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قواعد النشر بالمجلة
ُتعنى بالدراسات واألبحاث المبتكرة ،ومفهرسةمجلة أكادیمیة دوریة محّكمةالعلوم اإلنسانیة واالجتماعیةفي 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، :إذا كان المرجع كتابا...
خهتاری، الناشر، مكان النشر و عددها،اسم المجلة،، ثم عنوان المقالهلقبو المؤلفاسمیذكر:إذا كان المرجع مقاال.
المؤّلف، عنوان الكتاب أوالمقال، : یش بطریقة متواصلة و تعرض القائمة الببلیوغرافیة في نهایة المقال بالترتیب اآلتيیرقم التهم

.الناشر، البلد، السنة، الطبعة
مضغوط وفق ، 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
.ات العلمیة والثقافیةللتظاهر 

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

شورة إّال عن آراء أصحابهانال تعّبر المقاالت الم
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كلمة العدد
والقانونیةاالقتصادیةمقاالت في العلوم مجلة التواصلمن) 34(الرابع والثالثونالعدد ضمی

. ، منها اثنین كتبا بالّلغة األجنبیةوضوعاتمبع الذي یّضم ساالقتصاديالمحور ویبدأ بواالجتماعیة،
القرار االستثماري، أهمیتها في تقویم یزیة، نظریة الخیارات الحقیقیة و یتناول أولها، المكتوب باللغة االنجل

أما . تي یمكن أن یشهدها محیط األعمالإلدارة المرونة الكافیة للتكّیف مع المتغّیرات الاألنها تمنح 
یعالج موضوع حركیة رؤوس األموال واألزمة المالیة لسنة ف،اله، المحّرر بالّلغة الفرنسیةالموضوع الذي ت

2008.

یجابي إلى األثر اإلاألول منهانیة، تطّرقآ، فتبحث في مواضیعةالعربیة وعددها خمسمقاالتأّما ال
صادیة في قطاعات من خالل استطالع مع عینة من مدیري المؤسسات االقتارالهتمام الّسوق باالبتك

عنابة من خالل دراسة خدمات المیناء البحري في مدینة لجودة الموضوع تحسین الثانيناقشو . مختلفة
تضّمن الثالث .التكالیفانخفاض في معلعملیة نقل الحبوب عبر البحر، تتمیز بخدمة مالئمة متجانسة 

فرض و قراءة نقدیة لبورصة الجزائر التي لم تتمّكن من تعبئة رؤوس األموال وتنویع المخاطر، منها
التمویل المباشر لالقتصاد بدل االستدانة رغم مرور فترة طویلة على دخولها حیز النشاط، وهذا ما جعل 

دي مع األهداف في مدى توافق األداء االقتصاالرابعمقال الیبحث و . المراتب األخیرةتصنیفها ضمن 
ویختتم المحور . اإلنمائیة في النموذج التنموي الجزائري، ویتساءل صاحبه عن مدى رفاهیة الفرد الجزائري

ة في الزراعة الجزائریة من خالل خصوصیة هذا القطاع، وعالقته یالجوانب البیئیتناول مقالاالقتصادي ب
.   األهداف المنشودةبالتنمیة المستدامة، والوقوف على أهم الكوابح لتحقیق

ها في أفضلیة مساهمة الّتشریعات الّسماویة، وبخاصة أولبحثی؛تالاقمتةسر القانوني فیضمو حأّما الم
الوضعي ترّكز على الوقایة، عكس الّتشریعألنهاحة اإلجرام ونزعة الشّر،اإلسالمیة في مكافالّشریعة 

یوّضح المقال الموالي له الّتغیر و . الدور األوللوسائل العالجیة كالعقوبات والجزاءات الذي یعطي ا
سائدا دخل االعتبار الشخصي عكس ما كانأل في قانون شركات المساهمة، حیث األساسي الذي حص

ات المساهمة من دخول أشخاص غیر والغایة من ذلك هو حمایة رأس المال االجتماعي لشرك،في السابق
دور الحامض یعالج األول منهماین؛تحلیلمحور أیضاهذا اللیجد القارئو. مرغوب فیهم في هذا المجال

یة في إثبات الجرائم، رغم ما النووي في مجال اإلثبات الجنائي، نظرا لخصائصه الممّیزة وحّجیته القوّ 
شّرع الجزائري الحمایة الجزائیة التي أقّرها المثانیهمایتناولو.یطرحه من إشكاالت تمّس بالحریة الفردیة

، إذ نّص القانون على وما شابههاالثورة التكنولوجیةمعلمصّنفات الّرقمیة التي ظهرت باالخاصةللمؤّلف
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م الّنصوص القانونیة قاصرة أماذلك، تبقىكلورغم.بعقوبات صارمةتقلید أو ما شابهه تجریم كل 
.ا یتطلب إعادة النظر فیهامَ مالتطور التكنولوجي الهائل، 

إَیاهدخل االتحاد اإلفریقي التي منحهقراءة نقدیة لمبررات تعلىثر القارئیعقبل نهایة هذا المحور و 
منافسة المنظمات دون اإلقلیمیة له، ثم،التي تعترضهوٕاجراءات تنفیذه، والصعوبات ه األساسي،قانون

ویختتم .ومنها األمم المتحدة بصفتها صاحبة االختصاص العالمي في مجال حفظ األمن والّسلم في العالم
ستراتیجیة اإلیدیولوجیة واالا لالختالفاتنظر ، هاتیفتعّدد تعر و اإلرهابالمحور بمحاولة تبّین مطاطیة مفهوم 

.صالح بین الدولوتباین الم

، استراتیجیات التصنیع ه خمسةمقاالت، وعددواالجتماعیةنسانیةالعلوم اإلحورمویعرض المقال األّول من
من الخارطة والتجدید التكنولوجي في المؤسسات الصناعیة العمومیة، متسائال عن موقع الجزائر ض

باع األسالیب تّ افي المشروع التنموي المسّطر، و مدى ألنها تسمح بفهم ما تحقق ،التكنولوجیة العالمیة
تخّلي بعدنات بضعف الرقابة األسریةیفّسر ظاهرة انحراف البأّما المقال الذي یتبع ف.ییرالحدیثة في الّتس

تعود ة من الصعوباتلألمهات هذه المسؤولیة وهن یعانین جمللالذي وكَ اآلباء عن دورهم التربوي اآلمر
.كثرة أشغالهنى باألساس إل

خالل دراسة بعد ذلك یجد القارئ دراسة عن فعالیة اإلرشاد النفسي في تنمیة العالقات البیشخصیة، من 
على عینة من تالمیذ المرحلة الثانویة، وقد توّصلت إلى وجود اختالفات هاّمة بین مختلف تجریبیة 

ن إنتاجیة الموارد البشریة، ألّنه العنصر حول دور االتصال الداخلي في تحسیثم یطالع مكتوبا.األبعاد
هذاویختتم.التطّور في ظّل تنافس عالمي شدیدمد علیه كّل مؤسسة تنشد البقاء و األساسي الذي تعت

ل تطبیق تقنیات التقني في مجامركز البحث في اإلعالم العلمي و بمقارنة بین المكتبة الوطنیة و محورال
.لّتوثیقيااإلعالم اآللي 

رئیس ھیئة التحریر
د جاللي عبد الرزاق.أ
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دراسة میدانیة التجاهات المدیرین: أثر التوجه نحو السوق على االبتكار في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة
بومدین بلكبیر

كلیة االقتصاد وعلوم التسییر-قسم علوم التسییر
قالمة-1945ماي 08جامعة

ملخص
و لتحقیق . قتصادیة الجزائریةوق على اإلبتكار في المؤسسات اإلوجه نحو السّ ف على أثر التّ هذه الدراسة إلى التعرّ تهدف

مؤسسة اقتصادیة تنشط في  قطاعات مختلفة بناء على استمارة 122هذه الغایة، قام الباحث باستطالع آراء المدیرین في 
نت نتائج الدراسة المیدانیة أن التوجه نحو بیّ . بتكاروجه نحو السوق و اإلمختلفة من التمهیكلة شملت جوانب ) استبان(

اختتمت الدراسة باقتراح بعض مسارات البحث في . بتكار في المؤسسات محل الدراسةوق له تأثیر إیجابي على اإلالسّ 
.المستقبل و تقدیم توصیات للمدیرین في هذه المؤسسات

.السوق، اإلبداع، االبتكار، أثر التوجه نحو وقالسّ التوجه نحو : حتیافمالكلمات ال

Résumé
Cette étude a pour but de connaître l'effet des dimensions de l’orientation du marché sur
l'innovation dans les entreprises économiques algériennes. La recherche a été basée sur un
questionnaire pour étudier un échantillon de (380) entreprises, et auquel n’avaient répondu
que (122) avec un taux de réponse de (32,10%). La présente étude a abouti à plusieurs
conclusions ; parmi lesquelles l’impact de l’orientation du marché sur l'innovation. En se
basant sur ces résultats, on a proposé quelques éventuelles recommandations pour  les
managers et les décideurs.

Mots clés: Orientation Marché, Création, Innovation, l’impact de l’orientation sur le
marché.

Abstract
The purpose of this study is to investigate the effect of market orientation on innovation in the
Algerian setting. Data for this study was gathered through a mail survey of key middle
managers of 122 companies from a wide range of industries. A structured questionnaire
covering various dimensions of both market orientation and innovation constructs was
developed for this purpose. Research results show that there is a significant positive
relationship between market orientation and innovation. The paper draws on these findings to
articulate implications for future research and managerial practices.

Keywords: Market orientation, creativity, innovation, the impact of orientation on the
market.
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مقدمةال
فلسفة ") التوجه نحو السوق"أو" (التوجه بالسوق

في إدارة األعمال تقوم على فكرة االهتمام بالزبائن 
والعمل على إشباع حاجاتهم ورغباتهم بدرجة متمیزة 

في السنوات األخیرة شّدت . أفضل من المنافسین
ثقافة التوجه بالسوق اهتمام عدید األكادیمیین 

ها من تأثیر إیجابي والممارسین على حّد سواء لما ل
على أداء المنظمات ونجاحها، وقد بّینت دراسات 
میدانیة عدیدة أن الرفع من مستوى توجه مؤسسة ما 

لكن . بالسوق یؤدي إلى ارتفاع كبیر في أدائها
باحثین آخرین، في دراستهم للعوامل والقدرات 
التنظیمیة الداخلیة الداعمة للتوجه نحو السوق، 

ة بین التوجه نحو السوق واألداء اكتشفوا أن العالق
التنظیمي قد تكون غیر مباشرة، أي تمر عبر 
متغیرات وسیطة أخرى، لعل أبرزها االبتكار 

والیوم هناك إجماع بین الكتاب . التنظیمي
والمختصین على أن االبتكار متغیر وسیط أساسي 
یزید بحضوره من قوة العالقة بین التوجه بالسوق 

ولذلك سنحاول في هذه الدراسة . واألداء التنظیمي
موضوع التوجه نحو السوق وتأثیره على تناول 
انطالقا من كل ما سبق تتركز أهم . االبتكار

:األهداف التي جاءت الدراسة لتحقیقها فیما یلي
تحلیل واقع التوجه نحو السوق في -أوال  

.المؤسسات االقتصادیة الجزائریة
نحـو السـوق علـى مـدى إبراز أثر بعـد التوجـه -ثانیا 

تحقیــــــــق االبتكــــــــارات فــــــــي المؤسســــــــات االقتصــــــــادیة 
.الجزائریة
ــــــا  تقــــــدیم بعــــــض التوصــــــیات فــــــيالمســــــاهمة–ثالث

المالئمة بناء على السیاق المیـداني الـذي أجریـت فیـه 
.الدراسة

مشكلة الدراسة
نظرا للتفتح الذي تعیشه المؤسسات االقتصادیة 

االحتكار واالقتصاد الجزائریة بعد انتقالها من مرحلة
، حیث تخّلتالموجه إلى مرحلة اقتصاد السوق

الدولة تدریجیا عن التسییر المباشر للمؤسسات 
العمومیة وفتحت المجال للمنافسة المحلیة والدولیة، 

المؤسسات االقتصادیة الجزائریة تواجه ما یجعل 
تحدّیات عدیدة نابعة من اشتداد درجة المنافسة، 

ة المنتج، مما یتطلب تقدیم منتجات وسرعة دورة حیا
تتالءم مع حاجات ورغبات الزبائن المتغیرة 

وهذا ما یبرز بإلحاح أهمیة توجه . باستمرار
لذلك سنحاول من خالل هذه مؤسساتنا نحو السوق، 

:الدراسة اإلجابة عن التساؤلین اآلتین
مــــا مســــتوى التوجــــه نحــــو الســــوق الســــائد فــــي –أوال 

ة الجزائریة؟المؤسسات االقتصادی
هل یوجد تأثیر لبعد التوجه نحـو السـوق علـى –ثانیا 

االبتكارات في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة ؟
فرضیة الدراسة

انطالقا من كل ما سبق، قمنا في هذه الدراسة 
ال یوجد تأثیر ذو : بصیاغة فرضیة أساسیة مؤداها

للتوجه نحو السوق على قدرة داللة إحصائیة
ثم . المؤسسات االقتصادیة الجزائریة على االبتكار

.حاولنا اختبارها وتحلیلها إحصائیا
:الدراسات السابقةمراجعة 

بــین التوجــه Peter Drucker)1954,(یــربط 
أن فــــــي منظمــــــات حیــــــث یــــــرىبالســــــوق واالبتكــــــار،

األعمـــال وظیفتـــان أساســـّیتان ال غیـــر، همـــا التســـویق
فالتوجــه نحــو الســوق ینطــوي علــى عمــل .)1(واالبتكــار

ــــف اســــتجابة لظــــروف الســــوق،  شــــيء جدیــــد أو مختل
وبالتالي یمكـن النظـر إلیـه كشـكل مـن أشـكال السـلوك 

ــــى . االبتكــــاري إن المنشــــآت بحاجــــة إلــــى التركیــــز عل
الزبـــائن واحتیاجـــاتهم ألنهــــم ســـبب وجودهــــا وهـــم مــــن 
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یضـــمنون بقاءهـــا فـــي النهایـــة، ولكنهـــا بحاجـــة أیضـــا 
ر ألن المنتجــــات تتقــــادم و تتراجــــع مردودیتهــــا لالبتكـــا

ـــوجي والتحـــول  ـــأثیر المنافســـة والتطـــور التكنول تحـــت ت
وفـــي هـــذا . فـــي أذواق المســـتهلكین وعـــاداتهم الشـــرائیة

الســیاق یمكــن الجــزم بــأن التوجــه نحــو الســوق مــرتبط 
وهــو مــا أكدتــه النتــائج التــي بــروح االبتكــار والتجدیــد، 

حیــــث تناولــــت .ونتوصــــل إلیهــــا البــــاحثون والمختصــــ
ـــــة  ـــــة واألبحـــــاث العلمی العدیـــــد مـــــن الدراســـــات المیدانی

Market Orientation)(التوجـــــــه بالســـــــوق  

إذ توصـــل فـــي المؤسســـة،)(Innovationواالبتكـــار 
فـي)Webster&Farley()2,3199(كـل مـن 

تقریــــــرهم المقــــــدم عــــــن دراســــــتهم  إلــــــى أن الشــــــركات 
شــركات ابتكاریــة الیابانیــة المتوجهــة نحــو الزبــون هــي 

وهـي فـي نفـس الوقـت األفضـل فـي مـا یخـص األداء، 
,3199(وعلى صعید آخـر، درس دشـبندي وآخـرون

Deshpande et al.()3(بـین التوجـه نحـو العالقـة
الســـوق والقـــدرة علـــى االبتكـــار، ووجـــدوا أن المنشـــآت 
األكثـــــر توجهـــــا نحـــــو الســـــوق هـــــي مؤسســـــات تحقـــــق 

ا توصــــــل كمــــــمســــــتویات أداء أفضــــــل مــــــن غیرهــــــا، 
إلى أن )Slater &Narver()4,1994(الباحثان 

التوجـه بالسـوق هـو فلسـفة تـدفع المؤسسـة إلـى البحـث 
وفـي دراسـة میدانیـة . عن االبتكـار ورضـا المسـتهلكین

-Atuahene,6199(أخــرى وجــد أتــواهیني جیمــا 

Gima()5(یـــدعم فرضـــیة وجـــود عالقـــة ارتبـــاط مـــا
وقــدرة المؤسســة علــى موجبــة بــین التوجــه نحــو الســوق 

Hurley & Hult(أمـا.  تطـویر منتجـات جدیـدة

فیقـــدمان نظـــرة ذات أهمیـــة و قیمـــة كبیـــرة )6()1998
ـــــین التوجـــــه بالســـــوق  انطالقـــــا مـــــن دراســـــة العالقـــــة ب
واالبتكـار فــي الوالیـات المتحــدة األمریكیـة، حیــث أكــدا 
علـــى أهمیــــة الثقافــــة التنظیمیـــة فــــي األفكــــار الجدیــــدة 

توصـــال إلـــى نتیجـــة أن الثقافـــة التنظیمیـــة واالبتكـــار، و 
التــي تحــث علــى التوجــه بالســوق والــتعلم ، والتطــور، 

والمشــاركة فـــي اتخــاذ القـــرارات تحقــق مســـتویات علیـــا 
مــن االبتكاریـــة فــي المؤسســـات، ومــن ثـــم دعــم المیـــزة 

,8199(وبالنســــبة لكــــل مــــن . واألداءةالتنافســــی

Srivastava&KimHan()7( فقــد تعرضــا إلــى
االبتكـار التنظیمــي والتوجــه بالســوق فــي دراســتهما فــي 
البنوك األمریكیة الصناعیة، من خالل تحلیل العالقـة 
بــــین التوجــــه بالســــوق، واألداء التنظیمــــي، واالبتكــــار، 
ویتكـــون االبتكـــار التنظیمـــي فـــي نمـــوذج هـــذه الدراســـة 
مــــــن االبتكــــــار التكنولــــــوجي واالبتكــــــار اإلداري، أمــــــا 

جـــه بالســـوق یتكـــون حســـبهم مـــن التوجـــه بـــالزبون التو 
ـــــین  ـــــداخلي فیمـــــا ب والتوجـــــه بالمنافســـــین، والتنســـــیق ال

Rodolfo V,9199(أمـــا .  الوظـــائف اإلداریـــة

Maria L S & Louis I A()8(فقـاموا بدراسـة
التوجــه بالســوق، واالبتكــار والتنــافس االســتراتیجي فــي 

ختلفــة مجموعـة مـن المؤسسـات الصـناعیة االسـبانیة م
النشــاط، وأكــدوا أن هنــاك عالقــة ایجابیــة بــین التوجــه 

& Sinkula,9199(أیضــا .  بالســوق و االبتكــار

Baker( یبینـــــان التـــــأثیر غیـــــر المباشـــــر للمنظمـــــات
المتوجهـــة نحـــو الـــتعلم علـــى تحســـین جـــودة ســـلوكیات 
توجههــا بالســوق، كمــا یؤكــدان علــى أن تعمــیم الــتعلم 

االبتكــارات فــي بصــفة مباشــرةفــي المنظمــات یطــال
وتوصــــلت دراســــة . المنتجــــات واإلجــــراءات واألنظمــــة

)Lukas & Ferrell 2000( حـــول عینـــة مـــن
الشـــــــركات الصـــــــناعیة األمریكیـــــــة إلـــــــى أن اإلبـــــــداع 

. )9(واالبتكـــار فـــي المنـــتج یتغیـــر مـــع التوجـــه بالســـوق
وهو ما أكدته كذلك النتائج التي توصـلت إلیهـا دراسـة 

Matsuno,199(3ینماتسونو ومجموعة من الباحث

et al.()10(.

الخلفیة النظریة للدراسة
ـــى مفهـــوم  ـــة إل ســـنتعرض فـــي هـــذه الخلفیـــة النظری

. التوجه نحو السوق، ثم نتناول مفهوم االبتكار
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:التوجه نحو السوقمفهوم -أوال
نظرا " للتوجه بالسوق"هناك العدید من التعاریف 

الباحثین والمختصین في السنوات مالزدیاد اهتما
األخیرة بتحلیل ودراسة هذا المفهوم، ولما له من دور 
وأثر مهمین فیما یتعلق بتطویر وابتكار المنتجات 

لكن . وفق احتیاجات الزبائن الحالیة والمستقبلیة
بالرغم من تعدد وجهات النظر هناك إجماع بین 

من على أهمیة دراسة كل نالعدید من األكادیمیی
)Kohli,1990 &jaworski(جاوورسكي وكوهلي

)1990later,S &Narver()11( روسالتونارفر 

)12(واعتبارها من الدراسات األساسیة والتي لها السبق

في تقدیم تعریفین مختلفین، وفي نفس الوقت 
كل تعریف ینطلق من منظور خاص متكاملین،

:   )13(كمایلي
استنادا إلى العدید من : المنظور السلوكي1-

Kohli( الدراسات المیدانیة التي أجراها كل من 

 &jaworski( في الوالیات المتحدة األمریكیة على
عرفا التوجه )14(مئات اإلطارات المسیرة للشركات

تعلى أساس أنه مجموعة من السلوكیابالسوق
المعلوماتبسیرورة "التنظیمیة المتخصصة والمتعلقة 
(information-processing) بمعنى تولید وجمع

احتیاجات لالمعلومات من طرف المنظمة حو 
الزبائن الحالیة والمستقبلیة، ثم توزیعها على مختلف 

ثم استجابة ورد المنظمة على هذه أقسام المنظمة،
.)15(المعلومات

لكل من ةأما بالنسب:المنظور الثقافي-2
)1990later,S &Narver( فقد قدما تعریفا

مختلفا عن سابقیهما، على أساس أن التوجه بالسوق 
سمة ثقافیة للمنظمة بمعنى أن التوجه بالسوق " هو 

هو الثقافة التنظیمیة التي تعظم خلق الكفاءة 
والفعالیة في السلوكیات الضروریة، لغرض خلق 

استمراریة األداء يقیمة علیا للمستهلكین، وبالتال

كما بینا أن مفهوم .)16("مال المنظمةالمرتفع في أع
التوجه : التوجه بالسوق یتكون من ثالثة أبعاد هي

طنحو الزبون، التوجه نحو المنافسین، التنسیق والرب
. )17(أو األقسام اإلداریة في المؤسسةفبین الوظائ

مفهوم االبتكار: ثانیا
إن ظهور مصطلح ابتكار ودخول استعماله في 
قاموس االقتصادیین، كان بفضل جوزیف شومبیتر 

(Schumpeter,1939))18( الذي أبرز وبّین أن ،
االبتكار ظاهرة لها مسؤولیة كبیرة في المشاریع 
االقتصادیة، حیث یتم التكلم عن المقاول باإلشارة 

ولغرض محاولة اإلحاطة .على أنه شخص مبتكر
بجوانبها المتنوعة، " ابتكار"أكثر بفهم معنى كلمة 

تتبع تطور مسارها فانه من الضروري الرجوع إلى 
، خاصة وأن المصطلح لقي اهتمامًا كبیرًا المفاهیمي

من قبل الباحثین والمختصین، من خالل اجتهادهم 
وفي . تواكب تطور معاني الكلمةاتفي تقدیم تعریف

ذي قدمه الباحث سعید هذا الصدد نبدأ بالتعریف ال
الذي یبین أن مفهوم ، (Oukil,1995)أوكیل 

في تلك یمكن حصره بصورة دقیقة" االبتكار 
العملیة التي تشمل كل التجدیدات المرتبطة بأنواع 

،)(Product Innovationالمنتجات المختلفة
Processوالمتعلقة أیضا بأسالیب وطرق اإلنتاج 

Innovation)(")19( من خالل هذا التعریف ؛ إذ
میز الكاتب بین االبتكار المرتبط بالمنتجات، الذي 
الغرض منه فقط تلبیة بعض الرغبات أو إشباع 

إضافة إلى أنه . بعض الحاجیات بكیفیات أفضل
تكلم عن االبتكار المتعلق باألسالیب الفنیة للتصنیع، 
الذي یهدف إلى زیادة األداء اإلنتاجي من جانبین 

حد؛ الجانب األول تقني والثاني في وقت وا
اقتصادي، وذلك لغرض تحقیق نتائج ایجابیة في 
المردودیة، أو في كمیة المخرجات، وتخفیض 
التكالیف، ومن ثمة المساهمة في تنامي مستویات 
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لكن الباحث لم یتكّلم إال عن التجدیدات في . األرباح
خصائص ومواصفات المنتجات، وطرق وأسالیب 

یتعرض في تعریفه إلى تقدیم منتجات ولم . التصنیع
جدیدة لم تكن موجودة أصال، أي منتجات مبتكرة 
مائة في المائة، وكذلك لم یذكر أي شيء عن 

وبالرغم من أن هذا . الجانب التنظیمي في المؤسسة
التعریف یتفق إلى حد ما مع ما ذهب إلیه الباحث 

أن حیث یرى ، (Bellon,2002)بیرتراند بیلون
وضع منتج جدید في السوق، " بتكار تعني لفظة اال

أو تقدیم منتج حالي بإضافة مزایا واستخدامات 
جدیدة، وكذلك یمكن أن تعني إدخال طریقة أو 
أسلوب جدید في التصنیع، أو وضع بناء تنظیمي 

لكن من خالل تحلیل هذا . )20("جدید في المؤسسة
التعریف لمفهوم االبتكار یبرز الفرق بین التعریفین،

تعرض Bellonإذ یتضح بدرجة مهمة أن الباحث 
إلى جوانب أخرى لها حساسیة وأهمیة كبیرة، أغفلها 
التعریف الذي سبقه، والتي تتمثل أساسا في االبتكار 
الجذري للمنتجات، وكذلك االبتكار في الجوانب 

. التنظیمیة في المؤسسة
ومن خالل التعرض للكثیر من األدبیات المتعلقة 

ار، نالحظ أن نسبة كبیرة منها في تحدیدها باالبتك
لمفهوم االبتكار، رّكزت على جانب واحد فقط من 
جوانب االبتكار، وأهملت الجوانب األخرى، وذلك 

ما نتج عنه . راجع لشمول االبتكار مداخل مختلفة
في المحصلة العدید من التعریفات المتنوعة التي 

كار؛  أعطاها الباحثون والمختصون لمفهوم االبت
أنه شيء جدید یتمثل " فهناك من عرفه على أساس

في سلعة أو خدمة تقدمها أو تتبناها المنظمة ألول 
على أنه عملیة ) 2003النفعي، (وقد عرفه . مرة

ینتج عنها عمل جدید یرضي الجماعة وتقبله على 
.)21(أنه مفید لها

:منهج الدراسة
لقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي

التحلیلي؛ من خالل جمع معلومات مفصلة عن 
موضوع الدراسة، حیث تم استعراض مجموعة مهمة 
من الدراسات السابقة ذات العالقة بهذه الدراسة، 
باإلضافة إلى االطالع على الخلفیة النظریة 

كما تم االعتماد على أسلوب الدراسة . للموضوع
المیدانیة، من خالل إجراء العدید من الزیارات 

وفي هذا . المیدانیة للمؤسسات االقتصادیة الجزائریة
الصدد تم اعتماد مصدرین أساسین لجمع البیانات 

:الالزمة للدراسة، هما
من خالل اعتماد الكتب :المصادر الثانویة- أوال

واألبحاث والدراسات السابقة التي تتعلق بموضوع 
.الدراسة

التي تم وتتمثل في البیانات:المصادر األولیة-ثانیا
جمعها بواسطة استمارة، تم إعدادها وتوزیعها على 
مختلف المدیرین، كما تم اللجوء إلى مقابلة بعض 
المدیرین، لشرح وتوضیح االستمارة شفویا ومناقشة 

وقد . محتوى االستمارة، قصد توضیح بعض األسئلة
تناولت االستمارة متغیرات الدراسة وفق ثالث 

:على الشكل اآلتيمجموعات،
وتتعلـــق بالخصـــائص العامـــة :المجموعـــة األولـــى

.للمدیرین والمؤسسات
) 7-1(و تشـمل العبـارات مـن :المجموعة الثانیة

والتي تكشف عن التوجـه نحـو السـوق فـي المؤسسـات 
.االقتصادیة الجزائریة

-8(و تحتــوي العبــارات مــن :المجموعــة الثالثــة
والتـــــي تكشـــــف عـــــن االبتكـــــار فـــــي المؤسســـــات ) 30

.ادیة الجزائریةاالقتص
وقــد تــم تحدیــد أوزان فقــرات االســتمارة، مــن خــالل 
تصـــمیم إجابـــات محتملـــة عـــن عبـــارات كـــل األجـــزاء، 
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ـــــاس لیكـــــرت  ـــــذي (Likert)طبقـــــا لمقی الخماســـــي، ال
:یتضمن خمس مستویات على النحو األتي

 ینطبق بدرجة كبیرة (إعطاء خمس نقاط لإلجابة
).جدا

 أربع ) بیرةینطبق بدرجة ك(وٕاعطاء اإلجابة
.نقاط

 ثالث نقاط) ینطبق بدرجة متوسطة(واإلجابة.
 نقطتین) ال ینطبق(واإلجابة.
 نقطة واحدة) ال ینطبق إطالقا(واإلجابة.

:مجتمع وعّینة الدراسة
یتكون مجتمع الدراسة من جمیع الشركات 
الجزائریة المدرجة في دلیل المؤسسات الجزائریة 

Annuaire des)، 2009لسنة  entreprises

وقد تم اختیار عینة مناسبة كي تالئم . (2009
وتساهم في تحقیق تمثیل للمجتمع، موضوع الدراسة،

. حتى نتمكن من تعمیم النتائج على المجتمع
واستنادا على ما سبق، قمنا بتوزیع االستبیانات على 

مؤسسة، ذات أحجام مختلفة، وبطبیعة ملكیة 380
وهي عّینة . ل عدیدةمتنوعة، وفي قطاعات أعما

حیث أن . كافیة إلنجاز هذه الدراسة في نظرنا
500واألقل من 30أحجام العّینات األكثر من 

130وقد تم استرجاع . مناسبة لمعظم البحوث

بالمائة، 2134,استبیان، أي بنسبة استرجاع بلغت
مع استبعاد ثماني استبیانات غیر صالحة للتحلیل، 

) 1(والجدول رقم . إحصائیاوهي نسبة تعتبر مقبولة 
. یوضح أهم التفاصیل

عینة الدراسة واالستبانات الموزعة والمستلمة). 1(الجدول رقم 
380عدد االستبانات الموزعة

130عدد االستبانات المستلمة

34,21نسبة االستبانات المستلمة إلى الموزعة

122الصالحة للتحلیلعدد االستبانات 

93,84نسبة االستبانات الصالحة إلى المستلمة

32,10نسبة االستبانات الصالحة إلى الموزعة

نتائج توزیع االستبیان على عینة الدراسة: المصدر
أسالیب التحلیل اإلحصائي

لغرض معالجة إشكالیة الدراسة واإلجابة عن 
تساؤالتها والتحقق من فرضیاتها، تم استخدام 
مجموعة من األسالیب اإلحصائیة التي تناسب 

حیث . تحلیل بیانات ومعلومات هذه الدراسة
استخدمنا مقاییس اإلحصاء الوصفي 

(Descriptive Statistic Measures) وذلك ،
نة، باستخدام لنتمكن من وصف خصائص العیّ 

النسب المئویة، التكرارات، والمتوسطات الحسابیة، 
اختبار واستخدمنا كذلك. واالنحرافات المعیاریة

لدراسة (Simple Regression)االنحدار البسیط 
واختبار مدى وجود تأثیر معنوي بین المتغیر 

إضافة . المستقل على متغیر االبتكار في المؤسسات
إلى أننا قمنا في هذه الدراسة باستخدام معامل 

لقیاس ثبات (Cronbach Alpha)كرونباخ ألفا 
.فقرات االستبانة
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قیاس صدق أداة الدراسة ودرجة ثباتها
للتأكد من صدق شكل ومحتوى األداة تـم عرضـها 

ـــــــــة التـــــــــدریس،  ـــــــــى مجموعـــــــــة أعضـــــــــاء هیئ ذوي عل
العدیـد مــن ومـن ثــم قمنـا بــإجراء . تخصصـات متنوعــة

خاصة تلك المتعلقة بتغییـروالتعدیالت، التصحیحات
بعض العبارات لكي تصبح سـهلة علـى فهـم وتوضیح

ـــر غیـــر المتخصـــص، ـــارات غی مـــع إلغـــاء بعـــض العب
الضـــــروریة التـــــي وردت بخصوصـــــها تعلیقـــــات كثیـــــرة 
تبین عـدم صـلتها المباشـرة بـالمتغیرات وٕاضـافة بعـض 

ـــــرات االســـــتبا ـــــارات ألبعـــــاد متغی ـــــى نة،العب إضـــــافة إل
والفرنسیة، بنـاء علـى عربیةتدقیق االستمارة باللغتین ال

.اقتراحات المحكمین
ــــــا  ــــــد قمن ــــــاس، فق ــــــات أداة القی أمــــــا بالنســــــبة لثب

، )كرونبـاخ ألفـا(باختبارها من خالل استخراج معامـل 
وذلــك حتــى یــتم التأكــد مــن االتســاق الــداخلي للفقــرات، 

بـات للمجمـوع الكلــي فـان معامـل الثوفـي هـذا الصـدد 

لمتغیــرات وأبعــاد الدراســة فــي االســتبانة، جــاءت قیمتــه 
ارتفــــــاع وهــــــذه النتیجــــــة تــــــدل علــــــى. 0,966تعــــــادل 

معــامالت الثبــات لجمیــع فقــرات وأبعــاد الدراســة، وهــي 
المقبولــــة قیمــــةبكثیــــر مــــن الىقــــیم ممتــــازة ألنهــــا أعلــــ

,600.
:مناقشة نتائج الدراسة

أهم األسس النظریة بعد أن تناولنا فیما سبق، 
لموضوع البحث، وتعریفا عاما بمنهجیته ومیدانه، 
سنتطرق لتحلیل ومناقشة محاور االستبیان وتسجیل 
نتائج البحث من تحلیل كل محور على حدة، وبعدها 
سنقدم مجموعة من التوصیات التي نراها ضروریة 

.على ضوء النتائج المتوصل إلیها
ـــــع التوجـــــه نحـــــو -أوال ـــــل واق ـــــي تحلی الســـــوق ف

:المؤسسات االقتصادیة الجزائریة

التوجه نحو المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ودرجة األهمیة لتصورات المستجوبین عن ): 2(الجدول رقم 
في المؤسسات الجزائریةالسوق

رقم
العبارة

محتوى عبارات وفقرات بعد   
نحو السوقالتوجه 

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

نسبة 
التوافر

درجة 
االنطباق

الترتیب 
حسب 
األهمیة

تهتم المؤسسة بالقیام بأبحاث -1
.السوق بصفة دوریة

06ضعیفة2.951.2259,0%

یتم مقابلة الزبائن لمعرفة مدى -2
رضاهم على منتجات وخدمات 

المؤسسة الحالیة ومناقشة 
.احتیاجاتهم المستقبلیة

3.24
01متوسطة1.1864,8%

یجتمع مسؤولي مختلف -3
المصالح واألقسام داخل المؤسسة 

لمناقشة اتجاهات وتطورات 
.السوق

05متوسطة3.001.1760,0%
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،)2(لنا من خالل النتائج في الجدول رقم یتضح
أن مؤشر مقابلة الزبائن لمعرفة مدى رضاهم عن 
منتجات وخدمات المؤسسة الحالیة، ومناقشة 
احتیاجاتهم المستقبلیة، جاء في المرتبة األولى، 

وبنسبة توافر بلغت ) 3.24(بمتوسط حسابي قدره 
یلیها مباشرة . ، وبدرجة انطباق متوسطة)64,8%(
مي الترتیب مؤشر استجابة مختلف األقساف

والمصالح في المؤسسة لرغبة الزبائن بتعدیل أو 
تطویر سلع وخدمات المؤسسة، بمتوسط حسابي قدره 

، وبدرجة )%63,8(وبنسبة توافر بلغت ) 3.19(
وقد جاء في المرتبة الثالثة مؤشر . انطباق متوسطة

ي االستجابة المناسبة للتغیرات في األسعار أو ف
الجودة التي تحدثها المؤسسات المنافسة، بمتوسط 

وبنسبة توافر بلغت ) 3.06(حسابي قدره 
كما نالحظ . ، وبدرجة انطباق متوسطة)61,2%(

أن مؤشري اهتمام المؤسسة بالقیام بأبحاث السوق 
بصفة دوریة، ومؤشر قیام المؤسسة بالرد الفوري 

على الحمالت الدعائیة التي تقوم بها المؤسسات
المنافسة احتال المرتبة السادسة والسابعة على 

) 2.81) (2.95(التوالي، بمتوسط حسابي قدره 
، وبدرجة )%56,2) (%59,0(وبنسبة توافر بلغت 

وفي األخیر یتضح لنا أن قیمة . انطباق ضعیفة
المتوسط العام لفقرات بعد التوجه نحو السوق، كان 

) 3.04(متوسطا، حیث بلغ المتوسط الحسابي 
، مما یدل على أن )%60,8(وبنسبة توافر قدرها 

درجة انطباق بعد التوجه نحو التعلم في المؤسسات 
الجزائریة جاءت متوسطة، ما یعني نقص وعیها 
بأهمیة التوجه نحو السوق في ثقافتها، بسبب قلة 
انفتاحها على السوق واالكتفاء برد الفعل، وهو ما 

.تیمكن اعتباره عامال كابحا لالبتكارا
اختبار ومناقشة فرضیة الدراسة إحصائیا-ثانیا

سنحاول في هذا العنصر التعرض إلى نتائج 
التحلیل اإلحصائي المستخدم الختبار فرضیة 

هناك سرعة في نشر وتبادل -4
المعلومات المتعلقة بالزبائن 

والمنافسین بین مختلف مصالح 
.المؤسسةوأقسام 

04متوسطة3.041.1960,8%

هناك االستجابة المناسبة -5
للتغیرات في األسعار أو في 

الجودة التي تحدثها المؤسسات 
.المنافسة

03متوسطة3.061.1561,2%

تقوم المؤسسة بالرد الفوري على -6
الحمالت الدعائیة التي تقوم بها 

.المؤسسات المنافسة
07ضعیفة2.811.1956,2%

تستجیب األقسام والمصالح -7
المختلفة في المؤسسة لرغبة 
الزبائن بتعدیل أو تطویر سلع 

.وخدمات المؤسسة

3.19

1.05
متوسطة63,8%

02

—متوسطة%3.040.9360,8المتوسط العام
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الدراسة، وفیما یلي عرضا لنتائج االختبار 
. اإلحصائي

االختبار اإلحصائي للفرضیة األساسیة –1
تأثیر ال یوجد :على أنهةتنص الفرضیة األساسی

للتوجه نحو السوق على قدرة ذو داللة إحصائیة
.المؤسسات الجزائریة على االبتكار

تحلیل االنحدار البسیط تم استخدام نتائج
(Simple Regression) للتأكد من صالحیة ،

حیث .النموذج الختبار الفرضیة األساسیة للدراسة
ترفض الفرضیة إذا كان مستوى الداللة أقل أو 

.0.05یساوي 

المؤسسات الجزائریة علىعلى مدى قدرةالتوجه نحو السوق نتائج اختبار االنحدار البسیط لتأثیر بعد ): 3(الجدول رقم 
االبتكار

البعد
معامل 
االرتباط

R

معامل 
التحدید

R2

درجة 
التأثیر

B

t
المحسوبة

مستوى الداللة 
t

*0.670.450.5610.010.00السوقالتوجھ نحو

غیر دالة) ** α≤0.05(ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة * 

ثبات صالحیة )3(تُبّین معطیات الجدول رقم 
النموذج الختبار الفرضیة األساسیة للدراسة، أي أن 
نتائج التحلیل اإلحصائي تؤید وجود تأثیر معنوي 

على قدرة المؤسسات التوجه نحو السوقلبعد 
عند مستوى (الجزائریة على االبتكار وذلك 

α≤0.05( . وتعتبر العالقة قویة ألن قیمة االرتباط
)R( بلغت)ة، كما أن التغییر وهي مرتفع)%67

)%45(یفسر ما قیمته التوجه نحو السوقفي بعد 
من قدرة المؤسسات الجزائریة على االبتكار، وهي 

وقد یرجع سبب ذلك إلى بدء . نسبة جیدة ومهمة
التوجه اهتمام المؤسسات الجزائریة بالتركیز على 

نحو السوق بسبب المنافسة خاصة مع الشركات 
معنویة هذا التأثیر )t(كما أكدت قیمة . األجنبیة

. 0.00وبمستوى داللة 10.01والتي بلغت قیمتها 
وتشیر نتیجة اختبار هذه الفرضیة إلى عدم قبول 
فرضیة العدم، التي اعتمدت علیها هذه الدراسة، 

یوجد تأثیر ذو وقبول الفرضیة البدیلة، ما یعني أنه 

على قدرة داللة إحصائیة لبعد التوجه نحو السوق 
.المؤسسات الجزائریة على االبتكار

:الخالصة
بّینت نتائج الدراسـة فیمـا یخـص واقـع التوجـه نحـو 
الســـوق فـــي عینـــة المؤسســـات االقتصـــادیة الجزائریـــة، 
أنــه علــى الــرغم مــن أن متوســطه العــام كــان متوســطا 
إال أنــه یعتبــر مــازال غیــر كــاف بدرجــة مهمــة لزیـــادة 

ـــى تحقیـــق  االبتكـــارات، حیـــث أن قـــدرة المؤسســـات عل
المــــدیرین والقــــادة الــــذین تــــم اســــتجوابهم یؤكــــدون بــــأن 
مؤشرات قیـام مؤسسـاتهم بـالرد الفـوري علـى الحمـالت 
الدعائیة التـي تقـوم بهـا المؤسسـات المنافسـة، ومؤشـر 
مدى اهتمـام مؤسسـاتهم بالقیـام بأبحـاث السـوق بصـفة 
دوریـــــة ومســـــتمرة، وكـــــذلك مؤشـــــر اجتمـــــاع مســـــئولي 

داخـــل المؤسســـة لمناقشـــة مالح واألقســـامختلـــف المصـــ
اتجاهــات وتطــورات الســوق، فــي المراتــب األخیــرة مــن 

وهــذا إن دل علــى شــيء فإنــه یــدل علــى . اهتمامــاتهم
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اهتمــام المــدیرین والقــادة فــي المؤسســات بالتوجــه نحــو 
الســـوق بدرجـــة غیـــر كافیـــة وهـــو مـــا قـــد یتســـبب فـــي 
ضیاع الكثیر من الفرص من المؤسسة من جهـة كمـا 

عف المؤسســــــة أمــــــام مواجهــــــة قــــــد یــــــؤدي إلــــــى ضــــــ
ــــدة مــــن جهــــة أخــــرى ــــدات المتزای ــــد كشــــفت . التهدی وق

التوجـه تأثیر معنوي لبعـد النتائج كذلك على أن هناك 
علــــى قــــدرة المؤسســــات الجزائریــــة علــــى نحــــو الســــوق 

أن التغییـر فـي االبتكار، في حین بینت نتائج الدراسة
مــن )%45(یفســر مــا قیمتــه التوجــه نحــو الســوقبعـد 

لمؤسســات الجزائریــة علــى االبتكــار، وهــي نســبة قــدرة ا
.جیدة ومهمة

وعلى ضوء النتائج المتوصل إلیها، سنحاول 
تقدیم مجموعة من التوصیات التي نراها مهمة في 
دعم ثقافة التوجه نحو السوق وتشجیع االبتكارات في 

:المؤسسات االقتصادیة الجزائریة، كما یلي
لمؤسسة إلى ضرورة سعي اإلدارة العلیا في ا-1

الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستهلكین 
واستخدامها في اتخاذ القرارات وٕاعداد االستراتیجیات 
المناسبة لضمان سرعة االستجابة لرغبات 

.واحتیاجات الزبائن
التأكید على أهمیة الدور الذي یلعبه مدیرو -2

اإلدارات المختلفة في عملیة جمع المعلومات من 
محیطة وتفسیرها واستخدامها كأساس الختیار البیئة ال
. اإلستراتیجیة لتلك اإلداراتفاألهدا

إدراك المدیرین والقادة ألهمیة أن یتدعم التوجه -3
نحو السوق بنظم معلومات إستراتیجیة، وأن یكون 
محوره األساسي هو المستهلك كما ذكرنا سابقا، وأن 

سسة ولیس یستمد قوته الفعلیة من كل العاملین بالمؤ 
. من مسؤولي التسویق فقط

أهمیة وضرورة دعم اإلدارة العلیا في المؤسسة -4
وتأكیدها على التكامل الوظیفي بین اإلدارات 

التنظیمیة المختلفة، والعمل على تنمیة وعي 
.الموظفین بأهمیة التوجه نحو السوق
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دراسة تجربة میناء عنابة: تحسین جودة خدمات الموانئ البحریة
هشام بوریش. د

قسم العلوم االقتصادیة
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
یقوم بها المیناء البحري، خاصة تلك التي تقع في نطاق عملیات شحن ناقالت یهدف هذا المقال إلى إبراز الوظائف التي 

اهتمت الدراسة في البدایة بتحدید المرجعیة النظریة للمواصفات القیاسیة الدولیة، ثم البحث في دورها وأهمیتها .الحبوب وتفریغها
الدراسة إلى تحسین فعالیة میناء كما تهدف. السیئ لهافي النشاطات االستغاللیة للمیناء، وفي األخیر تحدید نتائج االستخدام 

عنابة و ترشید سلسلة نقل الحبوب الواردة عبر البحر، وذلك عن طریق توزیع مختلف المهام على وحدات االستغالل المینائیة 
كالیف إلى أدنى بالشكل الذي یمكن ناقالت الحبوب من الحصول على خدمة مالئمة ومتجانسة تؤدي في النهایة إلى خفض الت

.المستویات الممكنة مقارنة بمستوى الخدمة المقدمة

.البحریة، الخدمات المرفئیة، الجودة، المنظمة الدولیة للمواصفات القیاسیةالنقل البحري، الموانئ: فاتیحالكلمات الم

Résumé
Cet article a pour but de faire une synthèse des fonctions assurées par les ports maritimes, plus
spécifiquement dans la zone commerciale, liées aux opérations de chargement et déchargement
des céréaliers. Après avoir défini le référentiel ISO 9001, nous examinerons son rôle et son
importance dans l’exploitation portuaire, pour ensuite, décrire ce qui se passe lorsqu’il est mal
géré. L’approche méthodologique adoptée, vise à améliorer l’efficacité de l’infrastructure du port
de Annaba, et à rationaliser la chaine de transport des céréales à l’importation, en répartissant
les différents taches entre ses unités d’exploitation; de façon que les céréaliers reçoivent le
traitement le mieux approprié avec un rapport cout/ service, aussi bas que possible.

Mots clés : Transport maritime, ports maritimes, prestations portuaires, qualité, ISO.

Abstract
This article highlights the functions performed by seaports, especially those functions related to
the scope of operations of loading and unloading grain carriers. The study begins with a brief
review of the international standards ISO9001. Then the paper shows the importance of ISO
quality system to seaport operations, and unravels its adverse implications when the system is
misused. By applying the ISO9000 standards methodology to the port of Annaba, the study seeks
to improve the effectiveness of this facility through a rationalization of its grain transportation
chain.

Keywords: Maritime transport, sea ports, port services, the quality, the International
Organization for Standards (ISO).
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:المقدمة.1
یعتبر النقل البحري وسیلة هامة لنقل مختلف 
البضائع عبر العالم، كما یعتبر أرخص وسائل النقل 
حیث یقوم بضمان انسیاب كمیات كبیرة من 
البضاعة مهما اختلفت أحجامها، كما تمثل تكلفة 
تداول البضاعة في الموانئ جزءا كبیرا من تكلفة 
النقل البحري، حیث أصبحت جودة الخدمات 
المرفئیة ضروریة من الناحیة التجاریة، سواء أكان 
ذلك بالنسبة للموانئ التي تبحث على استقطاب عدد 
أكبر من السفن والعمل على الوصول إلى االستخدام 
الكامل إلمكانیاتها المتوفرة من مراكز الرسو، أو 
بالنسبة ألصحاب البضاعة الذین یبحثون عن 

ائي في أسرع توصیل البضاعة إلى المستهلك النه
األوقات وأقل التكالیف، دون أن یكون ذلك على 
حساب وقوع عطب أو تلف في البضاعة المنقولة 

.عبر الموانئ
باإلضافة إلى األهداف التجاریة، فإن جودة 
الخدمات المرفئیة یمكن أن تترجم كذلك على مستوى 
األرباح التشغیلیة للمیناء، ولن یكون ذلك، إال 

ع األطراف، حیث یؤدي إتباع بتناسق أعمال جمی
الجودة إلى ترشید وتحسین مختلف التطبیقات ووضع 
إجراءات جدیدة مساعدة على تخفیض نسبة التلف 

.في البضاعة نتیجة المناولة السیئة
على تحسین جودة اوتعمل الموانئ الجزائریة حالی

خدماتها، فیما یخص استقبال مختلف أنواع السفن، 
ألدوات المستخدمة، والعمل ومناولة البضاعة، وا

ISOعلى الحصول إحدى شهادات المطابقة 

9000.
وفي هذا اإلطار جاء هذا المقال لإلجابة على 

ما هي أهم اإلجراءات المتبعة في : التساؤل األتي
میناء عنابة من أجل تحسین الخدمات المقدمة إلى 
ناقالت الحبوب؟، وٕالى أي سبب یعزى وجود الفجوة 

المواصفات القیاسیة الدولیة، وما هو بین معاییر 
.مطبق فعال في واقع میناء عنابة؟

:أهمیة الدراسة. 1.1
تنبع أهمیة الدراسة من أهمیة النقل البحري على 
المستوى الوطني ومساهمته الفعالة في نقل معظم 
احتیاجات الجزائر من المواد الغذائیة، والمحاوالت 

جزائریة لتخفیض الجادة من طرف الموانئ البحریة ال
فاتورة انتظار السفن بمرسى المیناء قبل تلقي 
الخدمة، مما یسهم في تخفیض أعباء االستیراد على 
االقتصاد الوطني ككل، كما تستمد الدراسة أهمیتها 
كذلك من ضرورة التزام الموانئ الجزائریة 
بالمواصفات القیاسیة الدولیة، وتعزیز تطبیق هذه 

یضفي عالقة تكاملیة بین المعاییر بالشكل الذي
. إدارة المیناء وزبائنه

:أهداف الدراســة. 2.1
بناءا على ما تقدم؛ تهدف هذه الدراسة إلى بیان 
مدى تطبیق میناء عنابة لمتطلبات المعاییر الدولیة 
في ما یخص استقبال ناقالت الحبوب وخدمتها طیلة 
فترة توقفها بأرصفة المیناء، كما تهدف كذلك إلى 

اس األهمیة النسبیة للخدمات المقدمة وتقویمها من قی
.وجه نظر كل من زبائن المیناء و السلطة المینائیة

:الدراسات السابقة. 3.1
تعددت الدراسات التي تناولت بالتحلیل الجوانب 
االقتصادیة لنشاط الموانئ البحریة، حیث ركزت 
العدید منها على نظم تسعیر الخدمات المالحیة 
والمرفئیة وعرض للمشاكل المطروحة دون تقدیم أي 
حلول، بینما استهدفت دراسات أخرى تبسیط 

سي التسهیالت في الموانئ  من أجل كسب موقع تناف
في السوق المالحي العالمي، غیر أن االقتراحات 
المعلنة لم توضع موضع التجریب في المیدان 
للوقوف على مدى إمكانیة العمل بها، في حین 
اقتصرت دراسات أخرى على دراسة جانب معین من 
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نشاط الموانئ البحریة، وهو تجارة الترانزیت، باعتباره 
أن أهم أهم عنصر یمیز الموانئ الحدیثة، غیر

اهتمت بتقویم الجودة في الموانئ البحریة، هي دراسة
تلك المنشورة من طرف مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 

، غیر أنها جاءت في شكل 1998والتنمیة سنة 
وصف عام لنشاط المیناء، دون التعمق في تحلیل 
التفاصیل الدقیقة التي تمیز خدمة السفن من رصیف 

راسات الحقة تهتم إلى آخر، في حین جاءت د
بجانب معین من نشاط  المیناء دون اإلشارة إلى 

رفاندرا جالینا  "منطقة الحبوب، وهو ما قام به 
Ravindra GALHENA " لدراسة 2003بنشره سنة

حول كیفیة إنشاء وٕادارة محطة الحاویات، أما على 
بوعنان نور "المستوى المحلي فقد تمكن الباحث 

من تسلیط الضوء على جودة الخدمات بصفة " الدین
عامة بمیناء سكیكدة، في رسالة ماجستیر تمت 

، 2007-2006مناقشتها خالل السنة الجامعیة 
رد غیر أن دراسته جاءت مبتورة من أي س

للخصائص التي تمیز الموانئ البحریة عن غیرها 
.من المؤسسات االقتصادیة

:فرضیات الدراسة. 4.1
لإلجابة على مختلف التساؤالت التي تم إثارتها، 
فقد تم صیاغة العدید من الفرضیات، ومنها 

:باألساس
إن العالقة الموجودة بین خاصیة كل منطقة من .أ

ة المقدمة تعتبر مناطق المیناء، ومستوى الخدم
عنصرا جوهریا في أي مخطط یستهدف تحسین أداء 

.المیناء
ال یوجد اختالف واضح في مدى تطبیق میناء .ب

عنابة لمتطلبات المعاییر الدولیة، وٕانما تعود تفاصیل 
اختالف الخدمة من سفینة إلى أخرى، إلى 
االختالف الواضح في طریقة بناء ناقالت الحبوب 

ثة التي تدخل المیناء من اجل تفریغ التقلیدیة والحدی
.حمولتها

ال یمكن ربط تطور حركة ناقالت الحبوب .جـ
بالجودة المقدمة من طرف میناء عنابة، وٕانما یعزى 
ذلك إلى مجموعة  من العوامل المتعلقة بالجو 

. االقتصادي العام التي یجب التعمق فیها
:منهجیة الدراسة. 5.1

منهج الوصفي التحلیلي تعتمد هذه الدراسة على ال
لإلجابـة علـى إشكالیـة الموضوع، ولتحقیق ذلك تم 

:االعتماد على ما یلي
:أداة الدراسة. أ

إضافة إلى اإلحصائیات المتوفرة على مستوى 
مصالح میناء عنابة، فقد تم االعتماد كذلك على 
المقابالت الشخصیة لمختلف األطراف الفاعلة في 

حبوب، كما تم تسجیل سلسلة النقل البحري لل
المالحظات الشخصیة للباحث والتأكد من ثباتها 
ومصداقیتها عن طریق عرضها على مجموعة من 

.المختصین في مجال النقل البحري
:مجتمع الدراسة وعینتها. ب

یتكون مجتمع الدراسة من مجموعة المتعاملین 
االقتصادیین و إدارة المیناء وعمال المیناء سواء 

ین أو موسمیین، إضافة إلى مجموع كانوا دائم
ناقالت الحبوب الوافدة على المیناء أثناء فترة 

.الدراسة
:هیكل الدراسة. 6.1

تطلب معالجة هذا الموضوع تقسیم الدراسة إلى 
:مقدمة وأربعة محاور رئیسیة وخاتمة

.مقدمة-
.أساسیات في إدارة الجودة-
.بالموانئ البحریةمسعى الجودة-
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خطوات تحقیق الجودة في منطقة الحبوب بمیناء -
.عنابة

ةتشخیص الفجوة في متطلبات الجودة بمنطق-
.الحبوب

.خاتمة-
:أساسیات في إدارة الجودة.2

یعد االهتمام بإدارة الجودة في أي مؤسسة تبحث 
في تطویر عن تحقیق رضا زبائنها مدخال هاما 

إمكانیاتها التنافسیة، بعد أن أصبح الحصول على 
إحدى شهادات المطابقة الدولیة شرطا أساسیا في 
إبرام العقود التجاریة الدولیة، وغزو األسواق 

.العالمیة
:المواصفات القیاسیة الدولیة. 1.2

یمكن تعریف الجودة حسب المواصفة القیاسیة 
ISO 9000 اعلى أنه2000إصدار سنة :

أو النشاط أو (مجموعة الصفات الممیزة للمنتج "
، والتي تجعله ملبیا )العملیة أو المؤسسة أو الشخص

، "للحاجات المعلنة والمتوقعة أو قادرا على تلبیتها
من هذا التعریف یمكن استنتاج التطور التاریخي 
لمفهوم الجودة، والذي أصبح مرتبطا أكثر من أي 

والمستهلك النهائي وقت مضى بمدى رضا الزبون 
لمنتجات المؤسسة، حیث أصبحت مسالة السعر 
وتكلفة المنتج مرتبطة باهتمام المؤسسة بتحسین 
جودة منتجاتها بالشكل الذي سیؤدي فعال إلى 
تخفیض التكلفة عبر تحسین اإلنتاجیة وخفض 
معدالت العیوب وهدر الطاقة في مراحل اإلنتاج 

.)1(المختلفة

تقوم المنظمة الدولیة :ISOأبعاد . 1.1.2
بوضع معاییر محددة ISOللمواصفات القیاسیة 

وموحدة لتحقیق مستوى عال من األداء في العمل 
وجودة في اإلنتاج، بحیث یتحصل كل من یقوم 
بااللتزام بها بالحصول على شهادة تمنحها هذه 

المنظمة، ویسمح لحاملها بولوج السوق العالمي بكل 
: )2(داتحریة، وأهم هذه الشها

یتم الحصول على :9001شهادة إیزو . 1.1.1.2
هذه لشهادة بالنسبة للمؤسسات التي تضمن جمیع 
مراحل اإلنتاج أو الخدمة بدایة مع مرحلة التصمیم،

.وٕالى غایة مرحلة الخدمة ما بعد البیع
تشمل المؤسسات :9002شهادة إیزو . 2.1.1.2

تحسینها التي یقتصر أدائها على إنتاج السلعة و 
وبیعها، دون االهتمام بمرحلة التصمیم والمرحلة التي 

.تأتي بعد بیع المنتوج
تختص بالمؤسسات : 9003شهادة إیزو . 3.1.1.2

الصغیرة التي ال تقوم بتصمیم منتجاتها، ویقتصر 
نشاطها على عملیة التجمیع، وبالتالي یمكن البحث 

یار عن جودتها في المرحلة األخیرة من اإلنتاج واخت
.جودة المنتج النهائي

تعتبر مرشد :9004شهادة إیزو . 4.1.1.2
حیث تحتوي المؤسسات لتطبیق نظام إدارة الجودة،

على التعلیمات اإلرشادیة الكافیة للحصول على 
.9003، 9002، 9001إحدى شهادات اإلیزو 

إن لتطبیق :فوائد الحصول على الشهادة. 2.1.2
، وفروعها ISO 9000معاییر المواصفات الدولیة 

فوائد تعود على المؤسسات الحاصلة علیها وعلى 
:)3(زبائنها، یمكن إجمالها في النقاط التالیة

زیادة القدرة التنافسیة للمؤسسة لسهولة دخولها إلى -
األسواق العالمیة وتفوقها على جمیع المنافسین الذین 

.لم یحصلوا على الشهادة بعد
لعمالء، نتیجة اقتناعهم بناء عالقات ثقة مع ا-

بمستوى الجودة التي وصلت إلیه منتجات المؤسسة، 
.وبالتالي تخفیض شكاویهم

رفع الروح المعنویة للعاملین بالمؤسسات الحاصلة -
وبالتالي على إحدى شهادات الجودة العالمیة،
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الجماعیة تالشعور بالثقة لتحقیق المزید من االنجازا
.ككلالتي تخدم مصلحة المؤسسة 

تحقیق الرقابة المستمرة والذاتیة على جمیع أنشطة -
المؤسسة الداخلیة، ومحاولة تصحیح االنحرافات في 

. أقرب اآلجال الممكنة
توصل الباحثون : نماذج تقییم جودة الخدمة. 2.2

في میدان جودة الخدمة إلى تحدید نموذجین أساسین 
یمكن االستناد إلیهما في تقییم مستوى الخدمة 

: (4)یليلمقدمة، وسنستعرضهما من خالل ماا
یعتمد هذا ":servqual" نموذج الفجوة . 1.2.2

النموذج على قیاس الفارق الموجود بین إدراك 
العمیل لمستوى األداء الفعلي للخدمة، وبین توقعاته 

وتنجم هذه الفجوة بسبب عدم قدرة إدارة السابقة،
الحقیقیة للخدمة أوالمؤسسة على إدراك المواصفات 

عدم قدرتها على ترجمة تلك المواصفات رغم علمها 
بما یحتاجه للعمیل، وفي أحیان أخرى یتطلب 
تقلیص الفجوة االستعانة ببرامج تكوینیة وتدریبیة 
خاصة، الهدف منها تفكیك شفرة المواصفات المعقدة 

. وصعبة التعقید
یرتكز هذا":servperf: "نموذج االتجاه. 2.2.2

النموذج في تعریفه للجودة على اإلدراك الخاص 
بالعمیل، حیث تعتبر الجودة دالة إلدراك العمیل 
باألداء الفعلي للخدمة المقدمة من طرف المؤسسة 
خالل فترات تراكمیة سابقة، إضافة إلى مستوى 
الرضا عن األداء الحالي للخدمة، أما في حالة وجود 

فإن توقعات تجارب سابقة للتعامل مع المؤسسة، 
العمیل المسبقة تلعب دورا هاما في تحدید مستوى 

.جودة الخدمة
: 2000طبعة ISO 9001متطلبات جودة . 3.2

تحاول المؤسسات المینائیة الجزائریة الوصول إلى 
جودة في خدماتها المقدمة عبر تطبیق متطلبات 

ISO 9001 حیث یمكن إیجاز أهم ما جاءت به ،
: )5(ل العناصر التالیةمن توصیات عامة من خال

تتعهد اإلدارة العلیا بتنفیذ :مسؤولیة اإلدارة. 1.3.2
نظام الجودة عن طریق توعیة العمال بتنظیم دورات 
تكوینیة لهم حول نظام الجودة وأهدافها، والطریقة 
المثلى التي یمكن بها خدمة الزبون وتحقیق مستوى 
عال من رضاه، كما یقع على كاهل اإلدارة وضع 
خطط نظام الجودة والتأكد من صالحیة السیاسات 
الموضوعة وتكاملها وتناسبها مع نشاط المؤسسة 

.االعتیادي
كما یجب على إدارة المؤسسة وضع جدول 
للمراجعة الدوریة، تبین فیه المدخالت الواجب توافرها 
كردود الفعل المقدمة من الزبائن، ودرجة مطابقة 

مدى تطبیق المنتج للمواصفات المطروحة، و 
اإلجراءات الوقائیة والتصحیحیة، في حین تتمثل 
مخرجات المراجعة في توفیر قرارات ترتبط بتحسین 
فعالیة نظام الجودة، وتحسین جودة المنتجات 
والخدمات اعتمادا على ما یطلبه الزبون، باإلضافة 
إلى البحث عن الموارد الالزمة لتحقیق أفضل 

.النتائج
من خالل هذا البند تبحث : دإدارة الموار . 2.3.2

المؤسسة في تنفیذ نظام إدارة الجودة عبر توفیر 
الموارد البشریة ذات الكفاءات العالیة، والتدریب 
الجید، كما تسهر على تقویم عام لإلجراءات المتخذة 

.في هذا الشأن
تتوفر المؤسسات كذلك على بنیة تحتیة الزمة 

یجب للقیام بأي نشاط إنتاجي أو خدمي، حیث
التأكد دوما من مطابقة ما هو متوفر في المیدان مع 
متطلبات الوصول إلى مستوى معین من المعاییر 

.الدولیة
كما أن بیئة العمل، والظروف المحیطة بتحقیق 
الهدف من نظام المطابقة، تعتبر عنصرا هاما یجب 
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التأكد منه عند تقییم الفجوة بین الموارد المتاحة 
.وافرهاوالموارد الواجب ت

إن أي تخطیط یستلزم نجاح : تحقیق المنتج. 3.3.2
عملیة تحقیق المنتج ال بد وأن یكون موثقا في 
سجالت نموذجیة توضح مراحل اإلنتاج والمعاییر 
المتبعة للوصول إلى منتج یطابق ما هو موجود في 

.المؤسسات من نفس النوع
ولمتابعة مدى وصول المؤسسة إلى تحقیق منتج 

الزبائن، كان من الالزم االهتمام یرضى عنه
بمتطلبات التسلیم والنشاطات ما بعد التسلیم، 
واالتصال بالزبون ومحاولة الحصول على 
المعلومات المرتدة منه والشكاوى، وذلك عبر تقدیم 

.أسلوب استفسارات واضح وبسیط
أما فیما یخص عملیات التصمیم والتخطیط، 

المدخالت المتصلة فتعمل المؤسسة على تحدید 
بالمتطلبات الوظیفیة والقانونیة، ومتطلبات األداء، 
والحفاظ علیها في سجالت خاصة، ومراجعتها من 
حین آلخر، أما فیما یخص المخرجات، فتصف 
كیفیات استعمال المنتج والطریقة التي نحافظ بها 

.على سالمته

ترتكز هذه : القیاس، التحلیل والتحسین. 4.3.2
على قیاس رضا الزبون، واختبار برامج المتطلبة 

التدقیق الداخلي من خالل وضع إجراءات موثقة یتم 
االستناد إلیها، وتصحیح االنحرافات قبل أن یتم 
إطالق المنتج أو الخدمة من طرف أشخاص 

.مخولین لذلك
أما بالنسبة للمنتجات غیر المطابقة للمواصفات 

م أو المطلوبة، فیجب الحرص على عدم االستخدا
التسلیم المقصود لها،كما تعمل المؤسسة على 
تصحیح العیوب والتحقق من المطابقة قبل طرحها 
مجددا للزبائن، وفي كل الحاالت یجب وضع 
سجالت خاصة تدون فیها جمیع المالحظات 
واإلجراءات المتخذة، حیث یساعد ذلك على القیام 
باإلجراءات الوقائیة لمنع حصول حاالت عدم 

. في المستقبلالمطابقة
:مسعى الجودة بالموانئ البحریة. 3

لنجاح تطویر الخدمات المرفئیة عبر تحسین 
مؤسسة المیناء القاطرة التي تجرها رجودتها، تعتب

طویلة من المتدخلین في سلسلة ةمن وراءها حلق
اآلتي أهم ) 1(النقل البحري، ویوضح الشكل 

:)6(ئالخطوات الرئیسیة لتحقیق  الجودة بالموان

وصف مراحل مسعى الجودة في الموانئ البحریة): 1(الشكل

:المصدر
DUPIN.F, La démarche qualité, l’expérience du port de Nantes/St-Nazaire, Monographies de la cnuced sur la gestion portuaire,
nation unies, New York, 1998,p4.

انتقاء الخیارات

دور رائد للسلطة المینائیة

الجودة ھي مھمة الجمیع

االستماع للزبائن وحل 
المشاكل

خطوة نحو  الحصول 
على شھادة المطابقة

التجاریة للمیناءمبادرة اللجنة 

تحسیس جمیع المتدخلین في 
حلقة النقل البحري

اتخاذ قرارات اللجنة بعد 
استشارة جمیع الشركاء

اجتماعات : عمل ثنائي
المجموعة مع الزبائن

القـبول
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یتضح لنا أهمیة دور ) 1(من خالل الشكل 
اللجنة التجاریة للمیناء في وضع السیاسات العامة 
المحددة لكیفیة سیر مختلف نشاطات المیناء، 
وینبغي أن تكون هذه السیاسات على شكل خطوط 
عریضة تضمن نوعا من المرونة في األداء، 
ومادامت عملیة نقل البضاعة في المسالك البحریة 

ا العدید من األطراف، وجب على سلطة تعنى به
المیناء تحسیس المتدخلین في سلسلة النقل البحري 
بضرورة المسعى الذي ترید تطبیقه، حیث یتم تبادل 
األفكار والحلول الناجعة قبل إعداد تقریر شامل 
یضم جمیع االقتراحات المطروحة واتخاذ قرار یساهم 

من عقد الجمیع في تحقیقه، وإلنجاح المهمة ال بد
اجتماعات تشاوریة مع أهم زبائن المیناء، والعمل 
على تحسین الوضع عبر االستماع إلى أهم 
المشاكل المطروحة، وتقلیص الفجوة بین ما ینتظره 

.  الزبون وما یقدمه المیناء من خدمات وٕامكانیات
لیست لمیناء عنابة مقاربة خاصة بالجودة، حیث 

حماسیة قد یؤدي أن اتخاذ خطوات سریعة ومبادرات
إلى نتائج غیر مرغوب فیها تتمثل في وقوع خالفات 
بین العدید من األطراف المتدخلین في المیناء، حیث 
أن موضوع الجودة غیر مطروح بصفة واضحة في 
مختلف مناطق المیناء، وبالتالي فإن حل المشاكل 

یتطلب اإلجابة عن كل سؤال على حده قبل التنسیق 
.دة في مناطق أخرى من المیناءمع الحلول الموجو 

وبالتالي یمكن القول أن مسألة الجودة ما هي إال 
موضع حدیث ال یعلمه العدید من المتعاملین 

بالمیناء واألفراد على مستوى المیناء، ناالقتصادیی
مرتبط بمقاربة متصاعدة تتطلب دعم هونجاح

ومشاركة جمیع األطراف، بحیث یؤدي ذلك إلى 
ائج مقبولة دون تهمیش أي طرف الوصول إلى نت

.وباستخدام جمیع الوسائل المتاحة
خطوات تحقیق الجودة في منطقة الحبوب . 4

:بمیناء عنابة
تعتبر منطقة الحبوب من المناطق المختصة في 
تفریغ وشحن نوع واحد من السفن، هي ناقالت 

12الحبوب، وقد تم تخصیص مركز رصیف رقم 

حیث جهز هذا المركز الستقبال ناقالت الحبوب، 
.بمنشآت ومعدات خصیصا لهذا الغرض

ونظرا للضغط المفروض على هذا المركز، 
أصبح من الالزم التفكیر في حلول جدیة تساعد في 
فك الخناق علیه، بعدما تعقدت المهام المتعلقة بتوقع 
وصول السفن وترشید العملیات المرتبطة بخدمة 

.السفینة
:نطقة الحبوب بمیناء عنابةأهم ما یمیز ميوفیما یل

في المنطقة الشمالیة من میناء عنابة، حیث یستقبل سفن ذات حمولة 12م یوجد مركز رصیف 155بطول یقدر بـ
.م11طن بمتوسط غاطس میاه یقدر بـ 30000

:وأهم التجهیزات المتوفرة نجد.طن16000خلیة بطاقة تخزین 59یضم هذا المركز مستودعات حبوب، بها 
.سا/طن400ـ قبان متحرك على سكك الحدید للشحن والتفریغ بطاقة 

.سا یستخدم في نهایة عملیة تفریغ السفینة/ طن 100ـ قبان متحرك بعجالت طاقته 
.ـ سیور متحركة تربط القبان المتحركة بمخازن الحبوب

.)7(طریق الشاحناتـ تجهیزات للتسلیم المباشر للحبوب عن 
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خریطة میناء عنابة): 2(شكل

-www.port: المصدر Annaba.com.

، فإن مركز )2(وكما هو موضح في الشكل 
یتواجد في حوض مقدمة المیناء، وهي 12رصیف 

تتمیز بعمق یسمح باستقبال مسطحات من الماء 
السفن الضخمة، نتیجة لتواجده في مناطق مفتوحة 
بالقرب من مدخل المیناء، باإلضافة إلى بعده عن 
التجمعات البشریة التي یتمیز بها الحوض الصغیر 
الذي یستقبل سفن المسافرین، والقریب من التجمعات 

السكانیة في وسط المدینة، وهو ما یجعل موقع 
.حبوب یستجیب وبامتیاز للمتطلبات البیئیةمنطقة ال

وقد تمیزت حركة الحبوب بمیناء عنابة خالل 
السنوات األخیرة بنشاط متصاعد تارة ومنخفض تارة 

:أخرى، ویوضح الجدول التالي أهم هذه التطورات

2003-2000ة خالل الفترة تطور الحركة برصیف الحبوب بمیناء عناب): 1(جدول رقم
2000200120022003البیان

45355531عدد السفن

724658498978631198409852)طن(وزن القمح المفرغ 

نسبة القمح المفرغ مقارنة بالمواد 
الغذائیة األخرى

84%81.7%71.96%75.5%

0.052.533.864.12)یوم(مدة االنتظار

6.794.251.644.37)یوم(على الرصیفمتوسط فترة المكوث 

2003-2000إعداد الباحث باالعتماد على الدلیل اإلحصائي للموانئ الجزائریة : المصدر

من خالل الجدول السابق یتبین لنا أهمیة مركز 
في استقبال ناقالت الحبوب المتخصصة، حیث 12

المواد الغذائیة العابرة لمیناء یتصدر القمح قائمة 

عنابة، ومن المالحظ أن مدة انتظار السفن وفترة 
عملیات التفریغ آخذة في االرتفاع رغم أن عدد 

، مما یطرح 2003السفن عرف انخفاضا خالل سنة 
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العدید من األسئلة فیما یخص جودة الخدمات 
.المقدمة للسفن بالمیناء

ئ األمر أن ولتحدید نقاط الضعف ال بد في باد
تقوم إدارة المیناء بإجراء مقابالت على انفراد مع 
مختلف المتعاملین االقتصادیین، وذلك لإلجابة على 
جملة من األسئلة تدور في مجملها حول المحاور 

:الرئیسیة التالیة
ـ ما هي أهم العیوب التي ترونها بالنسبة 

.لمنطقة الحبوب؟
.ـ كیف یمكن التقلیص من هذه العیوب؟

.ـ ماذا تعني الجودة بالنسبة لكم؟
ومن خالل اإلجابات المجمعة یمكن الحصول 

االختالالتعلى نقاط مشتركة تسمح بتحدید أهم 
المتعلقة باستقبال السفینة، مما یسمح بإعداد برنامج 

.في موضوع الجودة یشارك فیه جمیع األطراف
أهم النشاطات المتعلقة بخدمة ناقالت يوفیما یل

الحبوب حیث قسمناها إلى ثالثة مراحل أساسیة 
:)8(هي

.ـ استقبال السفینة
.ـ مكوث السفینة على الرصیف

.ـ مغادرة السفینة
:استقبال السفینة. 1.4

تتم عملیة استقبال السفینة عبر عدة مهام 
متناسقة، یؤدي عدم القیام بإحداها بشكل جید إلى 

.التأثیر على مجموع حلقة الخدمات األخرى
:وصول السفینة إلى المرسى. 1.1.4

تتم عملیات خروج السفن من المیناء أو الدخول 
ینعقد في مدیریة )9(إلیه، على مستوى اجتماع یومي

قیادة المیناء، ویسمـى بمؤتمر تحدید وضعیـة 
conférence de placement desالسفن navires،

:حضر هذا االجتماعوغالبا ما ی
.ـ مدیر قیادة المیناء

.ـ رئیس دائرة األمن والحراسة
.ـ ضابط المیناء

.ـ ممثل عن مدیریة الشحن والتفریغ
.ـ ممثل عن وكیل السفینة على مستوى میناء عنابة

.ـ مستقبل البضاعة
:ویحضر هؤالء األعضاء لألسباب التالیة

المسؤول األول ـ یعتبر مدیر مدیریة قیادة المیناء 
عن جمیع التحركات التي تتم على مستوى الحوض 

.المائي للمیناء
ـ أما بالنسبة لرئیس دائرة األمن والحراسة، العارف 
بخصائص األرصفة من طول وعمق، وبالتالي فهو 
قادر على تعین أنسب مكان لرسو أي نوع من 

.السفن
رة ـ بالنسبة لضابط المیناء، فهو مكلف بمتابعة المناو 

الخاصة برسو السفینة، كما یهتم باألماكن التي یتم 
.فیها ربط السفینة

ـ إن حضور ممثل عن مدیریة الشحن والتفریغ مفید 
للغایة، خاصة بالنسبة للسفن الراسیة على أرصفـة 

بسیر ةالمیناء، حیث یقدم المعلومات المتعلقـ
عملیات الشحن والتفریغ على سطح السفینة، وٕاعطاء 

.حول المدة الباقیة النتهاء العملیاتتقدیرات
ـ عادة ما یسلم وكیل السفینة على مستوى المیناء، 
بطاقة التنبؤ الخاصة بسفینته، وذلك قبل وصولها 

ساعة، حیث تحمل هذه البطاقة 48للمیناء بـ 
المواصفات الخاصة بالسفینة ونوع الحمولة، والوقت 

.)10(المقدر لوصولها
البضاعة باإلجابة عن ـ بینما یقوم مستقبل

.)11(االستفسارات المتعلقة ببضاعته
عند وصول السفینة رأس الحمراء یقوم ربانـها بعملیـة 
االتصال الالسلكیة مع برج المراقبة، وذلك عن 

، غیر أن جهاز الرادیو المستقبل 16طریق القناة 
لهذه القناة هو معطل، وبعد محاوالت عدیدة سیغیر 
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ث یتم استقبال االتصاالت الالسلكیة الربان القناة، حی
.14للسفن عن طریق القناة 

بعد االتصـال، یقوم ضابط الرادیو بإعطاء التعلیمات 
أمیال أو 4الالزمة للسفینـة، وهـي على بعد 

، وذلك بعد اإلطالع على وثیقة أعمال )12(أكثر
مؤتمر تحدید ووضعیة السفن، وتكون تعلیمات 

:ضابط الرادیو كاآلتي
إذا كان اسم السفینة موجودا في قائمة السفن التي ـ 

تدخل المیناء في ذلك الیوم، یقوم ضابط الرادیو 
بإعطاء تعلیمات الدخول إلى ربان السفینة 

، وذلك بعد أخذ مواصفات )تدخلون مباشرة(بقوله
.السفینة

ـ أما إذا لم یرد اسم السفینة في قائمة الدخول، یعطي 
رمي المخطاف، حیث یحدد ضابط الرادیو تعلیمات ل

لربان السفینة الجهة والمسافة المناسبة، و یعتبر 
شمال غرب مدخل المیناء، هو المكان المناسب 
النتظار السفن، حیث تكون في مأمن من 

.، باإلضافة إلى وجود عمق مناسب للسفن)13(الریاح
وبسبب صعوبة تقدیر وقت وصول سفن الحبوب 

لسفینة إلى حین بدزممزغیث قة، ینتظر وكیل ا
اقتراب السفینة من سواحل المیناء، لیتم فیما بعد 

.إدخال اسم السفینة في قائمة الدخول لذلك الیوم
من خالل ما تقدم، یمكن القول أن میناء عنابة 
یعاني من قدم الشبكـة الالسلكیـة التي تنظم عملیات 
الحركة داخل المیناء، كما أن جهـاز الرادیو المستقبل 

معطل، وبالتالي فمن 16ات السفن على القناة إلشار 
األفضل إصالحه، والعمل على تدعیم وتجدید 
الشبكة الالسلكیة، وفي انتظار ذلك، فإن المهم 
إخبار جمیع وكالء السفن بمیناء عنابة حول 
النقائص الموجودة حتى یأخذوا احتیاطاتهم عند 

.توقفهم بالمیناء

:اإلرشاد والقطر. 2.1.4
هاتین الخدمتین في وقت واحد، حیث یقوم تتم 

ضابط الرادیو بإصدار التعلیمات للمرشد الذي یقوم 
بركوب زورق اإلرشاد البحري، إضافـة إلى وجود 
سائق یتولى عملیة نقل المرشد إلى غایة مكان تواجد 
السفینة، وبعد رمي السلم المعلق بسطح السفینة، 

)14(سفینةیقوم المرشد فیما بعد بعملیة توجیه ال

بصفته على معرفة جیدة بخصائص المیاه الداخلیة 
للمیناء، والممرات المالحیة الداخلیة، إضافة إلى 

بعد انطالق زورق اإلرشاد، تقوم . مراكز الرسو
بتتبعـه سفینة قطـر أو سفینتین، وذلك حسب حجم 
السفینة، فعندما یتم استخدام سفینة قطر واحدة، تقوم 

السفینة التي یقوم المرشد البحري هذه األخیرة بتتبع 
بقیادتها، وهي على مستوى منخفض من تشغیل 
محركاتها، أما إذا تم استخدام سفینتي قطر، وهي 
الحالة الغالبة على سفن الحبوب، فتقوم األولى بقطر 
السفینة بعد ربطها بناقلة الحبوب، بینما تقوم سفینة 

ن یتم القطر األخرى بتتبع السفینة من الخلف، أو أ
.ربطها هي كذلك بمقدمة ناقلة الحبوب

عند االقتراب من مركز الرسو، یقوم كل من 
ضابط المیناء الموجود على الرصیف، المرشد على 
متن الناقلة، قائد سفینة القطر، باتصاالت السلكیة، 
وذلك من أجل تأمین توقف السفینـة بمركز الرسو 

بدفع الناقلة بالدقة الكافیة، حیث تقوم سفینـة القطر 
نحو الرصیف اعتمادا على توجیهات المرشد 

.البحري
ومن المالحظ على هذه الخدمة في میناء عنابـة 
كانت تتم بسفینتي قطر فقط، رغم امتالك المیناء 
لثالثة سفن، وهذا راجع إلى تعطل سفینة القطر 

، حیث یتم اعتماد سفینـة قطر واحدة بالنسبة "رمال"
، بینما تستخدم 4000tjbمن للسفن ذات حجم أقل 

" 3شلف "وسفینـة القطر " مازفران"سفینة القطر 
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، وبعد 4000tjbلقطر السفن ذات  حجم أكبر من 
المشاورات العدیدة مع مختلف زبائن والمؤسسة، 
أتضح لمؤسسة عنابة عدم القدرة على تلبیة 
احتیاجات الزبائن دون توفیر سفینة قطر جدیدة أكثر 

لقواعد األمن والسالمة في الموانئ حداثة ومستجیبة 
البحریة، وبالتالي اتخذ قرار بشراء سفینة قطر 
جدیدة، تم تسلیمها من طرف الشركة 

، 2006نوفمبر 3في ) DAMAN(الهولندیة
.)15("سیدي براهیم: "وسمیت
:ربط السفن. 3.1.4

) canots d’amarrage(تقوم زوارق ربط السفن
حارة الناقلة إلى عمال بتوصیل الحبال التـي یرمیها ب

الرصیف، حیث یقومون بربط الناقلة في األماكن 
.التي یحددها ضابط المیناء

وقد تبین أن هذه الخدمة، رغم المجهودات 
المبذولة، تحتاج إلى بعض التصحیح للوصول إلى 
درجة أعلى من الجودة، حیث أن تحضیر العملیة 

هر ینقصها في بعض األحیان الصرامة الكافیة، وتظ

النقائص بالخصوص عند حاالت المد والجزر، 
حیث تبتعد السفینة عن الرصیف، مما یزید في 
خطر قص الحبل، وفي هذه الظروف الصعبة 
یصبح من الصعب حینئذ العمل على سطح السفینة، 

.مما یتطلب تحسین هذه الخدمة
وبالتالي یجب عقد اجتماعات على مستوى ضیق 

لربط، والخروج مع عمال الرصیف المكلفین با
بتوصیات دقیقة یقوم بإعدادها ضابط المیناء 
وتوزعها على وكالء السفن، عمال الربط، مرشد 
السفینة، حیث تساعد هذه الوثیقة على تطبیق الحد 
األدنى من شروط الربط، وعند اإلخالل بذلك یمكن 

.لضابط المیناء طلب إعادة الربط من جدید
:مكوث السفینة على الرصیف. 2.4

تتمیز هذه المرحلـة بتدخل العدید من المتعاملین 
االقتصادیین، ومن ثمة وجب تناسق هذه العملیات 
بشكل دقیق حتى نستطیع تقلیص فترة المكوث على 
الرصیف، وذلك بتحدید جودة الخدمات انطالقا من 

.قیاس الفرق بین ما یطلبه الزبائن وما یتحقق فعال
حلقة الجودة في الموانئ البحریة): 3(شكل

DUPIN.F, op.cit,p:المصدر :16

السابق، یمكن القول أن ) 3(من خالل الشكل
زبائن المیناء یبحثون عن تحقیق مستوى معین من 
الجودة، في حین أنهم في الواقع ال یدركون إال 

درجة كفایة مستوى معین، وبالتالي یمكن قیاس
زبون ما عبر قیاس الفرق بین الجودة التي ینتظرها 

.والجودة التي یدركها في الحقیقة

ال بد على إدارة المیناء تشكیل عقد یسمح لها 
باالقتراب من زبائنها، وقیاس الفوارق مقارنة بالطلب، 
والبحث في أسباب ذلك، واقترح تحسین الخدمات، 

:)16(ینویرتكز هذا اإلجراء على مرحلت
إعداد عقد بین إدارة المیناء والمناولین،ومدیریة .أ

االستغالل، وذلك عن طریق إعداد استمارة نمطیة 

درجة الجودة

جودة مدركةجودة محققة

جودة منتظرة خیار استراتیجي

زبائـنمقدمي الخدمات

قیاس درجة 
الكفایة
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لطلب معدات الشحن والتفریغ، ومنشآت التخزین، 
حیث تقوم المصلحة المكلفة بالمعدات باإلجابة عن 
ذلك سواء بالقبول أو الرفض، حیث یتم تحدید 

لمعدات، أو مسؤولیة كل طرف في حالـة عدم توفر ا
التأخر في االستجابة للطلبیة، كما یتم استخدام هذه 
الوثیقة كذلك في معالجة إحصائیة للتحقق من كیفیة 

.إشباع طلبات الزبائن، وهل یوجد تمیز بین الزبائن
تنظیم االجتماع التحضیري لتوقف السفینـة، .ب

حیث یضم هذا اللقاء العدید من األطراف، شركات 
ء السفن، عمال الرصیف، مسؤول المناولة، وكال

المخزن بالمیناء، ولإلجابة عن النتائج المرجوة یتم 
مدة التفریغ : إعداد استمارة تضم المعلومات التالیة

المقدرة، عدد الفرق، المردودیة الیومیة، وقت انطالق 
تقارن األهداف المقدرة فیما بعد مع النتائج .األعمال

ق، وتحلل المتحصل علیها، حیث تقاس الفوار 
النتائج، وتقترح الحلول، وبعقد العدید من اجتماعات 
نهایة العمل، یتم التفكیر في التصحیحات الممكنة، 
بحیث أن الجودة ال یمكن الحصول علیها بین عشیـة 
وضحاها، وٕانما هي نتاج عمـل دءوب یتطلب الكثیر 

.من الوقت
:وضع سلم الهبوط. 1.2.4

إلى متن السفینة تساعد هذه الخدمة على الصعود
لكل من ضابط المیناء، طبیب المیناء، الجمارك، 

، وكیل السفینة، وهذا كمرحلة أولى، دشرطة الحدو 
لیتبعها فیما بعد صعود العناصر األخرى المهتمة 

.بخدمة الناقلة
:صعود الجمارك للمعاینة. 2.2.4

یلتزم ربان السفینة بتقدیم الوثائق المطلوبة من مكتب 
ساعة األولى من 24وذلك خالل الجمارك، 

الوصول إلى المیناء، وتتمثل هذه الوثائق فیما 
: )17(یلي

ـ بیان الحمولة المعدة للتفریغ، مرفق عند االقتضاء 
.بترجمته مصادق علیها

ـ بیان الحمولة الخاصة بمؤونة السفینة وأمتعة 
.البحارة

كما یلتزم ربان السفینة كذلك بتقدیم التصریح 
.حتى ولو كانت السفینة فارغةالموجز، 

وبمجرد وضع سلم الهبوط، یمكن للفرقة 
المكونة من ثالثة أو أربعة أعوان من )18(الجمركیة

صعود السفینة للحصول على هذه الوثائق ومعاینة 
الحمولة مادیا ومصادرة ما یزید عن المسموح بـه 

.كبعض ما یحمله البحارة من خمور مثال
:دالتزود بالوقو . 3.2.4

یعتبر التزود بالوقود خدمة تقدم للسفینة حسب 
ذلك بمساعدة طوافة " نفطال"الطلب، وتتولى شركة 

.طن1500تبلغ حمولتها ) Barge(عائمة
:إن جودة هذه الخدمة مرتبطة باالعتبارات التالیة

مكان تواجد الطوافة مقارنة مع مركز رصیف -
17، وغالبا ما تأخذ الطوافة مركز رصیف 12

ان لرسوها في انتظار مناداتها لخدمة إحدى كمك
السفن، حیث تقوم باالنتقال من مكان آلخر داخل 

.أحوض المیناء
نسبة امتالء خزانات الوقود بالطوافة، حیث -

" نفطال"یتطلب في بعض األحیان انتظار خزانات 
.بتزوید الطوافة بالوقود الالزم

:التزود بالمیاه. 4.2.4
السفینة بالماء بإحدى الطریقتین یمكن أن تتزود 

:التالیتین
عندما تكون السفینة راسیة على الرصیف، حیث -

تتكفل مصالح البلدیة بهذه المهمة، حیث ال یمكن 
.أن نبدأ بهذه الخدمة قبل ربط السفینة
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كما یمكن أن تتلقى السفینة هذه الخدمة وهي -
بعیدة عن الرصیف، سواء كان ذلك بأحواض المیناء 

.لمحمیة، أو في منطقة رمي المخطافا
:تقدیم المؤونة لطاقم السفینة. 5.2.4

یقوم وكیل السفینة على مستوى المیناء بتحضیر 
ما یحتاجه طاقم السفینة من مؤونة، حیث یتولى 
مهمة شرائها من األسواق المتواجدة بمدینة عنابة، 
ویتم ذلك فور تلقي الوكیل للتعلیمات التي یصدرها 

سفینة عندما یكون في حالة انتظار دخول ربان ال
.المیناء
:صعود فرقة قمع الغش. 6.2.4

المفتشیة الجهویة للتحقیقات ةتتكفل بهذه المهم
االقتصادیة وقمع الغش، حیث تقوم بإرسال فرقة 
ألخذ عینات من الحبوب المراد تفریغها قصد اختبار 
مدى صالحیتها لالستهالك، وذلك بمخابر المفتشیة، 

عتبر موافقة هذه الهیئة من الشـروط اإللزامیـة وت
لتفریغ الحمولة، إذ أن عدم الموافقة على صالحیة 
الحمولة سیعرض صاحبها إلى وجوب إعادتها من 

.حیث أتت أو تصریفها في موانئ أخرى
صعود مسؤول األهراء للحصول على بیان . 7.2.4

:الحمولة
إحـدى عنـد وصول الناقلـة إلـى الرصیف، یصعد 

Le(مسؤولي األهراء لسحب بـیان الحمولـة 

manifeste( وفي نفس الوقت یقوم باإلطالع على ،
، ثم یقوم )Les cales(الحبوب الموجودة في العنابر

بإعداد وثیقة یطلق علیها اسم محضر على متن 
، التي یتم اإلمضاء )Constat a bord(السفینة

ینة، ممثل علیها من طرف مسؤول األهراء، قائد السف
.الجمارك

تحضیر المهام على سطح السفینة وفتح . 8.2.4
:)19(العنابر

ال یمكن البدء في هذه التحضیرات قبل ظهور 
نتائج صالحیة الحبوب لالستهالك، والحصول على 

من طرف مسؤول األهراء، باإلضافة إلى " المانفست"
المعاینة المادیة للحبوب داخل العنابر، وتقدیم الشكل 

.المفصل للوثائق، وموافقة مصلحة الجمارك
:إحضار وكیل السفینة للوثائق اإلداریة. 9.2.4

عند التأكد من وصول السفینـة إلى المرسى، یقوم 
وكیل الناقلة بإحضار الوثائق الالزمة لمصلحة 

:الشحن التفریغ وتتضمن هذه الوثائق
.مخطط محتوى الحمولة داخل الناقلة-
.والذي یعتبر من أهم الوثائقبیان الحمولة، -

:توزیع المهام على العمال ومعدات العمل. 10.2.4
بعد اإلطالع على الوثیقتین السالف اإلشارة 
إلیهم، یقوم رئیس مصلحة الشحن والتفریغ بإرسال 

، )Centre d’embauche(بیان إلى مركز التشغیل
الذي یباشر في توزیع المهام على العمال بعد تحدید 

.الالزم لتفریغ السفینةالعدد 
تفریغ الحبوب على الشاحنات أو في . 11.2.4
:األهراء

یتم تفریغ ناقالت الحبوب إما عن طریق نظام 
، فتعتمد الطریقة )20(الشفط أو عن طریق القحافة

األولى على وضع أنبوب للشفط، وذلك باالعتماد 
على أسلوب اآلالت الهوائیة المتصاص الحبوب من 

ر عن طریق تولید الفراغ واالمتصاص، داخل العناب
وتبلغ الطاقة القصوى للتجهیزات التابعة لمیناء عنابة 

سا، كما یمتلك دیوان الحبوب الجافة نظام /طن400
سا، كما یوجد /طن250شفط قادر على امتصاص 

بالمیناء كذلك بعض المعدات التي تعمل بأنظمة 
سا، وهي تابعة ألحد /طن80الشحن ذات طاقة 

.اصالخو 
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بینما تعتمد الطریقة الثانیة على قیام رافعات دوارة 
بحمل القحافة، وهي عبارة عن صندوق یقوم بجرف 
الحبوب إلى داخله، ثم یتم إغالقه، وبعدها تصب 

تنتهي من ) Trémie(الحبوب في أحواض عریضة

األسفل بفتحة تساعد على تركیز تفریغ الحبوب على 
قله إلى صوامع السیور المتحركة، والتي تقوم بن

الحبوب، أو أن تصب مباشرة من الفتحة في 
.شاحنات النقل البري

تحسین عملیات الشحن والتفریغ ): 4(شكل

إعداد الباحث: المصدر

یشمل مبدأ السالمة توفیر األمن والظروف 
المناسبة لعمل األفراد، والحفاظ على هیكل الناقلة، 
والعمل على بقاء كمیة الحبوب على حالتها دون 

معدالت ضیاع، وتعمل إدارة المیناء على تقلیص 
انتظار السفن والوصول إلى استخدام أمثل لألرصفة 
المتاحة والمعدات الموجودة علیها، ویوثر مبدأ 
التسریع في وتیرة تدفق البضائع في المبدأ السابق، 
إذ أنه عادة ما یتسبب تكدس الحبوب في األكیاس 
على أرصفة المیناء، ومخازن االنتظار المخصصة 

بوب إلى حین إخالء هذه لها إلى انتظار ناقلة الح
.المساحات لتبدأ عملیات الشحن والتفریغ

فیما یخص عملیات )21(من بین المشاكل المألوفة
مناولة الحبوب هو الكمیة الضائعة من الحبوب 
نتیجة عملیات الشحن والتفریغ، وفي الموانئ العالمیة 

، وبطلب من %0.5و %0.3تبلغ هذه النسبة بین 
ى میناء عنابة أن یعمل على المستوردین، فإن عل

تقلیص هذه النسبـة، خاصة إذا علمنا أن جودة 
الخدمات المقدمة مرتبط بذلك، ویمكن الوصول إلى 
النتائج المرجوة انطالق من تشكیل خلیة عمل تضم 
مسؤول مصلحة وزن البضاعة وأعوان تقنیین 
یسهرون على الصیانة الدوریة ألجهزة الوزن، كما 

دینامیكیة ترتكز على قیاس وزن یقومون بمراقبة 
العینة من البضاعة المفرغة في شروط مثالیة، 
بحیث یتم االبتعاد قدر اإلمكان عن فرضـیة وجود 
عیب في أجهزة الوزن، والتركیز على األسباب 
الحقیقیة التي تؤدي إلى وجود فارق بین البضاعة 

. عند شحنها وعند تفریغها
:الشاحناتتحضیر األهراء أو حضور. 12.2.4

ال یمكن البدء في هذه المهمة ما دامت نتائج 
التحلیل المخبري لم تظهر، وفور إعطاء رخصة 
التفریغ من طرف المفتشیة الجهویة للتحقیقات 
االقتصادیة وقمع الغش، تبدأ التحضیرات الفعلیة 

التسریع من وتیرة تدفق البضائع
مالئمة مساحات التخزین-
اإلجراءات الجمركیة-
الوسائل المستخدمة-

األفرادسالمة -
سالمة -

البضاعة
سالمة السفینة-

الرفع من معدل دوران 
السفینة

مبدأ السالمة

المبادئ العامة 
لعملیات الشحن 

والتفریغ والتفریغ

رفع إنتاجیة السفینة-
معدالت انتظار مقبولة-
استخدام أمثل -

لألرصفة
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الستقبال الحبوب داخل صوامع األهراء،  أو یقوم 
لتي تتولى صاحب الحمولة بإدخال الشاحنات ا

عملیة إخراج الحبوب من المیناء بعد أن یتم وزنها 
.قبل وبعد شحنها

وتولي الموانئ الجزائریة، ومن بینها میناء عنابة، 
أهمیة كبیرة في مجال تكوین السائقین لمختلف 
األجهزة والروافع، أما فیما یخص ضیاع البضاعة 
نتیجة لعملیة المناولة، فیجب التأكد من الوضعیة 

حیحة للشاحنات، أو عربات الشحـن، ووضعها الص
في مكان قریب من روافـع الرصیف، أوروافع 

.السفینة
:تطهیر المطبخ ودورات المیاه. 13.2.4

یقوم بهذه المهمة طاقم السفینة عند تواجد السفینة 
بعرض البحار، غیر أن هذا التطهیر یكون جزئیا وال 

سفینة یمس إال األماكن الضروریة، وفور حصول ال
على المیاه عند حلولها على أرصفة المیناء، تتم 
عملیة التطهیر الشامل، حیث یمكن لطاقم السفینة 

.أن یستعین بعمال النظافة التابعین للمیناء
:كنس العنابر. 14.2.4

بهذه المهمة، ) Chouleurs(تقوم عربات الكنس
وذلك بعد االنتهاء من عملیة التفریغ بواسطة 

قوم رافعات الرصیف برفع هذه القحافة، حیث ت
.العربات إلى داخل عنابر الناقلة

وحتى تتم هذه الخدمة في الوقت المحدد، ال بد 
على وكالء السفینـة تقدیم المعلومات الكفیلة بتقدیر 
دقیق النتهاء العملیات، حتى تتمكن فرق التنظیف 
من الحضور في الوقت المناسب، إذ أن أي تأخیر 

في موعد مغادرة السفینة أرصفة قد یؤدي إلى تأخر
.المیناء

:كنس األرصفة من الحبوب. 15.2.4

قبل صعود الفریق المكلف بكنس العنابر، یقوم 
بكنس األرصفة من الحبوب المتسربة نتیجة لعملیات 

.التفریغ
معاینة مدیر األهراء للحبوب على متن . 16.2.4
:السفینة

تخزیـن یعتبر مدیر األهراء المسؤول األول عن 
الحبوب داخل صوامـع األهراء، وبالتالي فمن 
الضروري معاینة حالة الحبوب قبل التفریغ وبعد 
التفریغ، كما یجب الوقوف على نوعیة الحبوب 

.المنقولة من أجل تحدید أماكن التخزین المناسبة
إنجاز وثیقة خاصة . 17.2.4

):Bordereau de réserve(بالتحفظات
بإنجاز هذه الوثیقة، حیث یقوم مدیر األهراء 

یسجل فیها التغیرات التي یمكن أن تطرأ على شكل 
الحبوب، نظافتها، وذلك بعد عملیـة التفریغ، وتمضى 

.هذه الوثیقـة من طرف رئیس المخزن وربان السفینة
:مغادرة السفینة. 3.4

تعتبر هذه المرحلة آخر مرحلة وأبسطها، ومع 
طرف، حیث ذلك وجب التدقیق في مسؤولیات كل

یؤدي إلى التهاون فى إحداها إلى تأخر مغادرة 
.السفینة للمیناء

: رفع السلم. 1.3.4
تعتبر من المهام األخیرة التي تهیئ لخروج 
السفینة من المیناء، وتضم هذه المهمة مراقبة عامة 
لشرطة الحدود لكافة عنابر السفینة بحثا عن 

.)22(المسافرین خلسة
دتحضیر المرش. 2.3.4

یقوم ضابط الرادیو بتنبیه المرشد للتوجه نحو 
إلخراج ناقلة الحبوب الراسیة 12مركز رصیف 

هناك، وعلى الفور ینطلق زورق اإلرشـاد من رصیف 
إلى مركز رصیف 5حاجـز اللقـلق بمركز رصیف 

.م900المتواجد على بعد یقدر بحوالي 12
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:تحضیر سفینة القطر. 3.3.4
تنطلق سفینة القطر بعد تسخین المحركات، 
وعلى متنها قائد 12كذلك إلى مركز رصیف 

السفینة، ورئیس میكانیكي، ومجموعة من البحارة 
موزعین بین المحركات وربط سفینة القطر بناقلة 

.الحبوب
:فك رباط السفینة. 4.3.4

یقوم بحارة الرصیف بفك حبال السفینة، 
اقلة، وبمساعدة زورق الربط یتم ربط سفینة القطر بالن

كما یجب االنتباه إلى رفع بحارة السفینة للمخطاف، 
إذ أن نسیان ذلك قد یعرض السفینة إلى الدوران 
حول حبالها، حیث یصعب على سفن القطر فیما 
بعد حل هذا اإلشكال، ویزداد األمر صعوبة كلما 

.تعرض المیناء إلى هبوب ریاح تعیق عملیة اإلنقاذ
:قطر السفینة للخروج. 5.3.4

تختلف مهمة قطر السفینة أثناء الدخول عنها 
أثناء الخروج، ومن أهم هذه االختالفات نجد ذلك 
التفاوت بین مدة القطـر أثناء الدخول، والتي تتطلب 
خروج سفینة القطر إلى مرسى المیناء الستقبال 
الناقلة، بینما تكتفي سفینة القطر باصطحاب الناقلة 

عند مغادرة " ضبابیو "إلى غایة خروجها من ممر 
.المیناء

:إرشاد السفینة أثناء مغادرة المیناء. 6.3.4
یستمر زورق اإلرشاد، المزود بجهاز لقیاس 
العمق، باصطحاب الناقلة جنبا إلى جنب حتى 
تخرج بصفة كاملة من مدخل المیناء، حیث تنتهي 
مهمة اإلرشاد بمجرد نزول المرشد المالحي إلى 

.زورق اإلرشاد
ةفجوة في متطلبات الجودة بمنطقتشخیص ال. 5

:الحبوب
لمعرفة الفوارق بین النشاط المثالي في خدمات 
المیناء، وما هو محقق في المیدان، تم التعرض 
سابقا إلى وصف عام لمختلف المهام الموجودة في 
منطقة المیناء، وسنقوم فیما سیأتي بتصنیف 
متطلبات بنود الجودة إلى أربعة محاور رئیسیة تتمثل

مسؤولیة اإلدارة، إدارة الموارد، تحقیق المنتج، : في
القیاس التحلیل والتحسین، وذلك من أجل اكتشاف 
الفروقات الموجودة ومحاولة إیجاد الحلول المناسبة، 
واقتراح التعدیالت الالزمة للمراحل الثالثة المكونة 
لخدمة السفن بمنطقة الحبوب، حیث یبن الجدول 

جداول جزئیة التعبیر الكمي المقسم إلى ثالثة) 2(
. )23(لدرجة جودة الخدمات في منطقة الحبوب

تشخیص الفجوة في مرحلة استقبال ناقالت الحبوب): 1.2(جدول 

القیاس والتحلیلتحقیق المنتجإدارة المواردمسؤولیة اإلدارةاستقبال السفینة
01234012340123401234درجات التقییم

****وصول السفینة إلى المرسى

****اإلرشاد والقطر

****ربط السفن

22.6623المعدل

%75%50%66.66%50النسبة المئویة

%60.41ناقالت الحبوبالمئویة للمرحلة األولى من خدمةالنسبة

إعداد الباحث اعتمادا على المقابالت الفردیة، والمالحظات الشخصیة أثناء فترة الدراسة: المصدر
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تشخیص الفجوة في مرحلة مكوث ناقالت الحبوب على الرصیف): 2.2(جدول 
والتحلیلالقیاس تحقیق المنتجإدارة المواردمسؤولیة اإلدارةمكوث السفینة على الرصیف

01234012340123401234درجات التقییم

****وضع سلم الهبوط

****صعود الجمارك للمعاینة

****التزود بالوقود

****التزود بالمیاه

****السفینةتقدیم المؤونة لطاقم 

****صعود فرقة قمع الغش

****صعود مسؤول االهراء للحصول على بیان الحمولة 

****تحضیر المهام على سطح السفینة وفتح العنابر 

****إحضار وكیل السفینة للوثائق اإلداریة 

****توزیع المهام على العمال ومعدات العمل

****توزیع الحبوب على الشاحنات أو في االهراء

****حضور الشاحناتتحضیر االهراء أو

****المیاهتطهیر المطبخ ودورات 

****كنس العنابر

****كنس األرصفة من الحبوب

****معاینة مدیر االهراء للحبوب على متن السفینة

****بالتحفظاتانجاز وثیقة خاصة 

2.052.582.642.29المعدل

%57.35%66.17%64.70%51.47النسبة المئویة

%59.92خدمة ناقالت الحبوبالنسبة المئویة للمرحلة الثانیة من 

إعداد الباحث اعتمادا على المقابالت الفردیة، والمالحظات الشخصیة أثناء فترة الدراسة: المصدر

تشخیص الفجوة في مرحلة مغادرة ناقالت الحبوب للمیناء): 3.2(جدول 

إعداد الباحث اعتمادا على المقابالت الفردیة، والمالحظات الشخصیة أثناء فترة الدراسة: المصدر

القیاس والتحلیلتحقیق المنتجإدارة المواردمسؤولیة اإلدارةمغادرة السفینة
01234012340123401234درجات التقییم

****رفع السلم

****تحضیر المرشد

****تحضیر سفینة القطر

****فك رباط السفینة

****قطر السفینة للخروج

****إرشاد السفینة أثناء مغادرة المیناء

2.52.6622.83المعدل

62النسبة المئویة .5%66.66%50%70.83%

النسبة المئویة للمرحلة الثالثة من 
خدمة ناقالت الحبوب

62.49%
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من خالل الجداول الثالثة السابقة، والمعبرة عن 
أهم المراحل التي تقضیها ناقالت الحبوب في 
الموانئ البحریة، نلخص فیما سیأتي أهم المالحظات 

:ة بمستویات الجودةالمرتبط
:مسؤولیة اإلدارة1.5

تبقى الفجوة بین متطلبات مسؤولیة اإلدارة وما 
هو موجود فعال في منطقة الحبوب بمیناء عنابة، 
كبیرة في المراحل الثالثة لخدمة السفینة حیث تتراوح 

، حیث یمكن إرجاع ذلك بصفة %37و %50بین 
:عامة إلى

الشفهیة ذات المفعول إعطاء األولویة للتعلیمات -
اآلني، دون االهتمام بوضع برنامج عمل مكتوب 

.یلقى فهم جمیع المستویات في المؤسسة
على الرغم من اهتمام أعلى هرم اإلدارة بعقد -

صفقات اقتناء قاطرات جدیدة تسهم في المرحلة 
األولى واألخیرة، إال أن ذلك غالبا ما یتطلب فترة 

.طویلة ومكلفة
بالزبائن وأصحاب السفن بشكل عدم االهتمام-

جدي، بسبب بقاء ما یطلبه الزبون حبیس اللقاءات 
غیر الرسمیة على أرصفة المیناء، ومحاولة إیجاد 
الحلول السطحیة دونما الخوض في السباب 

.الجوهریة
عدم إشراك جمیع الفاعلین في إعداد خطة -

استقبال جیدة لناقالت الحبوب، وعدم التنسیق بین 
الستغالل، خاصة دائرة الشحن والتفریغ، مع مدیریة ا

مدیریة قیادة المیناء، ممثلة في دائرة األمن 
.والحراسة

:إدارة الموارد2.5
تكتسي متطلبات إدارة الموارد أهمیة كبیرة في 
المؤسسات اإلنتاجیة، ویظهر دورها في الموانئ 
البحریة خاصة في المرحلة التي تقضیها السفینة 

اء، حیث یتبین بوضوح الفجوة على رصیف المین

الموجودة للوصول إلى الحلول المثلى مقارنة 
بالمرحلتین األولى والثالثة، وتركز المالحظات التالیة 
على المهام التي تختص بها ناقلـة الحبوب عند 

.12رسوها على الرصیف 
البد من توفیر الموارد الالزمة للعمل الیومي -

ختلفة، العجالت، الوقود ومصادر الطاقة الم: مثل
.قطع الغیار

أما فیما یخص الموارد البشریة فیوجد العدید من -
العمال بعقود توظیف مؤقتة تؤثر على حقیقة الوالء 
للمؤسسة، وتقدیم المزید من الجهود واألفكار التي 
تخدم األهداف السامیة للمیناء، باإلضافة إلى عدم 

حسب التوثیق الجید لمردودیة العمال حسب الفرق، و 
.األفراد، كل باسمه

أما بالنسبة للبنیة التحتیة، فال توجد خطط -
واضحة لتخصیص أماكن العمل والتخزین، ورغم 
تخصیص مكان لرص الحاویات باعتباره محطة 
للحاویات، إال أن الحاویات غزت تلك المناطق 
القریبة من محطة الحبوب، مما قد یؤثر على مرونة 

لحبوب، إضافة إلى حركة شاحنات تفریغ ناقالت ا
اعتماد مسؤولي المیناء على الرافعات وأجهزة الشفط 
ذات أسالیب العمل التقلیدیة، كما أن مخازن األهراء 
ال تتوفر على األجهزة اإللكترونیة الالزمة لمعرفة 
طاقة التخزین الحقیقیة من مختلف الحبوب، وكیفیة 
تسهیل انسیابها خارج المیناء ومواعید تفریغ السفن 
ووصول الشاحنات، واالستخدام الجید للمیزان 

.االلكتروني
أما فیما یخص بیئة العمل، فتتضمن توفر -

الظروف المالئمة لسالمة العمال، السفینة، وكذلك 
البضائع، وفي الحقیقة یوجد نقص واضح في توثیق 
االحصاءیات الخاصة بمعدالت الحوادث أثناء أداء 

فة المیناء، العمل على ظهر السفینة، وعلى أرص
ونقص الوعي لدى الجهات المسؤولة بضرورة إقامة 
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مراكز إسعاف قریبة من أماكن خدمة السفن، وتوفیر 
جمیع الظروف لعمل السفینة، والحفاظ على نوعیة 

.الحبوب المنقولة دون تعرضها للتلف والتلوث
:تحقیق المنتج3.5

عكس متطلبات البند السابق، فالفجوة هنا تبدو 
المهام المتعلقة باستقبال وخروج السفینة، أكثر في

المحدد لحیث تعتبر الدقة في أداء هذا العم
الرئیسي لتفوق میناء على آخر في مجال المالحة 
الداخلیة، وفي ما یلي أهم النقائص الواجب تفادیها 

. من أجل تقلیص الفجوات المسجلة
ما زال التخطیط المدرج لتحقیق أهداف المیناء -

ن مصالح العدید من األطراف، وخاصة تلك مشتتا بی
المتعلقة بالزبائن، حیث لم یتم تجمیع الشكاوى 
واالحتجاجات الیومیة، ومحاولة مطابقة ذلك مع 
اإلمكانیات الفعلیة الموجودة على مستوى الرصیف 

12.
من بین المتطلبات الهامة لتحقیق المنتج هو -

ل بها مدى مالئمة التصمیم والتطویر للقواعد المعمو 
فیما یخص الهندسة المدنیة، الهندسة المیكانیكیة، 
الهندسة الكهربائیة، والتي تضطلع بها جمیعا مدیریة 
األشغال والصیانة،غیر أن الفصل في النشاطات 
یتطلب توثیقا أكثر سالمة، وعدم الخلط بین المهام 
التي تستوجب تدخال خارجیا النجاز برامج 

واجبات التي تساهم في اإلنشاءات الهندسیة، وتلك ال
فعالیة وسالمة التسهیالت التي یقوم بها المیناء، 
كبرامج الصیانة الدوریة، حیث یلعب كبیر 
المهندسین دورا كبیرا في ذلك مقارنة ببرامج 
اإلنشاءات الهندسیة التي یبدي بها الرأي والمشورة 

.أكثر من المشاركة الفعلیة في إنجاز تلك األعمال
قتناء المعدات والتجهیزات المتنقلة االعتماد في ا-

عن طریق مجالت متخصصة، عادة ما ال تقدم 
سلبیات تلك التجهیزات، دون أن یتم بعث فرق 

استكشاف للمقرات األصلیة لشركات التصنیع من 
أجل إعداد الطلبیات، كما ال یتم التحقق من 
الطلبیات إال عند وصول األجزاء الواردة إلى المیناء، 

تركیب اآلالت في بعض الحاالت إلى حیث یؤدي 
. غیاب بعض األجزاء الهامة

:القیاس، التحلیل، والتحسین4.5
تبدو متطلبات هذا البند مقبولة في المرحلتین 
األولى والثالثة، وهذا نظرا لقلة المهام المقدمة، 
والفصل بینها، في حین تتسم المرحلة الثانیة بتداخل 

بالتعقید في كثیر من وتمیزهاالمهام المكونة لها،
األحیان، مما یعرقل عملیة القیاس الصحیح والتحلیل 

.الجید لألهداف المرغوب في تحقیقها
یبقى استخدام التقنیات والمعارف اإلحصائیة -

بشكل جزئي ووصفي، وتبقى المعلومات الواردة 
بشكلها الخام مقتصرة على حركة دخول وخروج 

، دون 12لرصیف السفن، والفترة التي تقضیها في ا
.الخوض في تحلیل تلك البیانات

عدم وضع عالمات واضحة تبین نوعیة الحبوب -
.وأماكن التخزین

ال یوجد فصل واضح بین تلك المهام الموكلة -
للشركات التي تعمل في المقاولة من الباطن، مع ما 
هو منجز حقیقة من طرف المعدات واألدوات التابعة 

.لمدیریة االستغالل
ود إمكانیات فعالة إلعادة الشحنات التي عدم وج-

.تم تسلیمها لغیر أصحابها
وجود فجوة كبیرة فیما یخص تحلیل البیانات ناجم -

عن االعتماد على التقاریر الشفویة لمختلف 
األطراف والعاملین على أرصفة المیناء، دون حصر 
هذه المشاكل في وثائق منظمة ومفهرسة لتكون 

االعتماد علیها مستقبال عندما قاعدة بیانات یمكن 
.تقابل مشاكل مشابهة
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أما فیما یخص التحسین، فال توجد خطط -
واضحة لتحسین إجراءات استقبال ناقالت الحبوب، 
وتقلیص الفجوة بین ما یطلبه الزبون، والمقدم فعال 
على الرصیف، وٕاتباع التعلیمات الشفویة لمختلف 

ة دون المسؤولین في مختلف مراحل خدمة السفین
االستناد إلى قواعد عامة تحترم فیها المبادئ 
األساسیة لألمن والسالمة ورفع المردودیة، باإلضافة 
إلى عدم وجود خطط وقائیة للحد من المشاكل 

.    المتوقعة

:خاتمــة. 6
یزداد االهتمام بالنقل البحري نتیجة لتحریر 
التجارة، ولما كانت الموانئ البحریة إحدى المحددات 
الرئیسیة في سلسة النقل البحري، فإن دورها یبقى 
رائدا في تفعیل التجارة الخارجیة للبالد، إذا ما تم 
تحسین خدماتها، والسهر على الوصول إلى 

.االستخدام األمثل لإلمكانیات المتاحة
وقد أوضح المقال أن إدارة الخدمات في الموانئ 

لف البحریة یخضع لمفاهیم النقل البحري التي تخت
عن جمیع خدمات النقل األخرى، فدخول السفینة 

، حیث طإلى المیناء یخضع لمجموعة من الشرو 
یجب أن تتالءم معطیاتها الفیزیائیة مع اإلمكانیات 
المتوفرة بالمیناء، كطول السفینة وعرضها، إلى 
جانب غاطس السفینة الذي یقید حریة التنقل في 

. أرجاء أحواض المیناء
منطقة الحبوب بمیناء عنابة إلى وقد أدت دراسة 

الوصول إلى عدة مالحظات ترتكز بالخصوص 
حول طول مدة بقاء السفن بالمیناء مقارنة مع أنواع 
السفن األخرى، كما تعتبر خدمة معاینة جودة 
الحبوب من طرف مصالح قمع الغش من المهام 
الحرجة والطویلة نسبیا، إذ أن البدء في مهمة التفریغ 

ر نتائج هذه المصالح، كما أن استـخدام مرتبط بظهو 

كمركز وحید الستقبال ناقالت 12مركز رصیف 
الحبوب سیؤدي إلى فترة انتظار طویلة نسبیا بمرسى 

.المیناء
وقد تم التأكد من الفرضیات الموضوعة، حیث 
أن لمنطقة الحبوب خصائص تختلف عن بقیة 
المناطق، وال بد من أخذها بنظر االعتبار من أجل 
بناء أفكار مساعدة على تحسین الخدمات الحالیة، 
كما تم التأكید على أن خدمة ناقالت الحبوب تعتمد 
على مؤهالت المیناء الذاتیة، أما االختالف في 
مستویات الخدمة من ناقلة إلى أخرى، فهو راجع 
باألساس إلى وزن الحمولة، وأسلوب المناولة بعنابر 

الثالثة بنفي العالقة السفینة، وقد تم تأكید الفرضیة
الموجودة بین حركة ناقالت الحبوب و جودة 
الخدمات بمیناء عنابة، حیث أن تذبذب الحركة 

یرجع بدرجة كبیرة إلى الطلب المحلي واالستهالك  
في مناطق ظهیر المیناء إضافة إلى اإلنتاج الوطني 
من مختلف الحبوب، وبالتالي یمكن التعمق في 

التنافس بین الموانئ الجزائریة دراسة درجة الجودة و 
من خالل الحصص التناسبیة والكلیة لحركة ناقالت 
الحبوب في السواحل الجزائریة على مدى عدة 

.  سنوات
النتائجوككل دراسة فقد توصلنا إلى جملة من 

:نوجزها فیما یلي
ضعف التوثیق، خاصة لمتطلبات التركیز على -

.رضا مالك السفن، ووكالء العبور
ص البرامج التدریبیة، والبعثات التكوینیة نحو تقل-

.الخارج
االعتماد، وبدرجة كبیرة، على مكاتب الخبرات -

الدولیة في إعداد السیاسات والخطط المستقبلیة مما 
.یؤدي إلى تكلفة في الوقت والمال

ستلزم خدمة أیة ناقلة للحبوب تصل إلى المیناء -
تضافر جهود عدة أطراف، حیث یؤدي تخلف أي
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مهمة إلى تعطیل المهام األخرى التي تلیها، لذلك 
كان من الالزم تحدید المهام التي تقع على المسار 

.الحرج في تحدید فترة مكوث السفینة في المیناء
تعتبر مهمة تفریغ ناقالت الحبوب من أطول -

المهام، بینما تعتبر مهمة معاینة نوعیة الحبوب من 
لحرجة طرف مصالح قمع الغش من المهام ا

والطویلة نسبیا، إذ أن البدء في مهمة التفریغ مرتبط 
.بظهور نتائج هذه المصالح

كمركز وحید 12إن استخدام مركز رصیف رقم -
الستقبال ناقالت الحبوب سیؤدي إلى فترة انتظار 

.طویلة نسبیا بمرسى میناء عنابة
التوصیاتومن خالل ما سبق یمكن إدراج 

:التالیة
ات والبیانات الالزمة، تساهم في توثیق المعلوم-

إعداد دلیل شامل یوضح العناصر األساسیة 
.لتوجهات التطویر في المیناء

توصیف العالقات التشابكیة التي تربط بین -
مختلف المهام المشكلة لخدمة ناقالت الحبوب 
واألطراف المساهمة في تخزین ونقل الحبوب خارج 

. حدود المیناء
تبار صالحیة الحبوب ومدى بالنسبة لخدمة اخ-

موافقتها لمقاییس الجودة، فإننا نوصي بأن یتم أخذ 
العینات بمجرد وصول الناقلة إلى مرسى المیناء، 
وعدم االنتظار لحین رسوها بالرصیف، حیث یمكن 
أن یساعد هذا اإلجراء على تخفیض مدة المكوث 

.المیناءةبأرصف
حث أصحاب السفن على العمل خارج أوقات -

العمل العادیة، حیث یؤدي ذلك إلى الزیادة في 
.سرعة دوران السفینة

إن استخدام مركز وحید الستقبال ناقالت -
الحبوب، سیؤدي إلى طول فترة انتظار هذا النوع من 
السفن بمرسى میناء عنابة، وبالتالي فمن األفضل 

استخدام مراكز أخرى، خاصة مركز رصیف رقم 
غ بواسطة القحافة ممكن ، كما أن أسلوب التفری11

.في العدید من المراكز

:المراجع والحواشي
ضمان جودة مخرجات "، د سیالن جبران العبیدي.أ-1

، ورقة عمل "التعلیم العالي في إطار حاجات المجتمع
مقدمة للمؤتمر الثاني عشر للوزراء المسؤولین عن التعلیم 

بینالمواءمة"العالي والبحث العلمي في الوطن العربي 
الوطنفيالمجتمعوحاجاتالعاليالتعلیممخرجات

، بیروت والعلوموالثقافةللتربیةالعربیةالمنظمة، "العربي
.3، ص2009دیسمبر 10- 6

إدارة الجودة د محمد عبد الوهاب العزاوي، .أ: أنظر أیضا
.8،ص2004، جامعة اإلسراء الخاصة، عمان، الشاملة
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د بقة الشریف، جامعة المسیلة، .أ: التسییر، تحت إشراف
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:المصطلحات والمختصرات

Servqual :service qualitéنموذج الفجوة
Servperf : service perfنموذج االتجاه

Agent de transit ou transitaire
Forwarding agent

وسیط عبور

Connaissement
Bill of lading

وثیقة الشحن

Darse
Dock
حوض

Organisme international de normalisation
International standardisation organisation (ISO)

ھیئة المقاییس الدولیة
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Jauge (tjb)
Gross registered tonnage (grt)

الطاقة الحجمیة للسفینة

Chargement
Load
شحن

Tonne de port en lourd (tpl)
Dedweight tonnage (dwt)

طاقة الشحن بوزن السفینة

Transporteur de vrac (vraquier)
Bulk carrier

أكثر من طن بالمتر (سفن تستخدم لنقل البضائع الوازنة 
...المعادن، الحبوب، الفحم ):المكعب
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التنمیة االقتصادیةیاترهانات و تحدّ -الجزائربورصة 
حمداوي الطاوس .دوریحانالشریفد.أ

كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
ذلك أن تمویل ،وق و إرساء معالمه في الجزائرلمسایرة اقتصاد السّ إن فكرة إنشاء بورصة الجزائر في تسعینیات القرن الماضي جاءت 

غیر أن البورصة في الجزائر، بعد مضّي  ما یقارب عقد من الزمن . قتصادیة یتوقف على مدى تطور أسواق األوراق المالیةالتنمیة اإل
و هنا تكمن بذور األزمة . ستدانةدیال للتمویل باإلتصاد باعتباره بعلى دخولها حیز النشاط، لم تتمكن من فرض التمویل المباشر لالق

التي تستشف مالمحها عند دراسة المعاییر المختلفة التي تستخدم في قیاس درجة نمو نشاط بورصة الجزائر و موقعها في ذیل الترتیب 
بوضوح ضعف قدرة بورصة فالمعاییر الخاصة بحجم السوق و سیولة السوق و درجة التركز ُتظهر . مقارنة مع البوصات العربیة

التعجیل المقال الحالي یتناول بالتحلیل هذه اإلشكالیة و یقترح و علیه فإن. الجزائر على تعبئة رؤوس األموال و تنویع المخاطر
.بالخصخصة كآلیة لتفعیل نشاط بورصة الجزائر

مؤشر معدل التداول، مؤشر معدل الدوران، معدل رسملة السوق، مؤشر عدد الشركات المقیدة في البورصة، : فاتیحالمالكلمات 
.الخصخصة

Résumé
L’idée de constitution de la bourse d’Alger est apparue afin de permettre l’ancrage de l’économie de
marché en Algérie; mais la bourse d’Alger n’a pas pu imposer le financement direct, et l’économie
algérienne demeure une économie d’endettement. C’est là ou réside la crise dont les caractéristiques
sont identifiées à travers  l’étude des différents critères utilisés dans la détermination de l’activité de
la bourse d’Alger et dans sa position par rapport aux bourses Arabes. D’ailleurs les critères de taille,
de liquidité, et de concentration montrent la faible capacité de la bourse d’Alger à collecter les fonds,
et à diversifier les risques. Pour remédier à la situation, il est utile, entre autres solutions, d’accélérer
la privatisation considérée comme processus pouvant créer un dynamisme au niveau de la bourse
d’Alger.

Mots clés : Capitalisation boursière, indice de nombre d’entreprises cotées en bourse, taux de
rotation, taux de transactions, privatisation.

Abstract
The idea behind the establishment of Algiers Stock Exchange (ASE) in the 90s was to introduce market
economy principals into the Algerian economy. The intention was to reorient the financing of
economic development in Algeria towards the financial markets. However, Algiers stock exchange,
over a decade after its first opening, has been unable to impose direct financing as an alternative to
indebtedness, and the Algerian economy is still predominantly an indebtedness-driven economy. This
article employs various criteria commonly used in the literature to measure and evaluate the
development of the ASE activities. Indeed, the criteria of market size, market liquidity and the degree
of concentration clearly show that this institution has failed to mobilize funds and to diversify risks.
The paper concludes with concrete recommendations to overcome this situation.

Keywords: Stock exchange capitalization, stock exchange index, rotation rate, transactions rate
privatization.
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مـقـدمة
نظام االقتصادي المتقدم الذي یحقق الرفاهیة ال

ألفراد مجتمعه یعتمد أساسا على نظام مالي فعال 
والذي بدوره ومع وجود عناصر أخرى یتطلب توفر 
مجموعة متنوعة من المؤسسات واألسواق المالیة 
التي تسهل عملیة تجمیع المدخرات وتوجیهها بكفاءة 

هذه األسواق ف.  إلى القنوات االستثماریة المختلفة
ستقدم لألفراد األموال التي هم في حاجة ماسة إلیها 
من خالل تشكیلة متنوعة من األصول المالیة مع 

. درجات مختلفة من األمان و السیولة والعائد
لذا نجد أن االستثمار في األوراق المالیة فن له 
أصوله، ویقوم على أسس علمیة، وقد القى الكثیر 

بفضل االبتكارات المالیة من التحدیث والتطویر
المختلفة إضافة إلى ثورة االتصاالت والتطور 

و تجدر . التكنولوجي الذي یمیز زمن العولمة المالیة
اإلشارة إلى أن االستثمار في األوراق المالیة من 
وجهة نظر الفكر الكالسیكي هو بطبیعته استثمار 
طویل األجل، أي یلزمه مدة طویلة نوعا ما لیحقق 

تثمر عوائد ومزایا من هذا االستثمار، أما واقع المس
الحال و في الظروف الراهنة تتوسع كثیرا الطبیعة 
الجدیدة كونه قصیر األجل فظاهرة االستثمار 

. بالمشتقات بل واالشتقاق في المشتقات" المضاربة"
فالمستثمر الرشید في األوراق المالیة و في جمیع 

تزم ویحرص على الحاالت هو ذلك المستثمر الذي یل
:المبادئ التالیة

االختیار المالئم للفرص االستثماریة المتاحة له، -1
أي یختار الفرص التي تدر علیه أكبر مستوى عائد 
ممكن عند مستوى معین من المخاطرة التي یمكنه 

تقبلها؛
تنویع االستثمار بین الفرص المختلفة؛-2
المزج بین األدوات المالیة المختلفة؛-3

المتابعة المستثمرة للمعلومات الفنیة والمالیة -4
المفصح عنها الالزمة لمتابعة وتقییم أداء المنشآت 
للتأكد من قدرتها على تحقیق األرباح أو التخاذ 

قرارات أخرى كالخروج منها في حالة توقع خسائر؛
االستفادة من نتائج الدراسات التي تقوم بها -5

كشركات الوساطة المؤسسات المالیة المختلفة 
.وتحلیل المعلومات واالستشارات المالیة والفنیة

اإلشكالیة 
تكمن إشكالیة المقال في عدم وجود إهتمام فعلي 
و كافي من طرف الوصایة لبورصة الجزائر بإیجاد 
الطرق والسبل المالئمة لتنشیطها و تنمیتها، فرغم 

23بتاریخ 93/10صدور قرار إنشائها تحت رقم 

03/04والمدعم بموجب القانون رقم 1993ماي 

، إال أن نشاطها الفعلي 2004فیفري 17بتاریخ 
بقیمة تداول قدرت تقریبا 1999والمحتشم بدأ سنة 

لذا فعند إسقاط ما . ملیون دینار جزائري108بـ 
سبق ذكره في مقدمة المقال على نشاط بورصة 

ني الجزائر منذ نشأتها یتبین لنا أن هذا السوق یعا
من أزمة تتجلى مظاهرها من خالل تقصي بعض 
المعاییر لقیاس درجة نمو ونضج سوق األوراق 
المالیة و تتعمق األزمة عند مقارنة بورصة الجزائر 

وعلیه فاإلشكالیة . مع بعض البورصات العربیة
تكمن في إظهار معالم هذه األزمة و تقدیم بعض 

.الحلول للتخفیف من وطأتها

و أهدافهأهمیة المقال 
إن أهمیة المقال تنبع أوال من مساهمة أسواق 
األوراق المالیة في تنمیة إقتصادیات الكثیر من 
الدول وبالخصوص النامیة منها، وثانیا من 
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لى االقتصاد لجزائري بصفة التطورات التي طرأت ع
و لذا فاألهمیة . البورصة بصفة خاصةعامة و 

ومات التي تنصب على الكیفیة التي توفر بها المعل
تفید المستثمرین الحالیین والمستثمرین المرتقبین، كما 
تنصب تلك األهمیة كذلك على هدف الوحدة 
االقتصادیة من خالل تعظیم القیمة السوقیة لها 

على أساس ما . لتشجیع المستثمرین لشراء أسهمها
سبق السوق المالي یتمیز بدور هام في االقتصاد، 

ه االقتصادي من خالل فأصبحت مسألة زیادة الرفا
تبني خیار التمویل عن طریق األسواق المالیة 
تتوقف بشكل كبیر على الكفاءة السوقیة و دورها في 
تنمیة االقتصاد و تخصیص الموارد المتاحة على 

إذ ال یمكن أن تؤدي السوق . االستثمارات المختلفة
المالیة الدور المنوط بها من الناحیة العملیة إال إذا 

على مقومات الكفاءة التي ستسـهم في التقییـــم توفرت
الحقیقي للمؤسسات المدرجة و ألسهمها المتداولة، 
فهي تعمل على تعبئة المدخرات و تنمیتها وتوجیهها 
إلى مختلف قنوات االستثمار الكفء في االقتصاد، 
وخلق السیولة و توفیر وسائل تمویل االستثمار 

ة دراسة سبل تنمیة و لهذا تظهر أهمی. طویلة األجل
هذه السوق  باعتبارها فضاء جدید على االقتصاد 
الجزائري والذي یستهدف إلى خلق روافد مستمرة من 
التدفقات النقدیة الالزمة لتلبیة االحتیاجات المالیة 
للمؤسسات المختلفة عبر أدوات تتنوع أشكالها 

كما أن مثل هذه السوق تتمیز بدور هام . وأنواعها
وذلك باعتبار أسلـوب ةعملیات الخصخصفي إتمام 
وهنا . بالبیع على مستوى سوق البورصةةالخصخص

تكمن العالقة التبادلیة الوثیقة بینهما، وبالتالي یعد 

كالهما دافعا لآلخر، حیث یصعب تطبیق 
الخصخصة دون وجود بورصة لألوراق المالیة؛  وال 
یمكن تنشیط البورصة دون وجود مؤسسات تطرح 

.في البورصةأسهمها
تأسیسا لما سبق ذكره من أهمیة لبحثنا هذا، فإننا 
نتطلع ألن نحقق بعض األهداف التي نذكرها فیما 

:یلي
عرض حصیلة نشاط و أهم المؤشرات الدالة -

على نمو بورصة الجزائر و تطورها ومقارنتها 
.ببورصات بعض الدول العربیة

ة تحدید العائد و الخطر الكلي لألسهم المتداول-
على مستوى بورصة الجزائر مع صیاغة نموذج 

المدرجة على أسهم المؤسساتالسوق لعوائد 
.مستواها بداللة عائد السوق

تحدید أهم المعلومات المحاسبیة كمتغیرات مفسرة -
التي یعتمد علیها المستثمر عند إتخاذه لقرار 
اإلستثمار في البورصة كمتغیر تابع، و محاولة بناء 

ار في األوراق المالیة بداللة نموذج االستثم
المعلومات المحاسبیة المقترحة و الخاصة بفندق 
األوراسي، إنتهاءا بإختبار معنویة هذا النموذج 

.الخطي العام
تحدید طبیعة المشاكل و المعوقات التي تواجه -

المستثمرین في البورصة و التي تؤثر على نشاط 
.السوق و تحد من كفاءة أدائه

ح أسالیب و طرق للتغلب على محاولة إقترا-
المشاكل و المعوقات التي یواجهها كل من 
المستثمرین و الهیئات المشرفة على بورصة 

.الجزائر
بناء على النتائج المتوصل إلیها نحاول الخروج -

ببعض المقترحات لواضعي السیاسات العامة لسوق 
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األوراق المالیة لیسترشدوا بها عند إتخاذ قراراتهم 
.المتعلقة بتطویر و تنشیط بورصة الجزائرالمختلفة

الفرضیات
لیس لبورصة الجزائر دور مهم في تنشیط السوق -

.المالي في الجزائر
ال توجد عالقة بین بورصة الجزائر و مدخرات -

.األفراد و المؤسسات
ال توجد عالقة بین بورصة الجزائر و خصخصة -

.المؤسسات
المتداولة في ال توجد عالقة بین أسعار األوراق -

.بورصة الجزائر و نشاطها
ال توجد عالقة بین أسعار األوراق المالیة -

.المتداولة في بورصة الجزائر و أداء المؤسسات
المنهجیة

أستخدمنا في مقالنا المنهج الوصفي التحلیلي 
واالستعانة بالكتب والمراجع والدوریات 
واإلحصائیات، باإلضافة إلى الدراسة العملیة 

انیة، وذلك من خالل جمع المعلومـــات والبیانات المید
عن واقع بورصة الجزائر وتحلیل هذه البیانات 
وٕاستخدام األسالیب اإلحصائیة للوصول إلى نتائج 
علمیة دقیقة،  وعلیه  جــاء المقال منظم وشامل 

:للمحاور التالیة
-Iاالتجاهات الحدیثة في مجال االستثمار المالي .

-IIلمحة تاریخیة: زائربورصة الج.
-III تطبیق المعاییر المستخدمة لقیاس نمو بورصة

.تجلي األزمة: الجزائر
-VIقراءة في الحلول لألزمة : بورصة الجزائر

.لمواجهة التحدیات

-I االتجاهات الحدیثة في مجال االستثمار المالي
یمثل االتجاه نحو االستثمار في األسواق المالیة 

التجاهات الحدیثة في مجال العالمیة أحد ا
وٕاذا كان بعض المستثمرین قد اتجه )1(االستثمار

نحو بیع و شراء األوراق المالیة األجنبیة منذ عدة 
سنوات إال أن االستثمار المالي الدولي انتشر بدرجة 
كبیرة مع نهایة القرن العشرین ولم یعد المستثمر 

كما شهدت أسواق . محصورا في السوق المحلي فقط
رین فرص المال األجنبیة نموا سریعا وفر للمستثم

زیادة العائد و تقلیل الخطر من خالل االستثمار 
. الدولي

وقد شملت أسواق المال العالمیة أسواق الدول 
المتقدمة مثل الیابان و أسواق الدول األوروبیة هذا 
باإلضافة إلى ما یعرف باألسواق الناشئة مثل أسواق 
سنغافورة و تایالندا و أسواق دول أمریكا الالتینیة 

سواق التي تمیزت بالعائد المرتفع والمخاطر وهي األ
.المرتفعة أیضا

ویرجع تطور ونمو االستثمار في األسواق المالیة 
:)2(العالمیة إلى مجموعة من األسباب منها

اهتمام المستثمر األمریكي تحدیدا باألسواق -
العالمیة ألن العدید من الشركات األمریكیة الكبرى 

Standard and Poorالتي یتكون منها مؤشر 

تحقق نسبة كبیرة من أرباحها نتیجة االستثمار 
.األجنبي

شهدت أسواق المال األمریكیة تدفق عكسي من -
رؤوس األموال األجنبیة المتجهة لشراء األوراق 

أن 1998المالیة األمریكیة إذ تبین خالل عام 
من سندات الخزینة األمریكیة في ذلك 30حوالي 

العام مملوكة لمستثمرین أجانب تؤثر قراراتهم طبعا 
.على البورصات األمریكیة
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حققت أسواق المال األجنبیة معدل عائد أعلى من -
العائد المحقق في األسواق األمریكیة مما مثل دفعا 

.قویا التجاه المستثمرین نحو هذه األسواق
ق مالیة أجنبیة إلى محفظة إن إضافة أورا-

المستثمر یساعد على تقلیل مخاطر المحفظة طالما 
أن هناك ارتباط ضعیف بین األسواق األجنبیة 

.والسوق المحلي وهو ما یعرف بمزایا التنویع
كما غیرت االنترنت من بیئة االستثمار إذ تمكن -

المستثمر من الحصول على مقدار هائل من 
المالیة المتداولة و متابعة المعلومات عن األوراق

المحافظ االستثماریة و التغیرات في األسعار لحظة 
و على ذكر االنترنت ما هي مالمح مجتمع . بلحظة

تكنولوجیا المعلومات و االتصال في الدول العربیة 
؟والجزائر تحدیدا

إن الدول العربیة تسعى لمواكبة متطلبات اقتصاد 
عالمیة وخصوصا المعرفة، وتطورات التجارة ال

التقنیات المستخدمة فیها من تكنولوجیا المعلومات 
واالتصاالت ودلك لغرض توفیر بیئة جاذبة 
لالستثمار ومستقطبة لألموال فالبد من توفیر لصالح 

محلیون أو أجانب كافة المعطیات نمجمل المتعاملی
والتي یراعى أن تكون منسجمة مع التطورات 

.)3(واق وعولمة االقتصادالعالمیة من  انفتاح األس
تعكس بیانات االتحاد الدولي لالتصاالت وضع 

دولة في 206تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في 
یرصد 1دولة عربیة والجدول رقم 21العالم منها 

فمن جهة . لنا تطور المجتمع الرقمي ومدى تجذره
في الدول العربیة بلغت الهاتف الثابتخطوط 
نسمة منخفضة عن 100خط لكل 9.74بالمعدل 

100خط لكل 18.79المعدل العالمي والذي هو 

نسمة،  باستثناء خمس دول عربیة فوق المعدل 
100خط لكل 27.68العالمي تشمل لبنان بـ 

نسمة،  100خط لكل 27.51نسمة، اإلمارات بـ 
نسمة،  قطر بـ 100خط لكل 27.03البحرین بـ 

18.99لكویت بـ نسمة و ا100خط لكل 26.41

نسمة، و ینخفض المعدل في سبع 100خط لكل 
نسمة و هي 100خطوط لكل 5دول عربیة دون 

المغرب، العراق، الیمن، السودان، الصومال، 
.جیبوتي وموریتانیا

فقد بلغ معدل الدول العربیة الهاتف النقالأما 
نسمة منخفضا عن المعدل 100خط لكل 25.42

نسمة، باستثناء 100خط لكل 31.76العالمي وهو 
تشمل البحرینتسع دول عربیة فوق المعدل العـالمي 

نسمة، اإلمارات بـ 100خط لكل 102.99بـ 
خط 92.15نسمة، قطر بـ 100خط لكل 100.86

100خط لكل 88.57بـ نسمة، الكویت100لكل 

نسمة،  100خط لكل 56.55نسمة،  تونس بـ 
نسمة، سلطنة 100خط لكل 54.12السعودیة بـ 

نسمة، الجزائر بـ 100خط لكل 51.94عمان بـ 
39.37نسمة و المغرب بـ 100خط لكل 41.58

دولتین نسمة و ینخفض المعدل في 100خط لكل 
لصومال نسمة و هما ا100خطوط لكل 5دون
.ولیبیا

في عدد مستخدمي االنترنت و انتشارهاأما 
ملیون شخص عام 16.9الدول العربیة فقد بلغ 

من إجمالي 1.9یمثلون ما نسبته 2004
863المستخدمین في العالم البالغ عددهم نحو 

من 5.45ملیون شخص، و بنسبة إنتشار قدرها 
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ــصر و تأتي مـ. إجمالي السكان في الدول العربیة
ملیون مستخدم، 3.9في مقدمة الدول العربیة بـ 

من السكان، تلیها المغرب 5.57وبنسبة انتشار 
11.71ملیون مستخدم، و بنسبة انتشار 3.5بـ 

ملیون مستخدم، 1.6من السكان، و السعودیة بـ 
من السكان و اإلمـــارات بـ 6.36وبنسبة انتشار 

من 31.85شار ملیون مستخدم، و بنسبة انت1.4
ملیـــون مستخدم، و بنسبة 1.1السكان و السودان بـ 

و تشهد الدول األخرى . من السكان3.30انتشار 
تباینا في عدد مستخدمي االنترنت و نسبة االنتشار 

ألف 100إذ ینخفض عدد مستخدمي االنترنت حول 

شخص و ما دون ذلك في أربع دول عربیة وهي 
كما تتدنى . ریتانیا وجیبوتيالعراق و الصومال و مو 

نسبة الدول العربیة لجهة مستضیفي المواقع إلى 
0.2من اإلجمالي العالمي.

في الدول العربیة أجهزة الحاسوبفي حین تمثل 
من إجمالي أجهزة الحاسوب في 2.1ما نسبته 

العالم وتأتي السعودیة في مقدمة الدول العربیة 
و تلیها مصر ملیون جهاز حاسوب 8.5بحوالي 
ملیون جهاز حاسوب و تتراوح باقي 2.3بحوالي 

21ألف جهاز حاسوب إلى 600الدول العربیة بین 

.ألف
مالمح تكنولوجیا المعلومات و االتصال: 1الجدول 

التسلسل

الدولة
هاتف ثابت لكل 

نسمة100
هاتف نقال لكل 

نسمة100
عدد مستخدمي 

باآلالفتاإلنترن

نسبة انتشار
استخدام 

تاإلنترن

عدد مزودي
خدمة 
تاإلنترن

عدد أجهزة 
الحاسوب باآلالف

1128.41600.0010.692.966300.0األردن1

27.51100.861384.831.8526.570450.0االمارات2

27.03102.99151.721.301.850121.0البحرین3

12.5156.55835.08.40373472.0تونس4

9.7441.58845.02.61944290.0الجزائر5

1.635.079.01.3277221.0جیبوتي6

15.4654.121586.06.3616.6658476.0السعودیة7

606.0-2.985.481140.03.30السودان8

15.2415.49800.04.3911600.0سوریا9

0.834.1715.00.13150.0الصومال10

4.002.2236.00.144200.0العراق11

10.3351.94245.010.141.506118.0س عمان12

169.0-9.4329.57160.04.34فلسطین13

26.4192.15165.022.18315133.0قطر14

18.9988.57600.023.502.791450.0الكویت15

27.6827.68600.016.906.875400.0لبنان16

13.564.15205.03.6267130.0لیبیا17
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14.0418.413900.05.573.4992300.0مصر18

4.2639.373500.011.714.118620.0المغرب19

1.3120.6414.00.472742.0موریتانیا20

3.859.54180.00.87162300.0الیمن21

الدول مجموع 
العربیة

9.7425.4216972.505.4569.51616248.0

18.7931.76862809.913.6226541.177772357.0العالم

.2006إحصائیات االتحاد الدولي لالتصاالت، ماي : المصدر

وكذلك عند تعریف صانع القرار والمستثمرین 
العربیة في عدد من المحتملین بوضع الدول 

المؤشرات الدولیة المختارة الصادرة عن جهات دولیة 
، نعرض منها المؤشرات زمشهود لها بالتمی

: )4(التالیة
یقیس هذا : مؤشر الیوروموني للمخاطر القطریة* 

المؤشر قدرة القطر على اإلیفاء بالتزاماته المالیة 
كخدمة الدیون األجنبیة وسداد قیمة الواردات أو 
السماح بتحویل األرباح،  ویرتب المؤشر الدول وفق 

100النسبة المئویة التي تسجلها من الصفر إلى 

نقطة مئویة باالستناد إلى نسبة مؤشرات فرعیة ذات 
وكلما ارتفعت النسبة المئویة للمؤشر أوزان مختلفة 

دل ذلك على انخفاض مخاطر عدم السداد واإلیفاء 
دولة من 185و یغطي المؤشر . بالتزامات القطر

دولة عربیة صنفت في مؤشر عام 20ضمنها 
: كالتالي2005

ثالث دول عربیة ضمن مجموعة درجة المخاطرة -
.المنخفضة و هي قطر، اإلمارات و الكویت

خمس دول عربیة ضمن مجموعة درجة المخاطرة -
المعتدلة وهي البحرین، السعودیة، عمان، تونس 

.والمغرب

عشر دول عربیة ضمن مجموعة درجة المخاطرة -
المرتفعة و هي مصر، األردن، الجزائر، جیبوتي، 

.لبنان، سوریا، الیمن، موریتانیا، السودان ولیبیا
المخاطرة دولتان عربیتان ضمن مجموعة درجة-

.المرتفعة جدا و هما الصومال و العراق
فهو یقیس : مؤشر كوفاس للمخاطر القطریة* 

مخاطر قدرة الدول على السداد و یبرز مدى تأثر 
االلتزامات المالیة للمنشآت باالقتصاد المحلي 

وتصنف الدول . واألوضاع السیاسیة و االقتصادیة
Aإلى مجموعتین مجموعة الدرجة االستثماریة

، A4إلىA1والتي بدورها تتفرع إلى أربعة فروع من
مجموعة درجة المضاربة ویشار إلیها باألحرف 

B.C.D . دولة من ضمنها 163ویغطي المؤشر
:دولة عربیة و التي صنفت في المؤشر كالتالي20
وهي قطر، Bتسع دول عربیة مصنفة في -

اإلمارات، الكویت، البحرین، السعودیة، عمـــان، 
.ونس، المغرب والجزائرت
وهي مصر، Cثماني دول عربیة مصنفة في  -

األردن، لیبیا، جیبوتي، لبنان، سوریا، الیمن 
.وموریتانیا



2013جوان-34عددالعلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي  التواصل  

48

ثالث دول عربیة مصنفة ضمن درجة عالیة من -
وهي السودان، الصومال والعراق،  مما Dالمضاربة 

یعني أنه یتم التعامل مع هذه الدول كحاالت 
ب ما یطلبه القطر من خدمات منفصلة بموج

.الضمان

إن مؤشر :القیاسي للتطور الماليممؤشر الرق* 
الرقم القیاسي للتطور المالي لبلدان الشرق األوسط 

كما هو مبین في 2002/2003وشمال افریقیا لعام 
الموالي یدل على أنه في المتوسط، 2الجدول رقم 

أن أداء البلدان في المستویات األعلى أفضل من 
أداء البلدان في المستویات األدنى في كل جانب من 

ولكن البلدان التي . ر الماليالجوانب الستة للتطو 
جاءت في أعلى مستویات التطور المالي في 
المنطقة حصلت على عالمات عالیة جدا في مجال 

وفي . التنظیم و الرقابة وفي مجال االنفتاح المالي
الوقت نفسه، وفي معظم بلدان المنطقة، كان أداء 
البلدان ضعیفا في مجال تطویر بیئة مؤسسیة قویة 

.)5(غیر مصرفيوقطاع مالي
2002/2003عناصر الرقم القیاسي للتطور المالي : 2الجدول 

)*10-0على أساس بیانات كمیة و كیفیة و ذات مجال (
الرقم القیاسي البلد

للتطور المالي
القطاع 
المصرفي

القطاع المالي 
المصرفيغیر 

القطاع النقدي و الرقابة-التنظیم
السیاسة

البیئة االنفتاح المالي
المؤسسیة

7.667.285.009.337.778.008.89البحرین

لبنان
األردن
الكویت
االمارات
السعودیة
عمان

6.97
6.93
6.80
6.60
6.37
6.13

8.74
7.06
7.36
7.89
7.83
7.10

3.33
6.33
5.00
5.00
3.33
5.00

7.67
8.67
8.00
6.67
8.00
8.33

8.25
6.50
6.62
5.98
6.42
4.19

7.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

5.22
5.44
5.89
5.89
4.22
4.78

قطر
مصر
تونس

باكستان
المغرب

5.68
5.60
5.57
5.54
5.45

6.81
4.19
7.70
5.62
5.99

0.67
6.33
4.67
4.67
6.33

6.67
7.67
5.33
7.33
5.33

5.66
7.37
4.46
6.84
5.57

8.00
4.00
5.00
4.00
6.00

6.33
3.89
5.00
3.78
3.22

الیمن
الجزائر
جیبوتي
السودان
موریتانیا

4.84
3.87
3.79
3.45
3.23

6.29
4.15
3.85
3.76
2.55

0.67
0.67
1.33
0.67
3.00

3.67
3.33
5.00
3.00
3.46

6.19
5.00
4.40
3.94
4.36

7.00
9.00
7.00
5.00
4.00

4.54
2.22
2.00
4.50
2.33

ایران
لیبیا

سوریة
المتوسط

2.33
1.13
0.99
4.95

1.87
1.92
1.35
5.46

3.33
0.67
0.67
3.33

3.33
0.00
2.00
5.64

0.51
0.90
0.50
5.07

4.00
0.00
0.00
5.90

2.42
2.42
1.00
4.20

2002/2003حسابات صندوق النقد الدولي : المصدر

،7.5–6.1=مرتفع،  6–5.1= متوسط، 5–2.51= منخفض،  2.5أقل من = منخفض جدا: المجال(*). 
7.5أعلى من = عال جدا
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إن بورصات الدول العربیة ما هي إال بورصات 
ناشئة، لذلك تعمل هذه الدول على تطویر وتحسین 

لاللتحاق بركب االقتصاد المتقدم أسواقها الناشئة 
وعند مقارنة بیانات السوق المالیة في . والمتطور

الجزائر بأسواق المال في باقي الدول العربیة حسب 

، یظهر جلیا أنها تحتل الموقع األخیر 3الجدول رقم 
في الترتیب من حیث القیمة السوقیة وقیمة التداول 

ة وهذا على التوالي وخصوصا عدد الشركات المدرج
.2005خالل عام 

2005بیانات أسواق المال في الدول العربیة لعام : 3الجدول 

القیمة السوقیةالدولة
ملیون دوالر

قیمة التداول
ملیون دوالر

ملیون (عدد األسهم المتداولة 
)سهم

عدد الشركات المدرجة

646120.801103582.7712281.3377السعودیة

132412.8928505.788316.5759أبو ظبي

123892.5897289.5652201.34156الكویت

111992.68110304.2725541.7130دبي

87143.3428252.281033.0832قطر

79507.5627720.395310.20744مصر

37638.8123806.352582.62201األردن

27274.397859.28438.7554المغرب

17364.31711.10458.3147البحرین

12062.053320.41452.23125عمان. س

4917.18923.4289.7415لبنان

3241.64504.481730.5149السودان

3157.151489.95369.9828فلسطین

2821.40528.8341.4345تونس

90.820.050.013الجزائر

1289637.601434798.92110847.811665االجمالي

.2005صندوق النقد العربي، قاعدة بیانات أسواق المال العربیة، : المصدر

عارض ممتاز ألزمة 3وعلیه یعتبر الجدول 
بورصة الجزائر،  والتي یتوخى قبل دراسة مظاهرها 
تبعا للمعاییر المستخدمة لقیاس درجة نضج و نمو 
األسواق المالیة التوقف عند االطار القانوني لبورصة 

.  الجزائر

-II6(لمحة تاریخیة : بورصة الجزائر(:
ظهرت سنة إن فكرة إنشاء بورصة الجزائر

في إطار اإلصالحات االقتصادیة المعلنة 1990
أما القوانین التي ساهمت في تعزیز . 1988منذ 

: المتعلق بـ01-88فكرة إنشاء البورصة فهي قانون 
، قانون "توجه المؤسسات العمومیة االقتصادیة " 
صنادیق مساهمة، 08المتعلق بتشكیل 88-03
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75-59مر رقم المعدل والمكمل لأل04-88قانون 

. والمتعلق بالقانون التجاري26/09/1975بتاریخ 
علما أن هذه القوانین عملت على التفرقة بین دور 

.الدولة كمساهم ودور الدولة كقوة عمومیة
تم إنشاء مؤسسة القیم المنقولة 1990وفي سنة 

SVM)Société des valeurs mobilières( ،
ملوك من رأسمالها م) SPA(وهي شركة مساهمة 

طرف ثمانیة صنادیق مساهمة وكان رأسمال هذه 
دج، قبل أن یصل 320000المؤسسة في حدود 

،  وتم تعدیل المركز 1992ملیون دج سنة 9.32إلى
BVMاالجتماعي لها لتصبح بورصة القیم المنقولة 

)Bourse des valeurs mobilières.(
إال أن بورصة القیم المنقولة لم تتمكن من النشاط

في ظل غیاب القوانین الخاصة بها وتكییف القانون 
التجاري لقواعد اقتصاد السوق، وكان النص 

متمم 25/04/1993بتاریخ 08-93التشریعي رقم 
سبتمبر 26بتاریخ 59-75ومعدل لألمر رقم 

المتعلق بالقانون التجاري و یحمل في طیاته 1975
النص على إدراج إمكانیة تشكیل شركات المساهمة

من خالل العرض العمومي لالدخار و أیضا تعریف 
القیم المنقولة التي تستطیع أن تصدرها مؤسسات 

.المساهمة المدرجة في البورصة
دیسمبر 9بتاریخ 27-96في حین األمر 

بتاریخ 59-75المعدل والمتمم لألمر رقم 1996
والمتعلق بالقانون التجاري، قد 1975سبتمبر 26

قواعد تشغیل مختلف المؤسسات تطرق إلى تعریف 
كما یرجع الفضل للنص التشریعي رقم . التجاریة

:في1993ماي 23بتاریخ 93-10
.إنشاء بورصة القیم المنقولة-
تعریف البورصة واعتبارها اإلطار التنظیمي وحیز -

إجراء العملیات على األوراق المالیة المصدرة من 

ى في طرف الدولة، األشخاص المعنویة األخر 
القطاع العام وشركات المساهمة؛

:تعریف الهیئات المركبة للبورصة-
COSOBلجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة * 

وهي التي تشكل سلطة سوق القیم المنقولة؛
هي مؤسسة و SGBVشركة تسییر بورصة القیم* 

السوق؛
مؤسسات ،IOBالبورصة وسطاء في عملیات * 

.استثمار
1995أوت 26بتاریخ 22-95رقم أما القانون

المرتبط بخوصصة المؤسسات العمومیة معدل 
فقد 1997مارس 19لـ12-97ومتمم باألمر رقم 

أدرج الرجوع إلى میكانیزمات البورصة كأسلوب 
25بتاریخ 25-95كذلك القانون رقم . للخوصصة

المرتبط بتسییر رؤوس األموال 1995سبتمبر 
لقواعد الخاصة بتنظیم التجاریة للدولة، عرف ا

وتسییر ومراقبة الصنادیق العمومیة المملوكة من 
.طرف الدولة في شكل قیم منقولة ممثلة للرأسمال

جانفي 10بتاریخ 08-96كما نجد أن األمر 
والمتعلق بهیئات التوظیف الجماعي للقیم 1996

قد عرف ) FCPوOPCVM, SICAV(المنقولة 
.ئاتقواعد تشكیل وتشغیل تلك الهی

أوت 20بتاریخ 01-04في حین األمر رقم 
المتعلق بتنظیم تسییر وخوصصة المؤسسات 2001

االقتصادیة العمومیة فهو یرمي إلى تسریع فتح 
رأسمال المؤسسات االقتصادیة العمومیة للخواص 
المحلیین واألجانب؛ تعیین وتوضیح األدوار؛ تسهیل 

.وتبسیط اإلجراءات ومعاییر القرار
2003فیفري 17بتاریخ 04-03انون رقم إن الق

:قد أتى بما یلي
أضفى على لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة * 

COSOBالشخصیة المعنویة واالستقاللیة المالیة؛
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دعم السلطات القانونیة للمراقبة والجزاء  للجنة الـ * 
COSOB؛

لیشمل IOBوسع نطاق نشاط وسطاء البورصة * 
ضمان السیر الحسن للعملیات عدة مجاالت مثل 

المالیة وتقدیم النصیحة للمستثمرین؛
وسع تطبیق نشاط الوسطاء لدى البنوك * 

والمؤسسات المالیة؛
الشركة الجزائریة للحفظ (أدخل المؤتمن المركزي * 

: المركزي لألوراق المالیة والتي  تحمل تسمیة تجاریة
كهیئة )Algérie clearingالجزائر كلیرینغ

حیث یفتح المؤتمن ویدیر . )7(جدیدة مركبة للبورصة 
–حسابات السندات الجاریة لصالح ماسكي الحساب 

، ویمركز بذلك حفظ -الحافظین المنخرطین فیه
السندات ویسهل عملیة توصیلها بین الوسطاء 
المالیین من خالل القیام بتحویالت من حساب إلى 

ندات التي حساب، كما ینفذ العملیات على الس
دفع أرباح األسهم، رفع (تقررها الشركات المصدرة 

، ویقنن السندات المقبولة في عملیاته، ...)رأس المال
حسب المقیاس الدولي، كما ینشر أیضا المعلومات 

.المتعلقة بالسوق
وتشمل السندات المقبولة في عملیات المؤتمن، 

أو المسعرة...) األسهم، سندات الدین(القیم المنقولة 
غیر المسعرة في البورصة، سندات الخزینة العامة، 
سندات الدین القابلة للتداول، حصص أو أسهم 
هیئات التوظیف الجماعي في القیم المنقولة، 
السندات ذات الطبیعة المصدرة على أساس القوانین 
األجنبیة، كل مجموعة السندات التي تخول لحائزها 

لمركزي أن یقبل حقوقا مماثلة، كما یجوز للمؤتمن ا
.في عملیاته سندات مادیة

ویقدم المؤتمن المركزي وظائف منها أنه یسمح 
بمسایرة المقاییس الدولیة في مجال تسییر السندات، 
ویسمح بالتعامل مع طرف واحد في مجال تسییر 

السندات (السندات عن طریق الوسطاء المالیین 
ویلة المسعرة أو غیر المسعرة، السندات القصیرة والط

، كما یسمح بإزالة الطابع المادي عن سندات )األجل
الشركات المسعرة في بورصة الجزائر وسیسهل تعمیم 
إزالة الطابع المادي عن السندات إذا ما قررت 
السلطات العمومیة ذلك، باإلضافة إلى أنه یسمح 
لمصدري السندات بأن یقلصوا بشكل محسوس 

ا منها التكالیف تكالیف اللجوء العلني لالدخار السیم
المتصلة بطبع الشهادات المادیة، ویضمن تزامن 

حیث یتم تسلیم السندات : عملیتي التسویة والتسلیم
والتسویة النقدیة لتداول أنجز في سوق مقننة أو 

و بذلك تقید السندات لدى . بالتراضي في آن واحد
المؤتمن وتقید النقود لدى بنك الجزائر في آن واحد، 

ر ضیاع الشهادات المادیة أو سرقتها كما یزیح خط
باإلضافة إلى أنه یسمح بتقلیص آجال . أو إتالفها

إتمام الصفقات، كما یحسن بشكل كبیر معالجة 
تحصیل األرباح والفوائد (العملیات على السندات 

). الخ... وممارسة الحقوق 
أما بخصوص التحفیزات الجبائیة لدفع االستثمار 

بحسب قانون المالیة لسنة في البورصة، نجد أنه 
، فإن عوائد األسهم واألصول المشابهة 1999

والسندات وأصول القروض السندیة المدرجة رسمیا 
في بورصة القیم المنقولة هي معفاة من الضریبة 

لمدة خمس سنوات بدءا IRGعلى الدخل اإلجمالي 
.1998من دورة 

فان ، 2004كذلك تبعا لقانون المالیة لسنة 
مداخیل القیم المنقولة المدرجة في البورصة أو 
المتداولة على مستوى سوق منظم فهي معفاة من 

خالل فترة خمس سنوات بدءا IBSوIRGضریبة 
.2003من سنة 

أما بخصوص االستثمار في المحفظة لفائدة 
الغیر مقیمین، نجد أن قاعدة بنك الجزائر رقم 
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ط عرف شرو 2004أفریل 02بتاریخ 2000-04
دخول وخروج رؤوس األموال لالستثمار في محفظة 
األوراق المالیة لغیر المقیمین، ذلك أن یكون دخول 
العمالت وتحویلها ألجل شراء القیم المنقولة المدرجة 
في البورصة حر كما هو األمر بشأن تحویل العوائد 
المتأتیة من التوزیعات والفوائد، وتحویل ناتج التنازل 

لة، ویتم التحویل عن طریق البنوك، عن القیم المنقو 
المؤسسات المالیة والوسطاء المعتمدین لفائدة 

.المستثمرین غیر المقیمین
یتم فانه أما التداول على مستوى بورصة الجزائر 

بعملیة إلكترونیة وطریقة التسعیر المعتمدة لدى 
.)Fixing)8البورصة هي 

-III تطبیق المعاییر المستخدمة لقیاس نمو
تجلي األزمة: بورصة الجزائر

-III-1 المعاییر المستخدمة لقیاس نضج و نمو
:األسواق المالیة

یتفق االقتصادیون على مجموعة من المعاییر 
لتقدیر درجة تقدم ونضج السوق نذكر منها حجم 

.)9(السوق، درجة السیولة ودرجة التركیز
:یقاس حجم السوق بمؤشرین:حجم السوق-أ

، وهو معدل رسملة السوقهو : المؤشر األول
عبارة عن القیمة السوقیة لألسهم المقیدة في 
البورصة مقسومة على الناتج المحلي اإلجمالي، 
ویفترض المحللون االقتصادیون أن معدل رسملة 
السوق یرتبط مع القدرة على تعبئة رؤوس األموال 

.وتنویع المخاطر
عدد الشركات المدرجة في هو :شر الثانيالمؤ 

، فزیادة عدد الشركات المدرجة في البورصة
البورصة له داللة هامة على التطور السریع للسوق 

.المالیة

:سیولة السوق-ب
تعني سیولة السوق القدرة على شراء وبیع األوراق 
المالیة المتداولة في السوق الثانویة بسهولة، ونمیز 

:السیولةمؤشرین لقیاس
وهو مجموع معدل قیمة التداول: المؤشر األول

األسهم المتداولة في بورصة األوراق المالیة مقسوما 
على الناتج المحلي اإلجمالي، وهذا المؤشر یقیس 
التداول المنظم ألسهم الشركات المقیدة كنسبة من 

إذن فهو یعكس ویعبر عن سیولة . الناتج المحلي
هذا المؤشر یكمل مؤشر االقتصاد بصفة عامة، و 

رسملة السوق، إذ أنه بالرغم من أن السوق قد تكون 
كبیرة إال أن حجم التداول قد یكون صغیرا، وعلیه 
یستدعي األمر استخدام المؤشرین معا لغایة 
الحصول على معلومات سلیمة عن سوق األوراق 

.المالیة المحلیة
هو إجمالي معدل الدوران:المؤشر الثاني

المتداولة مقسوما على رسملة السوق، وهذا األسهم 
المؤشر یستخدم كمقیاس النخفاض تكلفة 
المعامالت، كما أنه یكمل مؤشر رسملة السوق 
لتوضیح درجة نشاط السوق، إذ یمكن أن یكون 
هناك سوق كبیرة ولكنها غیر نشطة إذا كانت 

إن . رسملتها كبیرة ولكن معدل الدوران فیها منخفض
" السیولة"تقیس درجة التداول مؤشرات السیولة

بالنسبة لحجم االقتصاد ككل وبالنسبة لحجم سوق 
.األوراق المالیة

:درجة التركز-جـ
و یقصد بها ما إذا كان حجم التداول للسوق 
مركزا في عدد محدود من الشركات المقیدة أو موزعا 
على عدد كبیر منها، ولقیاس درجة التركیز، نحسب 

ات من إجمالي رأس المال نصیب أكبر عشر شرك
.السوقي أو إجمالي قیمة التداول
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وبالتركیز على بورصة الجزائر، فإن ملخص نشاطها 
نبینه في 2006إلى غایة 1999خالل السنوات من 

:الجدول الموالي

2006إلى 1999ملخص نشاط بورصة الجزائر من : 4الجدول رقم 

األسهم المتداولةالسنوات
عدد األسهم

قیمة التداول
دج

رسملة البورصة
ملیار دج

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

35,348
323,990
361,445
80,161
39,693
22,183
13,487
63,561

108.079.690
720.039.160
533.217.905
112.060.345
17.257.700
8.430.000
4.188.200
23.756.950

19,175
21,495
14,720
10,990
11,100
10,100
10,400
6,710

22/10/2008بتاریخ www.cosob.org: المصدر

25/11/2008بتاریخwww.sgbv.dzو 

-2- IIIتطبیق المعاییر على بورصة الجزائر
یعتبر نشاط بورصة :معیار حجم السوق -أ

الجزائر محدود كما یعتبر حجم السوق ضیق وهو ما 

معدل (یترجمه مؤشر معدل رأس المال السوقي 
.بحسب الجدول التالي) رسملة السوق

قمؤشر معدل رسملة السو: 5الجدول 

*رأس المال السوقيالبیان
1ملیار دج  

معدل النمو في رأس المال 
)%(السوقي 

** الناتج المحلي االجمالي
2ملیار دج  

معدل رأس المال السوقي 
%)1÷2(

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

19,175

21,495

14,720

10,990

11,100

10,100

10,400

6,710

-
12,10

31,52-
25,34-
1,00

0,09 -
2,97

3,55 -

3238,2
4098,8
4241,8
4455,4
5124,0
6135,9
7544,0
8460,5

0,59%
0,52%
0,35%
0,25%
0,22%
0,16%
0,14%
0,08%

22/10/2008بتاریخ www.cosob.orgبیانات من الموقع *:المصدر
24/11/2008بتاریخ www.finances-algeria.orgبیانات من الموقع** 

.و الباقي أعد من طرف الباحثین

، 2000شهدت بورصة الجزائر بخالف سنة 
انخفاض مستمر في قیمة رأس المال السوقي 

ملیار دج 19,175فقد ارتفعت من ). رسملة السوق(
، 2000ملیار دج عام 21,495الى 1999عام 
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أي بمعدل نمو قدره 1الشكلكما هو موضح في 
%31,52ثم سجلت انخفاض بمعدل . 12,10%
على التوالي 2002سنة %25,34و 2001سنة 

الى 2004ملیار دج سنة 10,100ووصلت الى 
.2006ملیار دج سنة 6,710أن وصلت 

.أعد من طرف الباحثین: المصدر

لى إأي نسبته (أما معدل الرأس المال السوقي 
فكما هو مبین بالجدول رقم ) الناتج المحلي االجمالي

%0,59إذ وصل إلى یبدو هذا المعدل هامشي، 5
إذ كان 2006و بلغ أدنى حد له سنة 1999سنة 
و هذا یدل على أن مؤشر معدل رأس 0,08%

المال السوقي و الذي یعكس حجم السوق، یعد 
منخفضا إذا ما قورن بأسواق ناشئة أخرى حیث بلغ 

في %11,4في السعودیة، %33هذا المعدل 
في سلطنة %29,4في المغرب، %44,1تونس، 
1999في األردن و ذلك في عام %79عمان، 

. وهو ما یعكس ضیق حجم سوق بورصة الجزائر
وٕاذا ما نظرنا للسوق االقتصادي بالمقارنة مع الكثیر 
من هذه البلدان، فإن حجم السوق االقتصادي 
الجزائري أكبر، و السؤال كیف یمكن تفسیر الرابط 

السوق العكسي بین حجم السوق كبورصة و حجم
االقتصادي لحالة الجزائر؟

إن قیمة التداول على : معیار سیولة السوق-ب
مستوى بورصة الجزائر بحسب معطیات الجدول رقم 

أسفله، یظهر الضعف المسجل في سیولة 6
االقتصاد و یتجلى بوضوح صغر حجم التداول على 

فمن خالل تقصي نشاط بورصة .مستوى البورصة
یمة التداول، یتبین أن سنة الجزائر بالنظر الى ق

و هي سنة دخول البورصة حیز النشاط 1999
ملیون دینار كما هو مبین في الجدول 108سجلت 

لتصل إلى %566ثم ارتفعت قیمة التداول بـ 6رقم 
ملیون دج و ذلك بفضل حجم التعامل في 720

سندات سونطراك و أسهم الریاض سطیف و صیدال 
م األوراسي الى ساحة من جهة، و أیضا دخول أسه

ثم أصبحت قیمة التداول . 2000البورصة سنة 
ملیون 533تسجل االنخفاض تلو اآلخر لتمر من 

. 2002ملیون دج سنة 112الى 2001دج سنة 
ومع حلول تاریخ استحقاق سند سونطراك في جانفي 

17أصبح حجم التداول یعادل ما قیمته 2003

التداول الى ثم تنخفض قیمة2003ملیون دج سنة 
ملیون دج 4لتصل إلى 2005أدنى مستویاتها سنة 

وذلك لضعف سوق األسهم عامة و عدم تسجیل أیة 

0
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25

1998 2000 2002 2004 2006 صة2008
ور

الب
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السنوات

رأس المال السوقي : 1الشكل 
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معاملة بخصوص سهم مؤسسة الریاض سطیف، 
هذه المؤسسة التي أصبحت بفعل المنافسة على 
مستوى السوق تواجه مشاكل مالیة كانت كافیة على 
دفعها للخوض في عملیة انسحاب من ساحة

كما شهدت بورصة الجزائر . 2006البورصة سنة 
، ادراج سندات اتصاالت الجزائر 2006خالل سنة 

وسندات سونلغاز لیجمعا معا قیمة تداول تجاوزت 

من %80ملیون دج و هو ما یزید عن 125
اجمالي قیمة التداول على مستوى البورصة و التي 

%15ملیون أي 23ملیون دج منها 149سجلت 
ي سوق األسهم الذي لم یعد یضم سواء محققة ف

سهمین و هما سهم مؤسسة صیدال و سهم 
األوراسي و ذلك بعد خروج ریاض سطیف نهائیا من 

.ساحة البورصة

دج310: الوحدة2007- 1999قیمة التداول للفترة : 6الجدول 
األصل 
المالي

199920002001200220032004200520062007
األوراسي
الریاض
صیدال

/
22784
20216

27656
193912
129359

52325
47422
152092

6827
5270
23839

6535
8008
2715

4743
3073
616

2359
0

1829

18122
2

5633

14181

/
312

األسهم ∑
1430003509272518393593617258843241882375714493

سونطراك
اتصاالت 
الجزائر
سونلغاز
الخطوط 
الجویة

65080

/
/
/

369113

/
/
/

281379

/
/
/

76124

/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
25679
99956

/

/
610493
202035
133396

السندات ∑
26508036911328137976124///125635945924

+ 1مجموع
21080807200405332181120601725884324188149392960417

بتاریخ www.sgbv.dzنظم من قبل الباحثین انطالقا من بیانات مؤسسة تسییر بورصة القیم على الموقع : المصدر
25/11/2008

أن سوق السندات 2007هذا و المسجل سنة 
عرفت منحى ایجابي والقت تجاوب من قبل 
الجمهور العریض و خصوصا المساهمین المؤسسین 
إذ تعاظم التعامل على مستوى سندات اتصاالت 
الجزائر وسندات سونلغاز، باالضافة الى ولوج 

11الخطوط الجویة الجزائریة الى البورصة بتاریخ 

ا قرضا سندیا فیفري من نفس السنة عبر اصداره

جاء مدعما لمساهمة سوق السندات في نشاط 
البورصة إذ كانت قیمة التداول بالنسبة للسندات 

ملیون دج أي ما یعادل 945الثالث تزید عن 
البورصة من قیمة التداول لمجمل نشاط98.5%

وهو یعادل 2007التي سجلت أعلى مستوى سنة 
یمة ملیون دج هي ق14ملیون دج منها فقط 960
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التداول على مستوى سوق األسهم أي ما یعادل 
.من قیمة التداول الكلیة1.5%

إن دل هذا على شئ فهو یدل على ضعف 
سندات رأس (تموین بورصة الجزائر من األسهم 

، إذ بعد خروج الریاض سطیف أصبح )مال، ملكیة
. عدد المؤسسات المدرجة داخل البورصة هو اثنان

وامر الشراء على سهم لى أن غیاب أإباالضافة 
الى أكتوبر 2006صیدال للمدة الممتدة من أكتوبر 

كما . أثر سلبا على قیمة التداول لهذا السهم2007
أن تسجیل سهم األوراسي لعائد مقبول جعل 
المتعاملین على مستوى البورصة یفضلون االحتفاظ 
به في محافظهم عوض تداوله مما أثر سلبا على 

.ستوى سوق األسهم ككلقیمة التداول على م
لكن بالرغم من تسجیل بورصة الجزائر سنة 

ألعلى قیمة تداول مند بدایة نشاطها وهي 2007

ملیون دج، اال أن الصفة الغالبة على نشاط 960
البورصة هو تعاظم التعامل في السندات و افتقارها 

هذه النتیجة الجوهریة . لسبل تفعیل التعامل باألسهم
من قبل مختلف المهتمین بنشاط هي محل دراسة 

البورصة و خصوصا لجنة مراقبة وتنظیم البورصة 
وشركة تسییر القیم المنقولة، وهو أمر یستدعي 
التعجیل بتطبیق مخطط عصرنة بورصة الجزائر 

والرامي الى 2006المعلن عنه منذ  بدایة سنة 
.تحدیث وبعث نشاط البورصة
فان بورصة الدوران، لأما بالنظر إلى مؤشر معد

الجزائر تتمیز بانخفاض هذا المعدل و هو ما یعني 
انخفاض درجة السیولة و أن القدرة على بیع األوراق 

التالي 7والجدول رقم . المالیة وشرائها ال تتم بسهولة
.یوضح ذلك

معدل دوران7الجدول 

البیان
رأس المال السوقي

1ملیون دج  

إجمالي األسهم المتداولة    
2ملیون دج       

)1÷2=  (  معدل الدوران  

1999

2000
2001

2002

2003

2004
2005

2006

19175

21495

14720

10990

11100

10100
10400

6710

43,000

350,927

251,839

35,936

17,258

8,432

4,188

23,757

0,22%
1,63%
1,71%
0,33%
0,16%
0,08%
0,04%
0,35%

.أعد من طرف الباحثین: المصدر
%0,35و 2005سنة %0,04، ثم أخذ في االنخفاض حتى بلغ 2001سنة %1,71لقد بلغ معدل الدوران 

.2006سنة 

ن انخفاض هذا المعدل یعني بطء عملیة تداول إ
صغر عدد البائعین األسهم وقد یرجع ذلك إلى 

والمشترین في السوق حیث ال یمكنهم بیع األوراق 
لى محدودیة األوراق إ المالیة وشراءها بسهولة، و 
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المالیة المتداولة في السوق نتیجة وجود عدد ضئیل 
.من المتداخلین

ن نشاط بورصة الجزائر إ: معیار درجة التركز-جـ 
و هو حالیا( یظهر أن عدد المؤسسات المدرجة 

اثنان مند انسحاب الریاض سطیف مند دیسمبر 
هو عدد جد حرج مقارنة مع بورصات ) 2006

فإذا . أعاله3عربیة أخرى كما یظهره الجدول رقم 
، تضم ثالثة 2005كانت بورصة الجزائر سنة 

مؤسسات بخصوص سندات رأسمال فإن كل من 
بورصة تونس و المغرب كانت تضم على التوالي 

.رجة أسهمها في التداولمؤسسة مد54و 45
هذه الوضعیة تبین أن فرصة المستثمر لتنویع 
األصول المالیة، داخل محفظته االستثماریة عمال 
بمبدأ ماركویتز القائل بأن التنویع من شأنه تخفیض 

)11(و تجنب المخاطر الخاصة )10(المخاطر العامة

وأیضا اإللغاء الكلي للمخاطر الخاصة بالمنشأة في 

حالة التنویع األمثل، تصبح محدودة جدا و هو ما 
كما أنه یؤدي الى . ینعكس سلبا على سیولة السوق

زیادة احتمال حدوث خلل في التوازن بین العرض 
.والطلب نتیجة وجود عدد محدود من األسهم

لجزائر زیادة على ذلك تعد عوائد أسهم بورصة ا
غیر محفزة  للمستثمرین على توظیف أموالهم كما 

، فالمعطیات المیدانیة 8هو مبین في الجدول رقم 
الملموسة تقدم إجابة واضحة لسبب حالة التدني في 

فباستثناء سهم . بنیة األسهم في نشاط البورصة
2006-2000األوراسي الذي سجل في الفترة 

أن سهم ، نجد%7,84متوسط عائد موجب قدره 
متوسط 2006-2000صیدال سجل في الفترة 

كما أن سهم الریاض %-2,99عائد سـالب قدره 
متوسط 2004-2000سطیف سجل في الفترة 

و هو من ضمن أسباب %-8,46عائد سالب قدره 
.انسحابه من التداول

عوائد أسهم بورصة الجزائر: 8الجدول 
متوسط العائد2000200120022003200420052006البیان

عائد سهم 
%األوراسي

1,25
-

11,17
-

16,41
19,5918,2717,4325,897,84

8,28-2,52-%عائد سهم صیدال
-

14,71
-

16,62
-

13,87
5,6720,00-2,99

10,13%عائد سهم الریاض
-

11,05
-

24,22
-

20,19
3,02//-8,46

أحتسب من طرف الباحثین: المصدر

Rxعائد السهمإن 
.100: وفق معطیات تاریخیة ماضیة یعطى بالعالقة)12(

0

01

C

DCC
RX




.Xعائد السهم : RX: حیث
C1 :تسعیرة السهم نهایة الفترة.
C0 :تسعیرة السهم بدایة الفترة.
D :التوزیعات.(Les Dividendes)

-
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VI-قراءة في الحلول لألزمة : بورصة الجزائر
لمواجهة التحدیات

إن تتبع تطبیق مختلف المعاییر المستخدمة 
لقیاس درجة نضج ونمو بورصة الجزائر وما تجلى 
منها من وضوح مظاهر األزمة ملخصة في ضیق 
حجم السوق وانخفاض درجة السیولة وانخفاض عدد 

، كلها وضعف جاذبیة عوائد األسهمالمتداخلین 
معالم تؤكد قصور بورصة الجزائر في تجسید 

باشر لالقتصاد الجزائري عوض التمویل التمویل الم
والتالي أهم آلیات تفعیل وبعث نشاط . باالستدانة

.البورصة في الجزائر

-1-VI الخصخصة و دورها في تفعیل بورصة
:الجزائر

ومن الحلول المقترحة هو تدارك التباطؤ في 
حیث أن هذه األخیرة .تطبیق سیرورة الخصخصة

تعمل على توسیع قاعدة الملكیة عن طریق نشر 
ملكیة األسهم بین عدد كبیر من المستثمرین،  فضال 
عن أنها تتیح للمستثمرین مزیدا من الفرص لتنویع 
المخاطر، كما أنها تؤدي إلى توسیع وزیادة عمق 
ونشاط سوق األوراق المالیة وذلك من خالل زیادة 

لمدرجة والمتداول أسهمها في عدد الشركات ا
البورصة وزیادة رسملة السوق، وبالنتیجة یساعد 
تعمیق سوق األوراق المالیة المحلیة على زیادة 

مما یعني أن . ارتباطها بأسواق المال الدولیة
الخصخصة لها دور في توسیع وتحفیز نشاط السوق 
المالي في الجزائر الذي ال یزال یتصف بالضیق 

توفیر العرض من األسهم لتعبئة وذلك من خالل
المدخرات المحلیة واألجنبیة ومن ثم توفیر التمویل 

لكن ینبغي علینا التمییز بین . المناسب لالستثمارات
منطق الخصخصة المنتجة و التي تحفز على الدوام 
على ارتباط السوق المالي بالسوق االقتصادي و بین 

ما منطق یكون فیه األهم للسوق المالي تحقیق
،  في الغالب "تربــحا"یسمى ربحا بینما واقع الحال 

یؤدي إلى تغییر بنیة رأس المال و لیس خلق قیمة 
. مضافة جدیدة

وتشیر تجارب الدول النامیة إلى وجود عالقات 
إیجابیة بین الخصخصة وتطور أسواق األوراق 
المالیة، إذ یعزز كل من هذین النشاطین اآلخر 

قتصادیة، فوجود سوق نشط لتحقیق األهداف اال
لألوراق المالیة یستند على القواعد التشریعیة 
الضروریة وتتوفر لدیه الخدمات المالیة المتطورة 
یساعد سیرورة الخصخصة ونقل الملكیة إلى القطاع 
الخاص في إطار یتصف بالشفافیة واإلفصاح 
لضمان تسییر هذه المؤسسات وفق أسس سلیمة 

ن المتالك أسهمها ألجل وتمكین جمیع المستثمری
توسیع قاعدة الملكیة، كما تشكل الخصخصة حافزا 
لتطویر وٕاصالح أسواق األوراق المالیة من خالل 
تعزیزها للمعروض من األسهم وجذبها الستثمارات 
محفظة األوراق المالیة إلى هذه األسواق ومن 
ضمنها استثمارات المغتربین الموجودة حالیا في 

.یةأسواق مالیة أجنب
إن األمریة األولى المنظمة لعملیة الخوصصة 

،1995أوت 26في الجزائر یعود تاریخها إلى 
من قانون المالیة 25و24وكانت مسبوقة بالمادتین 

، الذي سمح ألول مرة بالتنازل عن 1994التكمیلي 
الشركات العمومیة وفتح رأس مال الشركات التابعة 

، 2001غایة أوت للدولة للمتعاملین الخواص، وٕالى 
كانت الحصیلة مخیبة، وٕاذا أخذنا بدراسة صادرة عن 
منتدى رؤساء المؤسسات، فإن هذه الحصیلة 

:تتلخص في 
ثالث عملیات للبورصة فتح رأس مال لشركات * 

و رفع رأس مال % 20صیدال و فندق األوراسي 
%.        20الریاض سطیف
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.التنازل عن بعض الصیدلیات العمومیة* 
سیدار، (ثالث عملیات شراكة مع متعاملین أجانب* 

). فرفوس، إناد
التنازل عن أصول بعض الشركات العمومیة * 

. للعمال
أمریة جدیدة 2001أوت 20كما صدرت یوم 

تنظم تخلیا أكثر وضوحا من طرف الدولة لصالح 
المزید من عملیات الخوصصة التي تشمل كل 

التشریع الجدید هذا . الشركات بإستثناء سوناطراك
بدى كأنه أعطى بعضا من الدینامكیة لمسار 
الخوصصة واألرقام التي نشرت من طرف وزارة 
المساهمة المكلفة بالعملیة، أشارت إلى بعض التقدم 

شركة كانت 1270. الذي یستحق التوقف عنده

مؤسسة عمومیة 459معنیة بالخوصصة، منها 
ویتعلق األمر أساسا. فرع713إقتصادیة و

بمؤسسات متوسطة وأغلبها مؤسسات صغیرة، 
وتشیر وزارة المساهمة وترقیة اإلستثمار إلى أن 

. مؤسسة فقط هي عبارة عن شركات كبرى145
وحسب حصیلة نشرها مجلس مساهمات الدولة یوم 

، فإن عملیات الخوصصة المنجزة 2006مارس 22
238تتمثل في2005و دیسمبر 2003بین جوان 

275ملیة شراكة مع األجانب أي ع37مؤسسة و 

معروضة للخصخصة 1270مؤسسة من بین 
أسفله یوضح  التباطؤ الشدید في 9الجدول و 

.برنامج الخصخصة في الجزائر

2006-99البورصة الجزائریة خالل الفترة عدد و قیمة أسهم الشركات التي تم خصخصتها عن طریق: 9الجدول 
(**)البورصة الجزائریةالبیان

)ملیار دج(قیمة األسهم التي طرحت عدد الشركات
34,380اجمالي ما تم خصخصته عن طریق البورصة

27594,1اجمالي برنامج الخصخصة
نسبة ما تم خصخصته عن طریق البورصة الى اجمالي 

%برنامج الخصخصة 
1,09%4,65%

المجید بوزیدي                                                                     أعد من طرف الباحثین إنطالقا من بیانات واردة في مقالة لعبد: المصدر
.عبد الوهاب بوكروح    بعنوان أیة خوصصة؟ على االنترنت: ترجمة

من الجدول السابق یتبین أن اجمالي عدد 
الشركات التي تم خصخصتها عن طریق البورصة 

فتـــح رأس مال شركات صیدال ( شركات 3قد بلغ 
و رفع رأس مال الریاض % 20وفندق األوراسي 

، في حین أن اجمالي الشركات التي %)20سطیف 
تم خصخصتها بطرق الخصخصة المختلفة األخرى 

ذلك تمثل هذه الشركات ما نسبته وب. 275قد بلغ 
من اجمالي عدد الشركات التي تم 1%

خصخصتها، كما بلغت حصیلة بیع أسهم هذه 

%4,65ملیار دج و هي تمثل 4,380الشركات 
من اجمالي حصیلة بیع الشركات في اطار برنامج 

السیولة وحالةوهو ما ساهم في نقص . الخصخصة
وتفكر .الركود التي یعاني منها أداء بورصة الجزائر

وزارة الصناعة وترقیة االستثمارات حالیا في وضع 
اللجوء إلى السوق "جهاز یمكن المؤسسات من 

ال أن إ، "المالیة في إطار مسار الخوصصة
خوصصة المؤسسات من خالل سوق البورصة 
تتطلب عددا من الشروط منها تحقیق المؤسسة 
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نوات مالیة إیجابیة على األقل ضمن لثالث س
حصیلتها، واالمتثال إللزامیة نشر معلوماتها  
المحاسبیة والمالیة  بشكل مستمر وهو ما یشكل 
عائق أمام المؤسسات العمومیة التي لم یتم 

مؤسسة  تتمیز 1000خوصصتها بعد وهي تقارب 
وضعیتها المالیة بالكارثیة، حیث تجاوزت القروض 

ملیار دج، ومدیونیة إجمالیة 250غیر المضمونة
ملیار دج والذي یشكل عبء ثقیل جدا 280بحوالي 

.على االقتصاد الوطني
-2-VI تنویع منتجات البورصة

جاء قرار وزارة المالیة القاضي بتداول السندات 
ملیار دج 145الملحقة للخزینة العمومیة بقیمة 
15و 10و 7موزعة على ثالث أجال محددة ب 

ة موازاة مع عدم وجود مؤسسات عمومیة ستتم سن
و تعد السندات الملحقة . خوصصتها عبر البورصة

للخزینة نوعا من مستحقات الدولة المطروحة للتداول 
في السوق األولي عن طریق المناقصات، كما أن 
تداول هذا النوع من السندات سیضفي على البورصة 
أكثر مصداقیة ویساعد في جلب المستثمرین 

كما سیتم تداول السندات الملحقة للخزینة . الخواص
في المرحلة األولى بین الهیئات العمومیة على أن 

هذا المنتوج .یتم توسیع هذه العملیة لألشخاص
الجدید سیسمح بإعادة تفعیل بورصة الجزائر التي 
تتیح  فضاءا  مرجعیا للتدخل بالنسبة ألصحاب 

) المؤسساتاألسر أو(السندات وتمكن المكتتبین 
من االستفادة من تشكیلة واسعة من األصول 

تداول إن . وبالتالي التمكن من تثمیر مدخراتهم
السندات الملحقة للخزینة سیرفع من حجم التداوالت 

.ملیار دینار300في بورصة الجزائر إلى 
-3-VIنشر الثقافة المالیة

إن المؤسسات في كافة أنحاء العالم أضحت 
واق المالیة القتناء األموال الكافیة تتجه الى األس

لقد . لتمویل نشاطاتها من إنشاء، توسع و تجدید
ملیار دوالر 25000تجمع في تلك األسواق حوالي 

، 2000وهو مجموع رسملة البورصات العالمیة سنة 
وهو ما دفع بالبنوك و مؤسسات اإلقراض العالمیة 

. )13(إلى تنویع أنشطتها مستفیدة من ثورة االتصاالت
مما تقدم یستوجب على السلطات العمومیة في 
الجزائر وموازاة مع خوض غمار االصالحات 
الشاملة الحرص على تطبیق اصالحات تمس 

. القطــاع المالي والتأكید على نشر الثقافة المالیة
ونؤكد على نشر مهن البورصة وتدریسها في 
الجامعات والمعاهد من دون أن ننسى ترسیخ مبدأ 

المعلومات المالیة والمحاسبیة بكل شفافیة نشر 
لذلك من أثر ابالنسبة للمتدخلین في البورصة لم

ایجابي على كفاءة السوق وسرعة استجابته 
وتحت هذا اإلطار یمكن أیضا . للمعلومات المنشورة

أن نركز على تنویع المنتوجات المتاحة في البورصة 
خالل كأن یتم إعادة بعث سوق األسهم تدریجیا من 

اصدار السندات القابلة للتحول الى أسهم خاصة في 
ظل رواج التعامل بالسندات على مستوى بورصة 

. الجزائر

:  خـاتمـة
من العرض السابق، تبین أن تطبیق مختلف 
المعاییر المستخدمة لقیاس درجة نضج ونمو بورصة 
الجزائر تجلى عنها وضوح مظاهر األزمة ملخصة 

انخفاض درجة السیولة في ضیق حجم السوق و 
وضعف جاذبیة عوائد وانخفاض عدد المتداخلین 

، من جهة؛ وتعمیق الوضع الحرج للبورصة األسهم
المحلیة مقارنة مع البورصات العربیة من جهة 

هذه النتائج تأتي مؤكدة على قصور بورصة . أخرى
الجزائر في الوقت الراهن لتجسید التمویل المباشر 

فبالرغم من .ل باالستدانةلالقتصاد عوض التموی
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استكمال االطار القانوني لبورصة الجزائر وفق 
هیئات الدولیة و استكمال معظم مؤسسات و المعاییر 

البورصة و توضیح مجمل نشاط و قواعد تعامل كل 
هیئة اال أن عوامل البعث الحقیقي لنشاط بورصة 

فبالرغم من العالقة التبادلیة .الجزائر لم تتحقق بعد
یقة بین الخصخصة و تفعیل البورصة وهذا الوث

حسب عدة دراسات و تجارب، إال أن تباطؤ سیرورة 
الخصخصة في الجزائر یصبح حتما عامل كابح 
لبعث نشاط البورصة المحلیة و تخلفها عن تعبئة 

ضف الى ذلك . االدخار المحلي و حتى األجنبي
ضعف جذب المتعاملین نحو البورصة بفعل نقص 

الیة واهمال الحساب االقتصادي في الثقافة الم
التحلیل و قلة نشر المعلومات المالیة و المحاسبیة 

وطبعا فإن معالجة هذه .من طرف المتدخلین
المعوقات في اطار برنامج اصالح شامل یمس 
االقتصاد الوطني عموما و القطاع المالي خصوصا 
من شأنه التأثیر ایجابیا على عمل بورصة الجزائر 

.وتنشیطها

:التهمیش و اإلحاالت
مبادئ : محمد صالح الحناوي، نهال فرید مصطفى-1

وأساسیات االستثمار، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، 
. 29.، ص2006

.30- ص: المرجع السابق-2
مناخ االستثمار : المؤسسة العربیة لضمان االستثمار-3

.54-53. ، ص2005في الدول العربیة، الكویت، 
.68-65- ص: السابقالمرجع -4
سوزان كرین، تطویر القطاع المالي في بلدان الشرق -5

تطور القطاع "األوسط و شمال إفریقیا، من أوراق ندوة 
التي نظمها معهد السیاسات " المالي والنمو االقتصادي

.2003دیسمبر . االقتصادیة في صندوق النقد العربي
ظیم أنظر وثائق بورصة الجزائر على موقع لجنة التن-6

www.cosob.org.

: انظر الموقع. االستعالم عن المؤتمن المركزي-7
www.algerieclearing.dz

8- SGBV, la Bourse d’Alger, Document
PDF sur internet.

محددات االستثمار األجنبي : أمیرة حسب اهللا محمد-9
المباشر وغیر المباشر في البیئة االقتصادیة العربیة، الدار 

.67-65، ص 2005الجامعیة، مصر، 
فالمخاطر المنتظمة أو السوقیة أو العامة هي -10

المخاطر الناتجة عن عوامل تؤثر في األوراق المالیة  بوجه 
. عام وال یقتصر تأثیرها على شركة معینة أو قطاع معین

وترتبط هذه العوامل بظروف عامة اقتصادیة أو سیاسیة أو 
تؤثر على جمیع أسعار األوراق وتلك العوامل ... اجتماعیة

المالیة بنفس االتجاه ولكن بدرجات متفاوتة، وتكون درجة 
المخاطرة المنتظمة مرتفعة في الشركات التي تنتج  سلعا 
صناعیة أساسیة مثل شركات إنتاج اآلالت والمعدات 
وصناعة الحدید والصلب، وكذلك الشركات التي تتصف 

یران وبصورة عامة أكثر أعمالها بالموسمیة مثل شركات الط
الشركات تعرضا للمخاطر المنتظمة هي تلك التي تتأثر 
مبیعاتها وأرباحها ومنه أسعار أسهمها  بمستوى النشاط 

.االقتصادي
القسم (أما المخاطر غیر المنتظمة أو الخاصة -11

فهي تعزى لظروف المنشأة بحد ) الثاني من المخاطر الكلیة
قطاع الذي تنتمي إلیه ذاتها أو ظروف الصناعة أو ال

المنشاة وتكون مستقلة عن العوامل المؤثرة في النشاط 
ومن هذه العوامل إضراب عمال منشاة . االقتصادي ككل

ما، سوء التسییر واألخطاء اإلداریة، التغیر في أذواق 
المستهلكین والحمالت اإلعالنیة، والشركات التي تتمیز 

ك التي تنتج بدرجة كبیرة من المخاطر الخاصة هي تل
.   السلع االستهالكیة وغیر المعمرة

12- Jean Barreau, Jacqueline Delahaye :
Gestion financière, Dunod, Paris, 2002, p.46.

جبار محفوظ، تحول نمط التمویل و إصالح -13
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قتصادیة واالجتماعیة للتنمیة في الجزائر مطلع األلفیة الثالثةالمؤشرات اإلتقییم 
)2(جدي عبد الحلیمو)1(لزعر علي.د

كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر
)2(قالمة1945ماي 08جامعة -)1(المركز الجامعي سوق أهراس

ملخص
سیاسة الدولة مع یم مدى توافق األداء االقتصادي و تقیزائري في مطلع األلفیة الثالثة و إلى تحلیل االقتصاد الجتهدف هذه الدراسة

مدى تحقق للوقوف على ،باالعتماد على أسسه النظریة،األهداف اإلنمائیة؛ وذلك من خالل تحلیل النموذج التنموي الجزائري
. ل المستخدمة في هذه اإلصالحاتومالءمة الوسائ،المؤسسیة المطبقةنشودة من اإلصالحات االقتصادیة و األهداف المكل من 

قتصادي واالجتماعي من خالل السیاسة عملیة التنمیة الشاملة بشقیها اإلفي هذا الصدد؛ تسمح اإلحصائیات المتوفرة بتجسید و 
إلى حیاة اقتصادیة مزدهرة في بغیة الوصوللمتبعة خالل الفترة األخیرة وأثر ذلك على المجتمع والفرد الجزائري االقتصادیة ا

.ظروف اجتماعیة مناسبة

.التنمیة، التنمیة االقتصادیة، التنمیة االجتماعیة، االقتصاد الجزائري: فاتیحالكلمات الم

Résumé
La présente étude a pour objet l’analyse de l’économie algérienne, à l’ère du nouveau millénaire,
afin d’estimer le degré de compatibilité entre la performance économique et la politique de l’état,
vis-à-vis des objectifs de développement; et ce, à travers l’analyse du modèle de développement
adopté par l’Algérie, en s’appuyant sur ses fondements théoriques. Le but essentiel de cette étude
est de vérifier la réalisabilité des objectifs à atteindre via les politiques de réformes adoptées en
Algérie d’une part, et la conformité des moyens mis à la disposition pour la réussite de ces
réformes d’ autre part. Dans ce contexte, il est à noter que tous les indices et statistiques
disponibles indiquent qu’il est possible de réussir un processus de développement
socioéconomique grâce à la politique économique adoptée récemment par l’état algérien, ce qui
peut avoir des impacts positifs sur la société et l’individu qui aspirent à une vie meilleure,
prospère économiquement et favorable socialement.

Mots clés: Développement, le développement économique, le development social ,économie
algérienne.

Abstract
This study aims to analyze the Algerian economy in the era of the new millennium to
investigate the degree of congruence between economic performance and state
policy in terms of development objectives through an analysis of the development
model pursued by Algeria and its theoretical foundations. Using data from diverse
sources, the paper shows that the economic policies implemented by the Algerian
authorities in recent years can trigger a genuine process of socio-economic
development.

Keywords: Development, economic development, social development, Algerian economy.
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:مقدمـة
لمصطلح التنمیة سیاقه التاریخي والذي أثار منذ 
الحرب العالمیة األولى، مناقشات كثیرة وفقا 
للمقاربات اإلیدیولوجیات والبعد الذي یراد التركیز 

هذه المناقشات الفرق بین التنمیة وقد أفرزت. علیه
من : باإلضافة إلى العدید من أنواع التنمیة, والنمو

مستقلة و شاملة، تنمیة مستدامة وصوال إلى التنمیة 
البشریة،  الشيء الذي وضع مؤشرات التنمیة 
موضع تساؤل عن األصلح أو األنسب منها لكي 
یكون أداة تقییم ُتمكن من معرفة الوضع من أجل 

.م األهداف لتقویمه أو السیر على نفس االتجاهرس
ومنذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة، شهد الفكر 
التنموي تطورات متالحقة بدأت مع انشغال أوربا 
بإعادة بناء وتعمیر اقتصادیاتها بما دعا إلى 
سیطرت مفاهیم تدور حول النمو االقتصادي وتركز 

وزیادة الطاقات سیاستها على ضرورة تنظیم الموارد 
وقد جاء تطور هذا الفكر . اإلنتاجیة والناتج الوطني

في السبعینات لیؤكد على الجانب االجتماعي في 
التنمیة وفكرة إعادة توزیع الدخول وٕاستراتجیة إشباع 
الحاجات األساسیة التي یجب أن تكون جنب إلى 

ومن هنا تكمن أهمیة . جنب مع أي نمو اقتصادي
الوضع الجزائري بشقیه االقتصادي الفكرة في تحلیل

واالجتماعي في العشر سنوات األخیرة لما تعرفه هذه 
الفترة من وفرة مالیة غیر مسبوقة نتیجة ارتفاع 
أسعار النفط من جهة ووجود مشكالت اجتماعیة 
أبرزها البطالة، عدم الكفایة في الرعایة الصحیة 

وسیاسات التخطیط.من جهة أخرى. وتدهور التعلیم
ویستوجب هذا . االقتصادي المتبعة من طرف الدولة

الوضع رسم سیاسة تنمویة جدیدة یتواكب فیها النمو 
االقتصادي الحاصل مع تحسن الظروف االجتماعیة 
حتى تصبح ظاهرة شاملة في ظل أداء اقتصادي 
متمیز بعیدا عن قطاع النفط مع ضمان استدامة في 

عرفة حد وهو ما یذكي الفضول لم. معدالت النمو
وصول االنجازات الجزائریة في هذا المجال في 
مطلع األلفیة الثالثة ومدى قدرة الجزائر على بناء 
نموذج تنمویا متمیزا معتمدة على الوفرة المالیة 

ومن هذا . الحالیة وسیاسات االنعاش االقتصادي
: المنطلق تتحدد أهداف هذه الدراسة بما یلي

.بموضوع الدراسةتحدید المفاهیم ذات الصلة -
إبراز التطورات االقتصادیة واالجتماعیة في -

.الجزائر خالل فترة الدراسة
نقاط قوة وضعف األداء االقتصادي علىالتعرف -

.والواقع االجتماعي في الجزائر
تقییم وتقویم مؤشرات األداء االقتصادي -

حتى 2000واالجتماعي للتنمیة في الجزائر للفترة 
2008.

ییم الجهود الحكومیة تجاه الوضع االجتماعي تق-
واالقتصادي والمتمثلة في مخطط اإلنعاش 

-2005والمخطط التكمیلي2004-2001االقتصادي
2009.

وللوصول إلى هذه األهداف المسطرة تتم 
االستعانة بالمنهج التطوري الذي یتوقف استخدامه 
على توفر بیانات تغطي فترة زمنیة مقبولة وتوافق 

والتي عرف 2008إلى 2000ة الممتدة من الفتر 
فیها االقتصاد الجزائري وفرة مالیة ناتجة عن ارتفاع 
أسعار النفط والذي یفترض أن یكون عامل داعم 

وتتمثل . لتحسن األوضاع االجتماعیة في الجزائر
مصادر هذه البیانات والمعلومات في مختلف 

یة المراجع المتخصصة، الدراسات والمقتنیات المكتب
كما یسهل . والمواقع المالئمة على شبكة االنترنت

تقسیم الموضوع إلى ثالث محاور متكاملة لبلوغ هذه 
األول منها لمفاهیم المؤشرات الغایة حیث یتعرض
وخصص المحور الثاني لتقدیم . المعتمدة في الدراسة

األوضاع االقتصادیة من خالل التعرض ألداء 
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اره أداة قیاس لالقتصاد الناتج المحلي اإلجمالي باعتب
أما . وكذا عرض لمسار التضخم والفقر في الجزائر

فقد شمل األوضاع االجتماعیة المحور الثالث
المتمثلة في تطور السكان، الوضع الصحي، التعلیم 

ومن الطبیعي أن یعین . والعمالة والبطالة في الجزائر
تكامل هذه المحاور على تكوین فكرة كافیة تسمح 

الوضع االقتصادي واالجتماعي الجزائري في بتحلیل 
. الفترة المدروسة
:المؤشرات المعتمدة-المحور األول

لما كانت مؤشرات التنمیة توضع وفق أهداف 
عملیة التنمیة نفسها فهي تختلف وتتعدد إلى 
مؤشرات اقتصادیة وأخرى اجتماعیة ومن هنا یصبح 
من الضروري التطرق لها بشكل یسمح بتوضیحها 

. ویسهل استخدامها
: تعریف المؤشر- أوال

المؤشر عبارة عن إحدى المعطیات التي تم 
ن مجموعة من البیانات أو المعلومة اختیارها من بی

اإلحصائیة المهمة من اجل خصوصیتها وأهمیة ما 
كما یعرف أیضا على انه أداة . (1)تمثله قیمتها

تصف بصورة كمیة موجزة وضعا أو حالة معینة 
وهو مقیاس یلخص معلومة تعبر عن ظاهرة أو 

وهو یجیب عن أسئلة محددة یستفسر , مشكلة معینة
وفي تعریف شامل للمؤشر فهو . رارعنها صانع الق

متغیر كمي یتحدد بقیمة مطلقة أو معدل أو نسبة 
ویجب أن . ویستخدم للتعبیر عن ظاهرة أو قضیة ما

) یمكن التنبؤ به وتوقعه(دقیقا (2)یكون المؤشر
مع سهولة في جمع بیاناته ) غیر متحیز(وحساسا 

وبهذا یوفر . أو من حیث تطبیقه في المجال العلمي
ؤشر معلومة كمیة تساعد في تحدید أولویات الم

التنمیة بمختلف أبعادها مما یجعله منه أساس لوضع 
السیاسات وٕاعداد الخطط الهادفة إلى تحسین حیاة 

ویمنح ما تقدم للمؤشرات المختارة . الفرد والمجتمع

في هذه الدراسة القدرة على إعطاء صورة واضحة 
ت التنمیة في عن مدى التقدم أو التراجع في انجازا

الجزائر وبموجبها یتم تقییم الوضع وتقویمه، وقد تم 
اعتماد عدة مؤشرات اقتصادیة واجتماعیة تتمثل في 
مجموعة من المؤشرات االقتصادیة وأخرى 

. اجتماعیة
: المؤشرات االقتصادیة-ثانیا

هي عبارة عن معطیات وٕاحصائیات كمیة تصف 
زمنیة معینة، الحالة االقتصادیة لدولة ما في فترة

وتتلخص هذه المؤشرات في البنیة االقتصادیة التي 
یتم من خاللها قیاس معدل النمو االقتصادي وكیفیة 
توزیع الثروات بین أفراد المجتمع وذلك من خالل 
معرفة الناتج المحلي أو الوطني للدولة وتوزیعه 

وكما هو . حسب القطاعات االقتصادیة وبنود إنفاقه
ى هذا النوع من المؤشرات عدم معلوم یعاب عل

إمكانیة إظهار البعد االجتماعي الناتج عن التطور 
االقتصادي الحادث في الدولة وهو ما یستوجب 
دراسة تأثیر التطور االقتصادي من جهة وانعكاساته 

.(3)على الجانب االجتماعي من جهة أخرى
هو أحد الطرق لقیاس :الناتج المحلي اإلجمالي-أ

ویحسب قیمة السلع والخدمات االقتصادحجم 
المنتجة من الموارد الموجودة محلیًا في منطقة ما 

ولقد أصبح إجمالي الناتج ،(4)خالل فترة زمنیة معینة
تالمحلي السمة الممیزة لقیاس أداء االقتصادیا

. الحدیثة والمعبر عن حاالت االستقرار والركود
یمكن تقسیم الناتج المحلي اإلجمالي إلى ثالث و 

قطاعات تتمثل في قطاع اإلنتاج السلعي، قطاع 
. الخدمات اإلنتاجیة وقطاع الخدمات االجتماعیة

قطاعات یمكن تقسیمها إلى قطاعات وكل من هذه ال
جزئیة أخرى فالقطاع األول یمكن تقسیمه إلى قطاع 
الزراعة والصید والغابات وقطاع التشیید وقطاع 
الصناعات االستخراجیة وقطاع الصناعات التحویلیة 
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إما القطاع الثاني فیقسم إلى قطاع التجارة والمطاعم 
لتأمین والفنادق وقطاع النقل والمواصالت وقطاع ا

والمصارف والقطاع الثالث یقسم إلى قطاع اإلسكان 
.وقطاع الخدمات الحكومیة وقطاع الخدمات األخرى

ومن جهة أخرى یمكن دراسة الناتج المحلي 
اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق والتي تعني إنفاق 
القطاعات المكونة لالقتصاد ویتمثل في االستهالك 

ستثمار اإلجمالي العائلي واالستهالك  الحكومي واال
.وصافي الصادرات

:المؤشرات االجتماعیة-ثالثا
یمكن إجمال هذه المؤشرات في العناصر التي 
تضمن تطبیق العدالة عند توزیع الموارد والحصول 
على الفرص لكل فرد من الصحة والتعلیم والعمل 

:ومحاربة الفقر
تهدف التنمیة االجتماعیة إلى :الصحة العامة-أ

لقطاع الصحي الذي یهتم بالجوانب الوقائیة تطویر ا
والعالجیة للموطنین مع التركیز بوجه خاص على 
تحصین األطفال نتیجة وجود عالقة سببیة تبادلیة 

ویعتبر األجل المتوقع للحیاة . بین الصحة والنمو
معبرا عنه بمتوسط عدد السنوات التي یعیشها الفرد 

لتقدم أهم معیار لقیاس مستوى ا(5)في الجیل
والمالحظ أن هناك عالقة ارتباط تبادلي . الصحي

بین مستوى الدخل والصحة إذ انه كلما ارتفع مستوى 
الدخل یتحسن مستوى الصحة، وكلما تحسن مستوى 
الصحة لألفراد تزداد إنتاجیتهم ویرتفع الدخل 

كما أثبتت الدراسات بان العمر المتوقع . الوطني
د الن الزیادة في الدخل یرتبط ارتباطا وثیقا بدخل الفر 

ستوجه إلى شراء الضروریات األساسیة بما یعود 
.(6)على الصحة بمنافع كثیرة

،المثل العلیا التعلیم وعاء القیم السویة:التعلیم-ب
والسلوك الرشید وهو أساس المعارف وركیزة المهارات 
والتحول إلى مجتمع معرفي بعمق قدرات أبناءه على 

رغبتهم في اكتساب خبرات مهنیة االبتكار ویزید من
والتعلیم هو حجر الزاویة في عملیة االرتقاء . مختلفة

الحضاري ذلك أن العالقة وثیقة بین التعلیم والنمو 
االقتصادي فكل منهما یدعم األخر، إذ یستطیع 
االقتصاد النامي أن یخصص موارد أكثر للتوسع في 

ة لكونه التعلیم أما التعلیم فیجعل التنمیة أعظم قو 
استثمار في اإلنسان فالعملیة التعلیمیة في جوهرها 

.(7)هي عملیة اقتصادیة
،أن رأس المال یزداد عن طریق االستثماروكما

االستثمار طریقالموارد البشریة تزداد عن كفاءة فان 
الصحة والتعلیم بشكل ، اإلنساني من خالل التغذیة

نواع هو الحال بالنسبة ألي نوع من أوكما.خاص
له یتحدد الالزمةفان تخصیص الموارد ،االستثمار

مقارنة مع أشكال هبالمعدل الهامشي لمردود
ویتم قیاس التعلیم بالمؤشر .(8)االستثمار األخرى

صافي نسبة القید في مختلف أطوار التعلیم، معدل 
اإللمام بالقراءة والكتابة لدى مختلف فئات السكان 

.والمدرسینوعدد المدارس والجامعات 
یتمثل في ضرورة توفیر السكن الالئق :السكن-جـ

للمواطنین واستیعاب الحاجات المتزایدة للسكن 
ویقاس هذا المؤشر بحصة الفرد من األمتار المربعة 

.المبنیة
یكون ذلك من خالل إیجاد حالة :النمو السكاني-د

من التوازن بین مؤشرات النمو السكاني ومعدالت 
التنمیة ویتمثل المؤشر المستخدم للقیاس في النسب 

ویمكن التعرف على مالمح . المؤویة لنمو السكان
الظاهرة السكانیة من خالل دراسة معدالت الكثافة 

مري السكانیة والتوزیع الجغرافي للسكان والتركیب الع
. (9)ومعدل النمو الطبیعي خالل فترة زمنیة معینة

:التطورات االقتصادیة في الجزائر-المحور الثاني
سعت الجزائر في العقود األخیرة من أجل تحقیق 
التنمیة االقتصادیة ورغم ذلك ال تزال هناك حالة من 
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التخلف والتبعیة لالقتصاد رغم معدالت النمو 
السنوات األخیرة والتي المرتفعة التي سجلتها في 

: یمكن التعرف علیها من خالل التطرق لكل من
:أداء الناتج المحلي اإلجمالي- أوال

هناك العدید من المؤشرات التي تقیس األداء 
االقتصادي ویبقى الناتج المحلي اإلجمالي هو أحد 
أهم هذه الطرق والسمة الممیزة لقیاس أداء 

الحدیثة، فعندما یرتفع  نبتهج رغم ما تاالقتصادیا
ینطوي علیه ذلك من مخاطر جدیدة، ولكن عندما 
ینخفض مستوى الناتج حتى ولو بمستویات ضئیلة 
تنتابنا حالة خوف من الركود والكساد ونعمد إلى 

.اتخاذ إجراءات تصحیحیة
) 1(وفي موضوع األداء یوضح الجدول رقم 

متوسط نصیب ذا تطور الناتج المحلي اإلجمالي وك

، 2008حتى 2000الفرد منه في الفترة من سنة 
(10)تم حساب معدل التغیر السنويولتتبع التطور 

بالدوالر األمریكي الذي یعد األكثر استقرارا وداللة 
و قد سجل . هي سنة األساس2000واعتبرت سنة 

االتجاه إلى الزیادة على طول فترة الدراسة إذا ما 
التي عرفت انخفاضا في معدل 2001استثنینا سنة 

وكذا , )0,002-(النمو للناتج المحلي اإلجمالي 
حیث تضاعف معدل نمو ) 0,016-(نصیب الفرد

الناتج المحلي اإلجمالي بعد ذلك لیصل إلى  أكثر 
، وتضاعف 2008سنة ) 3,108( من ثالث مرات  

مرة في نفس السنة، ومن الطبیعي 2,7نصیب الفرد 
صیب الفرد تتبع تغیرات معدل مالحظة نمو في ن

النمو للناتج المحلي اإلجمالي نظرا لطبیعة العالقة 
.  (11)بین المؤشرین

-1الجدول رقم -
2008حتى 2000الناتج المحلي اإلجمالي ونصیب الفرد منه في الجزائر لسنوات من 

200السنة
0

2001200
2

200
3

200
4

200
5

200
6

200
7

200
8

- 1الناتج المحلي اإلجمالي
0,002

1.0
36

1.2
36

1.5
58

1.8
82

2.1
41

2.4
48

3.1
08

- 1م نصیب الفرد من الناتج
0,016

1.0
05

1.1
83

1.4
64

1.7
40

1.9
45

2.1
87

2.7
30

.2008حتى 2000و 1995تم حساب التغیریة باستخدام إحصائیات التقریر العربي الموحد لسنوات: المصدر

وما یمكن قوله أن هذا النمو جاء مدفوعا بالنمو 
المرتفع لقطاعات اإلنتاج السلعي خاصة الصناعات 
اإلستخراجیة حیث ساهم ارتفاع سعر النفط خالل 

إلى أعلى مستوى له في 2008النصف األول من 
لك وبذ. زیادة إجمالي القیمة المضافة لهذا القطاع

ارتفع معدل النمو للناتج المحلي اإلجمالي على 
وذلك رغم زیادة ضغوط األزمة الفترة األخیرةطول 

العالمیة ابتداء من النصف الثاني من 
.2008(12)العام

وقد سجلت حصة األسد في الناتج المحلي 
الذي ،اإلجمالي في قطاع الصناعات االستخراجیة

اعات حیث مثل شهد  قفزة نوعیة مقارنة بباقي القط
من الناتج المحلي %45في المتوسط نسبة 

وذلك نتیجة لنمو القیمة المضافة  لهذا ،اإلجمالي
وقد أدى ارتفاع األهمیة النسبیة لقطاع . القطاع

الصناعات االستخراجیة إلى تراجع حصص بقیة 
في معدالت القطاعات رغم تسجیلها ارتفاعات

ویأتي قطاع الخدمات الحكومیة في المرتبة ،نموها
الثانیة من حیث األهمیة النسبیة في الناتج المحلي 
اإلجمالي ثم قطاع التجارة والمطاعم والفنادق یلیه 
قطاع الصناعات التحویلیة ثم قطاع الزراعة والصید 

.  والغابات
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بلغت حصة االستهالك العائلي والحكومي 
ي اإلجمالي بالجزائر اإلجمالي في الناتج المحل

أي بنسبة 2008ملیون دوالر أمریكي عام 72023
وبلغت حصة االستثمار اإلجمالي لنفس , 42%

بمبلغ یقدر %20وصافي الصادرات %37السنة 
م دوالر وهي نفسها تقریبا النسب المسجلة 34549بـ 

في السنوات األخیرة بتفاوتات طفیفة ویبقى االختالف 
التي عرفت زیادات كبیرة خاصة في قیمة المبالغ 

.(13)2008سنة 
یمثل الجزء األكبر من الناتج المحلي : الستهالكا

بشقیه %40اإلجمالي حیث تتراوح نسبته إلى  
التي عرفتها العائلي والحكومي وذلك رغم الزیادات

قیمة هذین المكونین إذا ما تكلمنا بالقیم ولیس 
.بالنسب

الفرد من في حین ننوه انه تراوح نصیب
االستهالك اإلجمالي في الیوم الواحد في حدود 

. العشرة دوالرات أمریكیة
سجل اإلنفاق :اإلنفاق االستثماري واالدخار

من الناتج 2008سنة %37االستثماري نسبة 
المحلي اإلجمالي هذا على الرغم من زیادة 
االستثمار كقیمة عن باقي السنوات السابقة و یعزى 

إلى زیادة عوائد النفط وتسجیلها فوائض هذا االرتفاع
باإلضافة إلى تسجیل معدالت ادخار محلي مرتفعة 

الناتج المحلي من%57.7: بـ 2008قدرت سنة
.اإلجمالي 

ارتفعت قیمة الصادرات في : صافي الصادرات
إلى 2007م دوالر سنة 63435الجزائر من حوالي 

فاع كما صاحب ذلك ارت2008دوالر سنة 82580
2007م دوالر سنة 33528في قیمة الواردات من 

من ارتفاع قیمة م دوالر وعلى الرغم48032إلى 
إال أن , الواردات التي صاحبة ارتفاع قیمة الصادرات

الجزائر حققت فائضا في المیزان التجاري كما 

تحسنت تغطیة الصادرات للواردات حیث سجلنا 
من الناتج %20: نسبة صافي الصادرات بـ 

.(14)المحلي اإلجمالي
: استهداف التضخم في االقتصاد الجزائري-ثانیا

عرف ضبط التضخم في الجزائر نجاحا نسبیا 
من خالل السعي لتحقیق أهداف نقدیة تجسدت في 

سنة %30تراجع معدله بصفة واضحة من حوالي 
%3إلى معدل تضخم من رقم واحد أقل من 1995

وذلك رغم استكمال الفترة األخیرة في المتوسط خالل 
ومواصلة تخلص الخزینة من (15)تحریر األسعار

.المدیونیة الداخلیة
وهنا یمكن القول أن تخفیض نسبة التضخم إلى 
مستویات دنیا كانت تكلفته بطالة مرتفعة بلغت في 

من القوة العاملة النشطة لنفس %28المتوسط 
.الفترة

غوط ومن جهة أخرى فإن مصادر الض
التضخمیة ال زالت متوفرة والمتمثلة في المطالبة 
برفع األجور من طرف مختلف القطاعات، حركات 
اإلضرابات العمالیة، إعادة هیكلة القطاع العام وما 
ینتج عنه، اإلبقاء على ضغط قوي على التوسع في 
القرض، زیادة الضرائب على العدید من المنتجات، 

یدفع نحو ارتفاع وهو ما , تغیرات أسعار الصرف
أسعار االستهالك وبالتالي من الصعب القول أن 
معدل التضخم سیبقى في حدود دنیا خاصة مع 
التوسع في اإلنفاق العام من خالل برامج اإلنعاش 

.ملیار دوالر أمریكي60االقتصادي بمبلغ یفوق 
وتجري عملیة استهداف التضخم بأن یوجه البنك 

،مباشرة نحو التضخمالمركزي جمیع أدوات سیاسته 
وعندما یبدأ التضخم في االنحراف بعیدا عن الهدف 
المعلن یستخدم البنك المركزي أدوات سیاسیة النقدیة 
لكي یجعل المستوى الذي یتوقعه من التضخم 

سواء معدل مستهدف أو نقطة (متماشیا مع الهدف 
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ولكن یجب أن ال یتم إخضاع ). وسطى أو حد أعلى
رعة أكثر ألن ذلك سیكون التضخم للسیطرة بس

بتكلفة أعلى من حیث النمو االقتصادي والعمالة 
أو أن تنحو الحكومة . اللذان سوف یتم افتقادهما

الجزائریة منحى بعض البلدان، كالوالیات المتحدة 
األمریكیة، بأن ال تستهدف التضخم بالرغم من التزام 
البنك المركزي بتحقیق مستوى منخفض من 

ین تكون لدیها أهداف أخرى مثل التضخم، في ح
التشجیع على أقصى حد من العمالة أو تحقیق 
أسعار فائدة معتدلة طویلة األجل، إضافة إلى أسعار 

.(16)مستقرة
:األنعاش االقتصادي والفقر في الجزائر-ثالثا

إن األداء االقتصادي في الجزائر والذي یعزى 
بالدرجة األولى إلى تحسن السعر في سوق النفط 
كان له بالغ األثر في تنشیط الجهود الجزائریة من 
اجل تحقیق تنمیة شاملة وعادلة، ومحاولة التخفیض 

جل تحقیق األهداف اإلنمائیة أمن حدة الفقر من 
صیات مؤتمر لأللفیة التي تم تضمینها في إطار تو 

2000قمة األلفیة الذي نظمته األمم المتحدة سنة 

وتم تضمین التقلیل من الفقر في الهدف األول من 
أهداف األلفیة والمتمثل في تخفیض نسبة السكان 

ففي . الذین ال یتجاوز دخلهم الیومي دوالرا واحدا
مخطط اإلنعاش االقتصادي في هذه الفترة فإن دور 

. لفقر البشري كان له وزن كبیرالدولة في مكافحة ا
إذ تصل نسبة الذین یعیشون تحت خط الفقر المقدر 
بدوالر واحد للفرد في الیوم في الجزائر إلى أكثر من 

خالل العشریة األخیرة وقد لوحظ تناقص 5.7%
هذه النسبة في السنوات األخیرة كنتیجة لسیاسة 
اإلنعاش وعلى الرغم من أنها ال تزال غیر مرضیة، 
إال أن ذلك یعتبر مؤشر ایجابي نحو السعي لتحقیق 
الهدف األول من أهداف األلفیة حیث تشیر 

الخاصة باتجاهات الفقر في الجزائر -اإلحصائیات 

إلى وجود تحسن -بناءا على خطوط الفقر الوطنیة
. (17)من بدایة عقد التسعینات

كما تجدر اإلشارة أن الفقر في الجزائر ینتشر في 
الریفیة حیث أن معدالت الفقر أعلى من األوساط

مثیلتها في األوساط الحضریة، فالریف هو من 
یحتضن غالبیة الفقراء حیث وصلت النسبة في 

%3.2تتعدى بینما ال%10.2الریف إلى ما قارب 

.(18)في الحضر
:التطورات االجتماعیة في الجزائر-المحور الثالث

تصبو الجزائر لتحقیق تنمیة اجتماعیة ترقى 
حتى اآلن 2000باإلنسان وقد بدأت منذ سنة 

بالسعي وراء تحقیق األهداف اإلنمائیة لأللفیة الثالثة 
وما تنص علیه من محاربة الفقر وتعمیم التعلیم 
والرعایة الصحیة وتعزیز المساواة بین الجنسین 

لیه سیاسة والنهوض بالقیمة البشریة، وهو ما دل ع
اإلنعاش االقتصادي، هذا إال انه ال یمكن القول أن 
الجزائر قد وصلت إلى مبتغاها في ما یخص 
التحدیات التي ترغبها من اجل تحسین األوضاع 
االجتماعیة خاصة فیما یخص رفع كفاءة الموارد 

.   البشریة
:حجم السكان- أوال

یوضح الجدول تطور حجم السكان في الجزائر 
وقد تم حساب معدل ،2008وحتى 2000نة منذ س

الذي عرف تجاهه العام زیادة ابتداء ،التغیر السنوي
لیتضاعف إلى 1,016قدرت إلى 2001من سنة 

.2008سنة1,139
حوالي 2008و قد بلغ عدد سكان الجزائر سنة 

ألف 600ملیون نسمة أي بزیادة بلغت حوالي 34
ذلك إلى تحسن ویرجع، 2007نسمة مقارنة بسنة 

سنة 2.4معدالت الخصوبة والذي وصل إلى 
باإلضافة إلى التأثیر االیجابي لتحسن ،2008

. (19)الخدمات الصحیة واألوضاع االجتماعیة
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2008–2000تطور حجم السكان في الجزائر في السنوات ): 2(جدول رقم 
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2008حتى 2000تم حساب التغیریة باستخدام معطیات التقریر العربي الموحد لسنوات  : المصدر

ویتوزع سكان الجزائر على كامل التراب الوطني 
فردا 15بكثافة سكانیة تقدر في المتوسط بحوالي 

لكل كیلومتر مربع، حیث بلغ سكان المناطق 
متى وهي نسبة مرتفعة %65الحضریة حوالي 

أو %55.6مقارنة بمثیلتها على المستوى العربي 
وحتى في الدول %49على المستوى العالمي 

. (20)%44النامیة
وبالمقابل یتكون سكان الجزائر من حیث التوزیع 

15من ثالث فئات اقل من 200848العمري سنة

15الفئة الثانیة بین الـ و ،%28سنة و تمثل نسبة 

األخیرة هي و%66.6سنة وتمثل نسبة 65سنة و
أي أن ،%5.3سنة و تمثل نسبة 65فئة اكبر من 

تعتبر فئة سكانیة قادرة عل العمل %60أكثر من 
.والعطاء

:األوضاع الصحیة-ثانیا
یالحظ أن الجزائر حققت تقدما معتبرا في تقدیم 

2008الخدمات الصحیة للمواطنین حیث بلغ سنة 

عدد السكان الذین یحصلون على الرعایة الصحیة 
من إجمالي السكان یتوزعون بین %98إلى 
ف، كما تشیر لألریا%95للحضر و 100%

اإلحصائیات المتاحة لنفس الفترة إلى نقص في 
التأطیر الطبي من أطباء و ممرضین بالمقارنة مع 
عدد سكان الجزائر حیث یتراوح عدد األطباء 

طبیب 118ألف نسمة بـ 100والممرضین لكل 
. 2006حتى 2000ممرض خالل الفترة من 299و

حد شخص للسریر الوا625وقدر عدد األسرة بـ 

إذا ما قورنت وتعتبر هذه النسبة تعتبر ضعیفة 
شخص 270التي تقدر بحوالي بالمستوى العالمي و 

على العموم عرفت األوضاع الصحیة و. لكل سریر
تطورا ملحوظا في عدة مؤشرات خالل العشریة 

:(21)األخیرة والتي یمكن إجمالها في النقاط التالیة
سنة 72.5ارتفع العمر المتوقع عند الوالدة من -1

. 2007سنة عند الجنسین 75.7إلى 2000
لكل ألف مولود 54بلغ معدل الوفیات الرضع -2

2000باأللف سنة 36.9وانخفض إلى 1990سنة 

وهي نسب جد . 2007باأللف سنة 26.2ثم 
ایجابیة إذا ما قورنت على الصعید العالمي والتي 

.باأللف50تساوي في المتوسط 
باأللف سنة 6.5بلغ معدل الوفیات العام -3

4.4و2000لف سنة باأل4.5وانخفض إلى 1990

.2007باأللف سنة 
لكل 87معدل وفیات األمهات یساوي -4

.2007مولود حي سنة 100000
معدل وفیات األطفال دون الخامسة بلغ سنة -5

باأللف وصل إلى نسبة اقل تقدر 69معدل 1990
.2007باأللف في 37ب 

ویمكن تفسیر هذا التطور في المؤشرات الصحبة 
التي تولیها الدولة إلى هذا القطاع من إلى األهمیة 

خالل اإلنفاق علیه حیث بلغ معدل اإلنفاق على 
من الناتج المحلي اإلجمالي %3.6الصحة نسبة 

من اإلنفاق العام حیث یتولى القطاع العام %9.5و
الرئیسیة في تمویل قطاع الصحة حیث المسؤولیة
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اإلنفاق على الصحة في هذا القطاع یقدر نسبة
لإلنفاق على من النسبة الكلیة%77.3سبة بن

.2007للقطاع الخاص سنة 22.7الصحة مقابل 
كما یجب التنویه بان الجزائر حققت تقدما 
ملحوظا في ما یخص المیاه والصرف الصحي ففي 
هذا المجال یقدر عدد السكان الذین یحصلون على 

%85میاه صالحة للشرب خالل فترة الدراسة بـ 

لسكان %81لسكان الحضر و %87موزعة بین
األریاف، وفي المقابل یقدر نسبة السكان الذین 
تتوفر لدیهم خدمات الصرف الصحي لنفس الفترة بـ 

لسكان %87للحضر و %98موزعة بین 94%
.األریاف

:(22)التعلیم-ثالثا
سجلت الجزائر تطورا معتبرا في مجال التعلیم 
ببلوغ معدالت القید في التعلیم االبتدائي في الفترة 

إجماال موزعة %95.2إلى 2006حتى 1990من 
لإلناث، أما في %94للذكور و%96.3بین 

إجماال %66.2المرحلة الثانویة فسجلت نسبة 
إناث لنفس %68ذكور و %64.5موزعة بین 

كما وصل التسجیل في الجامعات ومرحلة الفترة، 
في %21.8التكوین العالي عموما إلى نسبة 

إناث، %24.4ذكور%19.4اإلجمالي موزعة إلى 
و بالتالي قدر دلیل المساواة بالنسبة للقید في مراحل 

1.07في المرحة األولى و0.93التعلیم المختلفة بـ 

.في المرحلة العلیا1.26في المرحل الثانیة و 
وبالمقابل سجلت نسبة األمیة في الجزائر للفئة 

2006سنة %21.4سنة بـ 15العمریة أكبر من 

إناث وهي %28.4ذكور و %14.4موزعة إلى 
موزعة إلى 1990سنة %47.1نفسها التي كانت 

حیث أسهمت .إناث%58.7ذكور و 35.7%
برامج محو األمیة وخطط التوسع في نشر التعلیم 

حوظ لهذه النسبة وهو الشيء المالحظ في خفض مل

سنة 25سنة إلى 15إذا ما أخذنا الفئة العمریة من 
موزعة %8بـ 2006فتقدر نسبة األمیة بها سنة 

إناث بعد أن كانت %10ذكور و %6بین 
ذكور %13.9موزعة إلى 1990سنة 22.7%

.إناث%31.9و
ویقدر متوسط عدد سنوات الدراسة المتوقع في 

سنة بالنسبة 12.9سنة موزعة إلى  12.6ائر بـ الجز 
سنة لإلناث یقابله معدل تسرب 12.6للذكور و 

مدرسي والذي یعبر عن مدى كفاءة المدرسة 
في اإلجمالي بنسبة %9.1باالحتضان یساوي 

.  لإلناث%7.8للذكور و 10.3%
وتجدر اإلشارة إلى أن معدالت اإلنفاق على 

معدالت مقبولة حیث وصلت التعلیم بالجزائر تعتبر 
في المتوسط إلى ما یساوي 2006في الفترة حتى 

من %24من الناتج المحلي اإلجمالي و5.1%
إجمالي اإلنفاق العام، حیث یمثل التمویل الحكومي 
المصدر الوحید للتعلیم واعتماد الخدمة التعلیمة على 
هذا التمویل یجعل منه مرتبطا أساسا مع تحسن 

قتصادیة في الدولة، و بذلك تعطي المؤشرات اال
المحلي نسبة اإلنفاق على التعلیم إلجمالي الناتج
.(23)كمؤشر قیاس كفاءة التمویل الحكومي للتعلیم

:العمالة- رابعا
تشكل دراسة الخصائص االجتماعیة لقوى العمل 
بمثابة تحلیل لطبیعة المتغیرات االجتماعیة التي 

ي تكون على استعداد والت, تكون قوة السكان النشطة
. للقیام بدور حیوي في جهود التنمیة داخل البلد

وتمثل على وجه الخصوص في التركیب النوعي 
والعمري لقوى العاملة 

تشكل القوى :حجم القوى العاملة ومعدل النمو-أ
العاملة من األشخاص المصنفین كعاملین أو 
كبطالین أي كل األشخاص الذین یرغبون في العامل 

وقد بلغت نسبتها في الجزائر . (24)م قادرین علیهوه



2013جوان-34عددالعلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي  التواصل  

72

من مجموع %38في السنوات األخیرة حوالي 
السكان وتعتبر منخفضة إذا ما قورنت مع مثیلتها 

و یمكن . %71على المستوى العالمي والتي تلغ 
سنة 15إرجاع ذلك إلى ارتفاع نسبة السكان دون الـ 

%3.4وق وقد سجل معد نمو في القوى العاملة یف

معدل معقول وهو2008حتى 1995لفترة من 
ویعزى ذلك إلى الزیادة الحاصلة في العدد اإلجمالي 
للسكان وارتفاع معدالت المساواة في سوق العمل 

ومن المتوقع أن یستمر ارتفاع كل من ،بین الجنسین
السكان النشطین معدل نمو العمالة ومعدل نمو فئة

نتیجة تأثیر النمو اقتصادیا لعدة عقود قادمة
.(25)السكاني السریع في العقود الثالث الماضیة
إلى 2007وتوزع القوى العاملة في الجزائر عام 

%74.4صناعة و %12زراعة و 13.6%

انخفاض نسبة العاملین في خدمات حیث یالحظ
1995سنة %25.4الزراعة والتي كانت تقدر بـ

وذلك یرجع لعدة عوامل منها الظروف المصاحبة 
للنزوح الریفي، وكذلك بالنسبة للصناعة حیث كانت 

في حین نزحت الید %23تقدر 1995سنة 
العاملة إلى قطاع الخدمات لما یوفره هذا األخیر من 
فرص عمل أحسن بعد أن كان هذا القطاع یمثل 

في الجزائر من مجموع الید العاملة%51.6نسبة 
.1995(26)سنة

وتقدر مساهمة المرأة في أسواق العمل بنسبة 
سنة %21.4بعدما كانت 2007سنة 38.9%
وهو الشيء الذي 1970سنة %19و 1980

ساهم في ارتفاع حجم القوى العاملة عموما والید 
وتجدر اإلشارة انه تم تسجیل . العاملة بصفة خاصة

سنة تقدر 14ت إلى سنوا5نسب عمل لألطفال من 
إناث في %4ذكور و %6موزعة إلى %5بـ 

.2007حتى 1990الفترة من 

یمثل معدل البطالة عدد األشخاص :البطالة-ب
وكما هو . غیر العاملین كنسبة من القوى العاملة

معروف أن األداء االقتصادي الجید یرتبط دائما 
بتقلیص معدالت البطالة حیث تراجعت هذه 

إلى 2008دالت في الجزائر لتصل سنة المع
و ال تزل هذه النسبة مرتفعة إذا ما قارناها 11.3%

بمثیالتها على المستوى العالمي و التي تقدر بـ 
ویمكن إرجاع تحسن هذه النسبة إذا ما . 5.7%

مقارنة بمثیالتها في السنوات الماضیة إلى عدة 
في عوامل منها المساهمة االیجابیة للقطاع الخاص 

التشغیل وزیادة نسبة السماح بمشاركة المرأة في 
سوق العمل والتي كانت سابقا عامال مهما في رفع 
نسبة البطالة إضافة إلى تحسن الوضع االقتصادي 

.عموما
ومن ناحیة أخرى تواجه الجزائر تحدیات كبیرة 
في مواجهة معدالت نمو القوى العاملة مما سیزید 

ستیعاب القادمین الضغوط لتوفیر فرص اكبر لال
الجدد خاصة من بین المتعلمین هذا مع العلم أن 
نسبة البطالین الحالیین من الفئة الشابة تساوي أكثر 

، من عدد البطالین اإلجمالي وهي نسبة %50من
. (27)اكبر من ضعف المتوسط العالمي

وهذا التحدي الذي یتعقد عندما نعلم أن األداء 
ه الجزائر في السنوات االقتصادي الجید الذي حققت

األخیرة ارتبط أساسا بسوق النفط الذي عرف ارتفاعا 
كبیرا في األسعار مما یجعل من الصعب التنبؤ 
باستثمار هذا االتجاه االیجابي على المدى الطویل، 
مما یتعین مضاعفة الجهود من اجل إصالحات 

تعزز المكانة الحالیة واإلصالحات , اقتصادیة جدیة
ویع مصادر الدخل وضمان استدامة الماضیة لتن

كما انه تجدر اإلشارة إلى ضرورة تحسین . النمو
مناخ االستثمار أمام القطاع الخاص الذي مكنه 
استیعاب العدد الكبیر من الوافدین الجد إلى سوق 
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العمل، وكذا النهوض بالتعلیم و التدریب و تحسین 
.الربط بین مخرجا التعلیم واحتیاجات سوق العمل

:مناقشةال
كان من الصعب متابعة التطور المسجل في كل 

،القتصاد الوطني على المستوى الكلياعناصر أداء 
تعتبر ،لكن ذلك لم یمنع من اختیار مؤشرات أساسیة

. واالجتماعیةكأهداف كبرى للسیاسة االقتصادیة
ومحاولة تفسیر التغیرات التي طرأت خالل فترة 

أداء الناتج بالنسبة لهدف وحظحیث لاألخیرة
أنه وبفعل الوفرة المالیة الناتجة المحلي اإلجمالي،

عن قطاع المحروقات عرف معدالت نمو كبیرة 
خالل هذه العشریة انعكست بصیغة مباشرة على 
باقي المؤشرات االقتصادیة واالجتماعیة مثل 

. التضخم والفقر والصحة والتعلیم والبطالة
ب هذا النمو یمكن وصفه لكن عند معرفة أسبا

بالظرفي ذلك ألن المحافظة على نفس الوفرة المالیة 
الحالیة وبنفس وتیرة النمو بالنفط كمصدر وحید یبقى 
الهاجس األكبر الذي یؤرق أصحاب االختصاص 
في الجزائر لذلك وجب العمل الجدي على تنویع 
مصادر الدخل خارج المحروقات وبسط ید العون 

شأنه إعطاء دفعة قویة لالقتصاد لكل استثمار من 
الجزائري في هذا المجال خاصة في القطاعین 
الصناعي والزراعي الذین عرفا تدهورا مقارنة 

.56بالسنوات الماضیة
أهمیة كبرى فهو یشكل الجانب االجتماعي أما

في االستقرار االقتصادي واالجتماعي والسیاسي 
ن دور إفوبالتاليودینامیكیة التنمیة االقتصادیة، 

الدولة یرتكز على التخطیط والمزج بین قوى السوق 
التضامن الوطني مع ترسیخوقوى التخطیط

والتجانس االجتماعي من خالل سیاسة إعادة توزیع 
الدخول في المجتمع، االستثمار في العنصر البشري 

جمیع، تمویل إجراءات لكافئة لموٕاتاحة الفرص ال

سؤولیات اإلداریة وٕاسناد الم،الشبكة االجتماعیة
واالقتصادیة والسیاسیة المحلیة والمركزیة على أساس 

.الكفاءة وروح المبادرة والسلوك الحسن
الیوم حول التناقض االهتمامینبغي أن یوجهكما 

اقتصادي نموالموجود بین وفرة مالیة وبطالة و 
وتدهور مستوى المعیشة متوسط یقوده قطاع واحد 

أسعار السلع األساسیة وجمود للمواطنین جراء ارتفاع 
، أو بتعبیر آخر كیف یتم نقل التحسن على األجور

المستوى الكلي إلى المستوى الجزئي من خالل 
تحسن أداء المؤسسة كمنتجة للثروة وزیادة نصیب 
الفرد من الدخل وتحسن مستوى معیشته وزیادة 

.إنتاجیته
ویستدعي ذلك كله دعم االقتصاد الوطني وتعزیز 

ه على االعتماد على الذات وتغییر الهیكل قدرات
اإلنتاجي مما یحقق رفاهیة المجتمع التي یجب 
وضعها الهدف األساسي للتنمیة وذلك باستمرار 
تطویر مستویات المعیشة سواء في نواحي 
االستهالك أو نواحي الخدمات على أساس من 

.العدالة االجتماعیة
ن ولتدارك الوضعیة االجتماعیة وٕاخراجها م

الوضعیة التي تشهدها فإننا نوصي بالتوجیهات 
: التالیة

االقتصادي لخدمة التنمیة اإلنعاشبرامج تفعیل-
بفرض الرقابة عند صرف المحرومةالبشریة والفئات 

.أكبرمردودیةاألموال العمومیة وهذا لضمان 
والمحلیة العمل بین الهیئات االجتماعیةتنسیق-

وهذا لضمان استفادتها من لحصر الفئات المحرومة
.االجتماعیة للدولةالسیاسة

وترقیة االستثمارات خاصة في القطاعات تشجیع-
مناصب شغل خلقالواعدة باستیعاب العمالة، وهذا ب

والتشجیع على خلقها لدى القطاع الخاص جدیدة، 
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على مناصب الشغل الموجودةالحفاظوالعام مع 
.العملإنتاجیةرفعوالسعي ل

نظرا ألهمیة التخطیط في تسهیل انجاز خیرا و وأ
المشاریع التنمویة اعتمدت الدولة على برنامج 

للتحضیر لكل المشاریع 2014-2010خماسي 
من اختیار األراضي المناسبة لوضع ابتداءالمقترحة 

وهو . وٕاستراتیجیةه المشاریع في أماكن مناسبة ذه
المخطط الذي تسعى من خالله الجزائر إلى دعم
. ركائز التنمیة بشقیها االقتصادي و االجتماعي

واستدراك النقائص التي تم تسجیلها خالل فترة برامج 
والبرامج التكمیلي 2004-2001اإلنعاش االقتصادي

البرنامج لدعم النمو حیث جاء. 2005-2009
مواصلة وتیرة البرامج في الجزائر في إطار

، وذلك بعد والمشاریع التي سبق إقرارها و تنفیذها
االرتفاع الذي تحسن الوضعیة المالیة للجزائر بعد

الدولة هذا أقرتسجله سعر النفط الجزائري،حیث
البرنامج الذي من شأنه تحریك عجلة االقتصاد 

تسمح بازدهار االقتصاد وخلق دینامیكیة اقتصادیة
.الجزائري

:المراجع المستعملةالهوامش و
التنمیة ماجدة احمد ابوزنط، عثمان محمد غنیم،  -1

،  دار لمستدامة و أسالیب تخطیطها وأدوات قیاسها
.10،  ص 2006الصفاء للنشر والتوزیع، األردن، 

اإلطار النظري للتنمیة الشاملة حرفوش سهام وآخرون، -2
، مداخلة في الملقى الدولي المستدامة ومؤشرات قیاسها

والكفاءة االستخدامیة للموارد المتاحة، التنمیة المستدامة ,
كلیة العلوم االقتصادیة جامعة 2008افریل 8و7أیام 

. فرحات عباس سطیف
، الموسوعة  التنمیة المستدامةفالح حسن شفیع، -3

، 2008، بیروت، للتنمیة المستدامة، المجلد األولالعربیة
.127ص 

ر الكتب، دانظریة االقتصاد الكلي، سامي خلیل، -4
.99:، ص1994القاهرة، الطبعة األولى ، 

، التنمیة االقتصادیة عبد العزیز عجمیةمحمد-5
، 1999، جامعة اإلسكندریة، واالجتماعیة ومشكالتها

.285اإلسكندریة ص
مكتبة االقتصاد االجتماعي، طلعت الدمرداش، -6

.435: ، القاهرة، ص2006، الطبعة األولى ، القدس
االقتصاد عبد الفتاح عبد الرحمن عبد المجید، -7

، كتبة الجالء الجدیدة، الطبعة االجتماعي  رؤیة تحلیلیة 
.267، المنصورة، ص2003الثانیة، 

8-U.N - united nation - Politics and priorities
in human resources development For Asia
and the pacific- Escape Human resources
Development in Asia and the pacific it's
social dimension 1986- P.73

قضیة السكان و رأي الدین في عبد العظیم، حمدي-9
.9، ص1998القاهرة،العربة،، دار النهضة تنظیم النسل

سنة –سنة المقارنة = (معدل التغیر السنوي -10
.األساسسنة )/األساس

أن نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي هو حیث-11
عبارة عن قیمة الناتج المحلي اإلجمالي على مجموع 

.السكان
التقریر االقتصادي العربي العربي،صندوق النقد -12

، 2009اإلمارات العربیة المتحدة، ،2008للعامالموحد 
.267ص
.268المرجع السابق ذكره، ص -13
المتحدة اإلنمائي، مع جامعة الدول برنامج األمم -14

، 2008العربیة، تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة لعام 
.18نیویورك، ص 

العربي،حامد عمار،  التنمیة البشریة في الوطن -15
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الزراعیة المستـدامة في الجزائـرالمقاربة البیئیة في تحلیــل التنمیة
خــنــفــر مانع

كلیة العلوم االقتصادیة
جـامعة الطــارف

ملخص
و تنبع أهمیة هذا القطاع الحیوي لیس فقط . االقتصاد الجزائري تفعیل أداء القطاع الزراعيالمتاحة أمام من البدائل اإلستراتیجیة

الجزائر؛ و إنما أیضا لما یوفره للبالد من اكتفاء ذاتي في المجال الغذائي و التقلیل من توافر اإلمكانیات و الموارد الطبیعیة في
بین الزراعة و البیئة؛ حیث أن تطویر هذا القطاع - و التشابك-رتباط الوثیقأضف إلى ذلك اإل. ألسواق العالمیةمن تبعیته ل

ل من من شأنه أن یقلّ ) جتماعیة والبیئیة للتنمیة المستدامةاألخذ باألبعاد االقتصادیة، اال(وفق مبادئ التنمیة المستدامة 
تحلیل الجوانب البیئیة في الزراعة إلىهذه الورقة البحثیة، تسعىمن هذا المنطلق.البیئیةبالتي یمكن أن تحلقاألضرار

لموارد الطبیعیة من خالل و تثمین ا،الجزائریة من خالل سرد بعض خصوصیات القطاع الزراعي وعالقته بالتنمیة المستدامة
؛ ومن الة على التشخیص المیداني لألداء الزراعي الجزائريالدّ المؤشرات، و التي تحول دون العطاء البیئيلكوابحدراسة مختلف ا

. الوقوف على مستوى استیفاء هذا القطاع لشروط التنمیة المستدامة ثمّ 

.االستدامةمؤشرات، التنمیة الزراعیة المستدامة، األمثلالبیئة، االستغالل الزراعة و: فاتیحمالكلمات ال

Résumé
Il est essentiel de promouvoir le secteur agricole en Algérie avec les ressources disponibles dans
le cadre du développement durable, afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et la diminution
du niveau de dépendance du marché mondial. Dans ce contexte, il est utile de citer les
caractéristiques qui définissent le secteur agricole, tout en étudiant le niveau de corrélation et
d'interdépendance entre l'agriculture et l'environnement, les différents  freins qui ralentissent sa
croissance et les indicateurs de développement agricole durable en Algérie.

Mots clés: Agriculture et environnement, exploitation optimale, le développement agricole
durable, Indicateurs de durabilité.

Abstract
It is essential to promote the agricultural sector in Algeria within the framework of sustainable
development with available resources, to achieve food self-sufficiency and decreased the level of
dependence on world market. In this context, it is useful to quote the characteristics which specify the
agricultural sector, while studying the level of correlation and interdependence enters agriculture
and environment; the various factors which slow down develop their durable and the different
Indicators of durable agricultural development in Algeria.

Keywords: Agriculture and environment, optimal exploitation, sustainable agricultural
development, indicators of durability.
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:مقدمة
ن فاتورة استیراد الغذاء في الجزائر تستدعي إ

الوقوف والنظر في المشاكل الحقیقیة التي یعاني 
فباإلضافة إلى مساهمته . منها القطاع الزراعي

الرمزیة في النشاط االقتصادي، یشهد تعدد المشاكل، 
السیما البیئیة منها كالتصحر، التملح واالنجراف 

. حیواني وفقدان التنوع الحیوي النباتي وال
من هذا المنطلق تأتي أهمیة دراستنا كفضاء 
لالهتمام بالزراعة والتنمیة الزراعیة ووقف نزیف 
التدهور البیئي بالمحافظة على الموارد الطبیعیة 

بمثل هكذا تصور یمكن . لضمان بلوغ األمن الغذائي
تحقیق التنمیة الزراعیة المستدامة، بحیث تتناغم 

جتماعیة والبیئیة، خاصة األهداف االقتصادیة، اال
. في ضل امتالك الجزائر لكل  المقومات الداعمة 

للولوج في تحلیل هذا الموضوع ارتأینا ان نستدرج 
:    العناصر التالیة 

خصوصیات القطاع الزراعي وعالقته -أ
بالتنمیة المستدامة

محدودیة العطاء البیئي وأفاق االستدامة   -ب
التشخیص المیداني المؤشرات الدالة على -ج

لألداء الزراعي الجزائري
مدى استیفاء الزراعة الجزائریة ألبعاد التنمیة -د

المستدامة
خصوصیات القطاع الزراعي وعالقته بالتنمیة -أ 

تحلیل هذا العنصر نقطتین یتضمن :المستدامة
:  أساسیتین

 السمات الممیزة للقطاع الزراعي ومفهوم
المستدامةالتنمیة الزراعیة 

 خصوصیات الزراعات اإلستراتیجیة في
الجزائر ومكانتها من االستدامة 

:بالنسبة للممیزات العامة للقطاع الزراعي فهو 

قطاع شدید الحساسیة للظروف الطبیعیة -1
وتقلباتها، خاصة في الزراعة التقلیدیة التي تعتمد 
على الهطوالت المطریة، وان قدرة اإلنسان على 

ي هذه الظروف الزالت محدودة ومتباینة من التحكم ف
.بلد آلخر تبعا لمستوى التحكم التكنولوجي والتقني

عدم ثبات العالقة بین مدخالت اإلنتاج والمنتج -2
النهائي، نتیجة لتأثر المحاصیل الزراعیة من حیث 

فضال عن . النوعیة والحجم للظروف المناخیة
دخالت قبل، المهذه التكالیف الناجمة عن استخدام 

أثناء وبعد جني المحصول، ابتداء من تكالیف  
. الحرث، البذر، التسمید ومصاریف الجني وغیرها

عكس ما هو علیه الحال في األنشطة االقتصادیة 
األخرى، كالصناعة التي تتمیز بالثبات النسبي بین 
مدخالت اإلنتاج والمحصلة النهائیة، خاصة وان 

.ص التكالیفوفورات الحجم تعمل على تقلی
المنتج الزراعي أكثر عرضة للمخاطر -1

.البیئیة كالفیضانات، الجفاف و الجراد
یعتبر ضروري  بالدرجة األولى في التغذیة، -2

وبالتالي فان أي تذبذب في اإلنتاج یؤدي إلى نقص 
في العرض، ومع ثبات الطلب یحدث اختالل في 

مما یستدعي  تدخل الحكومات للتخفیف . التوازن
ة هذا االختالل لصالح المنتجین، المستهلكین من حد

وعیة السیاسة االقتصادیة أو كالهما، حسب ن
.المتبعة

:وابرز مثال على ذلك 
سیاسات دعم أسعار المواد الغذائیة األساسیة -

لصالح المستهلكین 
اشتراء الفائض من اإلنتاج وخزنه بهدف -

.الحفاظ على استقرار األسعار
والبیولوجیة للمنتج الطبیعة الموسمیة-3

الزراعي، ألن الزمن الالزم الكتمال عملیة اإلنتاج 
). أي موسم معین( لكل منتج محدد بفترة معینة 
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المدة المحصورة بین بدئ عملیة (وتعد فترة اإلنتاج 
طویلة قیاسا ) اإلنتاج والحصول على المنتج النهائي

إلى الدورة اإلنتاجیة في األنشطة االقتصادیة 
. األخرى

و بالرغم من التطور التكنولوجي، وعلى األخص 
في الهندسة الوراثیة التي أسفرت على نتائج ذات اثر 
فعال في ابتكار سالالت وأصناف جدیدة ذات كمیة 
ونوعیة عالیة قیاسا إلى األصناف التقلیدیة، إال أن 
تقلیص الدورة اإلنتاجیة الزراعیة الزالت بعیدة المنال 

و أن ما تحقق في . راعیةفي معظم النشاطات الز 
هذا المجال في الدول المتقدمة ال یسهل انتقاله إلى 

.)1(الدول النامیة 
تجاذب األبعاد الكمیة والنوعیة للمنتج -4

ویقصد بذلك الخیارات اإلستراتیجیة المتبعة  : الزراعي
في االستغالل الزراعي، من تعظیم اإلنتاجیة بهدف 

دیم منتجات نظیفة تحقیق غایات اقتصادیة  إلى  تق
مع المحافظة على استمراریة عطاء الموارد 
الطبیعیة، بتجنب قدر اإلمكان اآلثار السلبیة للتلوث 

.واإلهدار للموارد الطبیعیة 
وفي هذا السیاق ظهرت وتطورت أنماط زراعیة 

:  جدیدة نذكر منها 
هي نظام إنتاج الزراعة البیولوجیة و : النمط األول

حاشي استعمال األسمدة والمبیدات زراعي یتمیز بت
فهو ) . OGM(الكیماویة وكذا االستنساخ ألفالحي 

. نظام یهدف إلى حمایة التنوع البیولوجي لألرض
ویسمح باستخدام األسمدة الخضراء، أي تلك التي 
لیست لها انعكاسات سلبیة ال على نوعیة المنتج وال 

ظهر .  على  مستوى خصوبة األرض وتلوث المیاه
یستهدف تحقیق 1950ذا النظام الزراعي سنة ه

منتجات غذائیة آمنة  مع الحفاظ على التوازن 
البیولوجي للموارد الطبیعیة وذلك من خالل التحفیز 

:على 

استعمال األسمدة ذات األصل الطبیعي -
)العضوي(
التحدید قدر اإلمكان من استخدام األسمدة -

والمبیدات الكیماویة 
عتبار القدرة الطبیعیة لألرض األخذ في اال-

.  لتمكینها من استعادة خصوبتها 
تتمیز المنتجات البیولوجیة بالتوسیم -

ومن أهداف هذا النظام ) LABEL AB(التالي
الزراعي  تعظیم اإلنتاجیة  مع الحفاظ على التنوع 

.البیولوجي والحیوي 
اقل من المیاه  حسب دراسة %30تستهلك بنسبة -

Cornellمن pimentelDavidلالیكولوجي

University نیویورك.
أضعاف 3إلى 2تحتاج إلى مساحة زراعیة من -

أما . المساحات الحالیة لتغطیة الطلب العالمي
بالنسبة الستهالك الطاقة، فالدراسة التي قام بها 

Martin entez من جامعةManitoba أن تبین
یستهلك كمیات اقل من ) bio(اإلنتاج النظیف 

ن إ نصف تلك التي تستعمل في اإلنتاج الكالسیكي و 
مرات 2.5إلى 2هذا األخیر یتسبب في إفراز من 

وعلیه فان . )2(اكبر من غاز ثاني أكسید الكربون 
األخذ في االعتبار للظروف البیئیة ومستوى التلوث 

مع تفعیل أداء الناجم عن الممارسات الزراعیة 
عوامل اإلنتاج بالشكل الذي یضمن تعظیم النتائج 

االقتصادیة  یفسر بالعقالنیة الزراعیة  
)l’agriculture raisonnée.(

استدرج هذا : الزراعة المستدامة :  النمط الثاني
المفهوم ألول مرة في التقریر الرائد حول التنمیة 

" . 1987ة بتقریر براندالند لسن"المستدامة المعروف 
حیث ینص على أن  التنمیة المستدامة هي  تنمیة 
اقتصادیة تستجیب لمتطلبات وحاجیات األجیال 
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الحالیة بدون إقصاء األجیال المستقبلیة من حقها في 
.إشباع حاجیاتها

من هذا األساس یمكن القول أن  التنمیة الزراعیة 
المستدامة هي تلك التي تطبق مبادئ التنمیة 

المتعارف والمصادق علیها من طرف المستدامة
) البرازیل(المجموعة الدولیة في اتفاقیة ریودي جانیر

، فیما یخص حمایة كوكب األرض 1992في جوان 
من كل التأثیرات السلبیة الناجمة عن الممارسات 

. السیما الزراعیة منهااإلنسانیة،
فاألمر یتعلق بنظام إنتاج زراعي یحترم الحدود 

، االقتصادیة واالجتماعیة التي تضمن االیكولوجیة
فهي نظام في االستغالل . تواصله عبر األجیال

الزراعي یبحث في كیفیة جلب وترسیخ التنوع 
l’agro(البیولوجي ألفالحي  écosystème( من

خالل تخفیض إنتاج الفضالت غیر القابلة للرسكلة، 
التحدید البیولوجي لالزوت وكل الغازات الدفیئة 

ثة والمتسببة بصفة مباشرة في التغیرات المنبع
المناخیة وارتفاع درجة حرارة األرض، التحفیز على 
استعمال المنتجات الفرعیة والفضالت المحمیة من 
التلوث  لتخصیب األراضي الزراعیة ومنع التعریة 
وتأكل التربة بهدف تحقیق األمن الصحي للغذاء، 

ISO(ر من خالل تطابق المنتج ألفالحي مع المعیا

.)3(المتضمن حمایة المواد الغذائیة ) 22000
أما بالنسبة لمسعى القطاع الزراعي في الجزائر 
نحو االستدامة، فهو ینطلق من واقع یغلب علیه 

فإذا ما أخذنا بالدراسة .الطابع التقلیدي و البدوي
ألهم  ما یمیز زراعة الحبوب، على اعتبار أنها من 

الزراعات اإلستراتیجیة وبحكم األهمیة النسبیة لهذه 
:المادة في التغذیة  نسجل 

انخفاض اإلنتاجیة بصورة عامة  وتذبذب اإلنتاج -
.من عام إلى أخر تبعا للظروف المناخیة 

جیات االستهالك عجز اإلنتاج على تغطیة حا-
من %50المحلي، بحیث ال یتجاوز نسبة 
.االحتیاجات الوطنیة في أحسن األحوال

الثبات النسبي للمساحة المخصصة لزراعة -
الحبوب بالرغم من تعاقب برامج عدیدة لالستصالح  

تناقص حصة نسجل الزراعي، وفي هذا اإلطار 
الفرد من المساحة الزراعیة النافعة ألسباب بیئیة

وأخرى دیمغرافیة خاصة وان الجزائر شهدت زیادات 
سكانیة معتبرة منذ االستقالل، بحیث تجاوزت في 

سنویا، كما أن  حصة %3بعض الفترات معدل 
الفرد من المساحة الزراعیة النافعة كانت قد قدرت 

هكتار ، إال أنها بدأت 0.70غداة االستقالل بحوالي 
فرد سنة / ارهكت0.63في التراجع إلى أن بلغت 

، لتصل 1987هكتار للفرد سنة 0.32ثم 1982
علما أن هذه . هكتار للفرد 0.26إلى 2004سنة 

هكتار للفرد في تونس وهكتار 0.5الحصة تقدر ب 
عالوة على تزاید الفجوة . )4(واحد للفرد في المغرب

بین المساحة المزروعة والمحصودة ألسباب نعزي 
بعضها إلى االعتماد على الظروف المناخیة  من 
جهة وكذا اهتالك األراضي الخصبة ألسباب بیئیة 

ولعل الشكل الموالي أكثر . سنأتي في تفصیلها
.توضیحا 
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تطور الفرق بین المساحة المزروعة والمحصودة قمحا في الجزائر) 1(الشكل رقم 

153الزراعة العربیة وتحدیات األمن الغذائي حالة الجزائر ص " تم تصمیم هذا الشكل اعتمادا على إحصائیات فوزیة غربي : المصدر 

من خالل هذا الشكل تتضح مساحة وقیمة 
األراضي الزراعیة المستغلة وغیر المنتجة، بحیث 

هكتار 1.187.800مستوى   1990بلغت سنة 
هكتار لتبلغ 1.419.800إلى 1998لترتفع سنة 

. هكتار1.519.000إلى مستوى 2000سنة 
األمر الذي یستدعي أهمیة األخذ في االعتبار 

المتضمنة عالقة الربط بین تكلفة لألبعاد االقتصادیة
االستغالل والقیمة المضافة، و كذا األبعاد البیئیة 
بفعل التراجع التدریجي لخصوبة األراضي الزراعیة 
من جهة و اهتالك الموارد المائیة و فقدان التوازن 

بما یوحي بأهمیة األخذ . االیكولوجي من جهة أخرى
جوة بین بمفهوم التنمیة المستدامة لتقلیص الف

المساحة المزرعة والمحصودة ولضمان إنتاجیة 
. متزایدة

: محدودیة العطاء البیئي وأفاق االستدامة -ب 
التحلیل األكادیمي للتنمیة المستدامة یوحي بوجود 
عقبتین أساسیتین تحوالن دون ذلك، خاصة بالنسبة 

للقطاع الزراعي بحكم طبیعته بأنه أكثر اعتمادا 
وبالتالي .بیعیة كاألراضي والمیاه على الموارد الط

: فاإلشكال األول یكمن في 
طبیعة بالرغم من:  محدودیة الموارد الطبیعیة ) 1

الوفرة النسبیة للموارد الطبیعیة بمختلف أنواعها، إال 
إذا ما قورنت بمستوى الحاجیات أنها تعتبر محدودة،

اإلنسانیة، التي تتسم بالتجدد، التعدد والتغیر حسب 
.متطلبات كل عصر

هذه المحدودیة للموارد تستدعي العقالنیة في 
تسییرها واستغاللها، للتقلیل قدر اإلمكان من مستویي 

التبذیر
و االهتالك، أخذا باالعتبار مستوى تجددها الطبیعي  

وغیرها، كالموارد المائیة، الثروة الحیوانیة والنباتیة
ازن بهدف إشباع الحاجات و المحافظة على التو 

.الحیوي الضروري للنظام البیئي 
و المقصود بالعقالنیة هنا، هو أن یكون مستوى 
االستخدام للموارد المتجددة اقل أو على األكثر 
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مساوي لمستوى تجددها الطبیعي، بحیث یحافظ 
راریته في العطاء حسب قانون المورد على استم

.  نموه
:وفي هذا السیاق یجدر بنا ان نحدد 

تتبع الموارد الطبیعیة :  ألمثل لالستغاللالمستوى ا
في نموها وتجددها عبر الزمن منحنى  من النوع 

)courbe de type logistique ( هذا المنحنى
یفسر تطور الظاهرة عبر الزمن، بحیث یعبر عن 
المراحل التي  یمر بها  المورد من بدایة االستغالل 

:إلى نهایته حسب المراحل التالیة  
في البدایة ): démarrage(االنطالق مرحلة -

یكون مستوى االستغالل أقل من مستوى التجدد 
.الطبیعي للمورد

یؤول مستوى ): accélération(مرحلة التسارع -
.تساوي مع القانون الطبیعي للتجدداالستغالل إلى ال

عند هذه المرحلة ): décélération(مرحلة الكبح-
یكون مستوى االستغالل للمورد اكبر من مستوى 

التجدد 
تعبر عن النهایة ): descente(مرحلة الهبوط-

. الحتمیة للمورد بسبب االستغالل المكثف
وبالتالي فان المرحلة المثلى هي تلك التي تعبر 
عن االستخدام األقصى المستدام، بحیث یكون 

وي مع مستوى التجدد مستوى االستغالل متسا
الطبیعي للمورد  وان ال یتجاوزه، وعلیه یستلزم  تقییم 
قدرته اإلجمالیة  وحساب الفترة الضروریة والكافیة 

.)5(لتجدده 

منحنى تجدد واستغالل الموارد الطبیعیة) :  2(الشكل رقم 

Source : Beat Burgenmeier: Économie du développement durable,2e édition, de Boeck, Paris 2005, pp115-143

معدل النمو والتجدد 
الطبیعي للمورد

من مستوى التجدداالستغالل أقلمستوى مستوى االستغالل أكبر من مستوى التجدد

استخدام المورد

المخزون من المورد
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یعرف التلوث البیئي على انه :التلوث البیئي-2
ذو قد یكون. إحداث خلل في نظام التوازن البیئي

صفة كیمیائیة، بسبب تأثیر األسمدة و المبیدات أو 
التسرب النفطي و الغازات السامة، ذو صفة فیزیائیة  
بسبب تأثیر النفایات الصلبة أو ذو صفة بیولوجیة  

.   بسبب تأثیر المیكروبات وتداخل األنظمة البیئیة
ن البیئي  له اثر سلبي على هذا الخلل في التواز 

األداء الطبیعي للموارد، مما یؤدي إلى التوقف 
للنشاط االقتصادي، السیما اإلنتاج التدریجي

واالستهالك، وكذلك النشاط االجتماعي بفقدان الید 
العاملة  بسبب األمراض الناجمة عن التلوث وما 

. یتبعها من تكالیف اجتماعیة ومالیة 
:لوث  نذكر ومن أهم مظاهر الت

تركیز ثاني أكسید الكربون في الغالف الجوي، -
بسبب االستعمال المفرط للبیوت الزجاجیة، مما یزید 

.في درجة حرارة األرض، وبالتالي التغیر في المناخ
المطر الحمضي الذي ینتج عن احتراق الوقود -

االحفوري، مما یؤدي إلى إفراز العدید من الغازات 
الكربون، النتروجین والكبریت التي بدورها مثل أكسید 

تذوب في قطرات من المطر، مسببة  ما یسمى 
بالمطر الحمضي، الذي یعمل على تأكل الغابات، 

.ویؤثر سلبا على الكائنات البحریة وخاصة المرجان 
بالنسبة للجزائر تقدر النفایات الخطرة التي یتم 
فرزها كل سنة حسب تقریر الوضع البیئي لسنة

ألف طن من مواد  الزئبق 325حوالي 2003
2360وبقایا الزنك والبالستیك  وما یقدر بحوالي 

.  طن من النفایات المتقادمة ذات األصل النباتي 
42موقع عبر 500یتم تسییر هذه النفایات في 

ملیون دوالر، أي 60والیة، مما یكلف ما یزید عن 
م من الناتج الوطني الخا%0.15ما یعادل 

.)7(اإلجمالي
وعلیه فان المستوى المتعاظم للتلوث، في ظل 
غیاب المعالجة الدوریة للنظام البیئي بهدف استرجاع 
التوازن یؤدي بالفقدان التدریجي للموارد الطبیعیة 
والبشریة، وبالتالي التوقف الحتمي للنشاط 

األمر الذي یستدعي تحدید وتعریف . االقتصادي 
المستوى من التلوث الذي ال یؤثر (المستوى األمثل 

والقابل )  بشكل نهائي على اختالل التوازن البیئي
.للمعالجة، لتمكین التنمیة االقتصادیة من التواصل 

لتحدید هذا المستوى :  المستوى األمثل للتلوث 
یجب إبراز العالقة المفسرة للتناسب الطردي   بین 

د التكلفة تصاع(التغیر في التكلفة الكلیة للتلوث 
وبما .  و االستمرار في النشاط االقتصادي ) الحدیة

أن االستمرار في التلوث یقود إلى توقف النشاط 
) التكلفة العالجیة(االقتصادي، فان جهود مكافحته 

تتناسب عكسیا مع مستوى التلوث بمعنى انه كلما 
.زادت التكلفة العالجیة انخفض مستوى التلوث 
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المستوى األمثل للتلوث) 3(الشكل رقم 

یتحدد المستوى األمثل من التلوث الذي تتحمله 
الموارد الطبیعیة، كما هو مبین في الشكل أعاله  

التكلفة (CMPمن خالل نقطة التقاء الخط الصاعد 
التكلفة (CMdepمع الخط النازل ) الحدیة للتلوث

). الحدیة لمكافحة التلوث أو التكلفة الحدیة للمعالجة
الكمیة (وعلیه فان الكمیة المثلى من التلوث 

هي تلك التي تمحى أثارها ) المقبولة اجتماعیا
السلبیة بمجرد الزیادة في التكلفة العالجیة إلى حد 

).CMP = CMdep.( التساوي بین 
تعبر على وجود آثار سلبیة *Qكل نقطة بعد 

*Qللتلوث بدون معالجة، كما تعبر كل نقطة قبل 
اء التغیر في التكلفة العالجیة لكل على احتو 

.المظاهر السلبیة للتلوث

المؤشرات الدالة على التشخیص المیداني -ج 
لألداء الزراعي في الجزائر
في استدراج بعض تتمحور هذه العملیة

المؤشرات التي نراها ضروریة ومعبرة عن واقع 
نته القطاع الزراعي الجزائري، التي تسمح بتحدید مكا

الدور الذي یلعبه في مسار التنمیة االقتصادیة و 
وعلیه فان  تتبع . ومدى تحقیق االستدامة الزراعیة

المتعاقبة منذ صیرورة اإلصالحات الزراعیة
:االستقالل یوحي بالتركیز على المؤشرات التالیة 

من أهم :التقنیةالمؤشرات االقتصادیة و -1
:ما یمكن أخذه في االعتبار 

الزراعي بالنسبة للناتج أهمیة الناتج 1-1
: الداخلي الخام 

یتلخص هذا المؤشر في معرفة المساهمة 
الحقیقیة للقطاع الزراعي في تكوین الناتج الداخلي 

.الخام 

CMP
CMdep

التكلفة العالجیة

(Q) *Qكمیة التلوث

Source : David Maradan, université de fribourg , suisse 2008
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تطور األهمیة النسبیة للناتج الزراعي01الجدول رقم 
ملیون دوالر : القیمة 

(PIB) %النسبة من قیمة الناتج الزراعيالداخلي الخامالناتج السنة
200368.0076.5899.69
200485.0038.0329.45
2005102.5007.8667.67
34ص 2007إستراتیجیة التنمیة الزراعیة المستدامة: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة: المصدر 

نالحظ تراجع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في
.تكوین الناتج الداخلي الخام من سنة ألخرى

یعبر هذا  : الفرد من الناتج الزراعي نصیب1-2
المؤشر على مستوى مساهمة القطاع الزراعي في 

تكوین الناتج الداخلي الخام، كما یوضحه الجدول 
: الموالي

تطور نصیب الفرد من الناتج الزراعي  وما یمثله من الناتج الداخلي الخام02الجدول رقم 
( نصیب الفرد من الناتج الداخلي الخامالسنة

)بالدوالر
نصیب الفرد من الناتج الزراعي 

)بالدوالر(
20032.152.1208.5
20042.630.7248.6
20053.091.4237.2

53لسنة ص 2007تقریر المنظمة العربیة للزراعة لألمن الغذائي : المصدر 
بالرغم من التزاید الواضح لنصیب الفرد من 
الناتج الداخلي الخام، إال أن  نصیب الفرد من الناتج 
الزراعي السنوي یبقى منخفض إذا ما قورن 

دوالر 274المي، الذي هو في حدود بالمستوى الع
حسب تقریر المنظمة العالمیة للتغذیة والزراعة لسنة 

2005.
یعكس مؤشر :الزراعيالعامل إنتاجیة1-3

الكفاءة في الزراعي مستوىمتوسط إنتاجیة العامل 
األداء، الذي ینعكس بدوره على مستوى قیمة الناتج 

فإنتاجیة العامل الزراعي نجدها في ارتفاع . الزراعي
دوالر للفرد في 3119من 2003متواصل منذ سنة 

سنة في سنة /فرد/دوالر5696السنة إلى حدود 
2005 .

هذا یدل على انه كلما تطور أسلوب الممارسة 
باستخدام تقنیات أكثر تكنولوجیا كلما زادت اإلنتاجیة 
بصفة عامة، أال أن مستوى أداء العامل الزراعي 
یبقى ضعیفا إذا ما قورن بنظیره في سوریا الذي هو 

سنة، والذي یتجاوز / فرد/دوالر6016في حدود 
.)8(یة سنة في السعود/ فرد/ دوالر17178

: معدل استخدام المعدات و اآلالت الزراعیة 1-4
یعكس هذا المؤشر مستوى الكفاءة التقنیة معبرا عنها 

.بعدد الجرارات المستخدمة لكل ألف هكتار
تحلیل الواقع الزراعي الجزائري  یعطي معدل 

هكتار حسب إحصائیات 1000جرار لكل 11.58
ذا ما ویبقى هذا المعدل منخفض إ. 2005سنة 

قورن بالمعدل العالمي الستخدام الجرارات في 
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جرار لكل ألف 18الفالحة، و الذي هو في حدود 
.هكتار حسب الفاو

معدل استهالك األسمدة و المبیدات 1-5
ارتفاع أسعار هذه المواد یبقى هو : الكیماویة 

المكبح الرئیسي أمام توسیع استخدامها، بحیث یقدر 
18.69ة من األسمدة متوسط الكمیة المستهلك

2005، لیتراجع سنة 2003للهكتار في سنة /كلغ
. هكتار/ كلغ 11.72إلى حدود معدل 

وعلیه یبقى مستوى استخدام المخصبات الزراعیة 
من اجل تكثیف اإلنتاج دون المعدل العالمي والمقدر 

. )9(هكتار /كلغ 91بحوالي 
األراضي، المیاه و الید : المؤشرات الموردیة -2

: العاملة الزراعیة 
یمكن  2003استنادا إلى التقریر البیئي لسنة 

:  استخالص ما یلي 
تنقسم األراضي الجزائریة عموما  : األراضي - 2-1

من %20إلى قسمین، شریط ساحلي یمثل 
%90المساحة اإلجمالیة بكثافة سكانیة في حدود 

ملم في 1000تساقط مطري أكثر من ومعدل
السنة، وقسم یغلب علیه الطابع الصحراوي بنسبة 

%10من نفس المساحة و یستحوذ على 80%
فقط من السكان  بمعدل تساقط سنوي     ال یتجاوز 

و تقدر المساحة الزراعیة اإلجمالیة بنحو . ملم100
من المساحة %17ملیون هكتار، بما یمثل 40.7
ملیون هكتار مراعي 31.6: تتوزع كما یلي .الكلیة

سنوات على 5و سهوب  لم تستغل منذ أكثر من 
أراضي صخریة وأخرى (األقل، أراضي غیر منتجة 

هكتار، 882.460بمساحة ) مهلكة ألسباب بیئیة 
8.2أما المساحة الزراعیة النافعة فهي في حدود 

ملیون هكتار التي تنقسم بدورها حسب نوعیة 
:صول إلى المح

...) حبوب ، خضر( الزراعات الموسمیة -
%46.3ملیون هكتار، أي ما یعادل 3.8بمساحة 

.من المساحة الزراعیة النافعة
بدون استغالل بهدف تجدید ( أراضي التعطیل -

ملیون هكتار بما یمثل 3.7بمساحة ) الخصوبة
.من المساحة الزراعیة النافعة45.4%

بمساحة ) أشجار مثمرة وكروم(الزراعات الدائمة -
لوزارة 2003حسب تقریر سنة . هكتار682.180

.البیئة
من خالل تتبع تطور المساحات الزراعیة، نلمس 
االنعكاس االیجابي للمخططات التنمویة في إطار 

إال انه یبقى غیر توسیع وحمایة األراضي الزراعیة،
كافي، بحیث نجدها تتزاید بنسب ضئیلة من سنة 

%3.55بنسبة 2003خرى، بحیث قدرت سنة أل
ثم في سنة %3.44بنسبة 2004ثم في سنة 

.%3.52بنسبة 2005
علما أن النسبة العالمیة لتزاید المساحات 

حسب تقریر المنظمة -.%11.9الزراعیة تقدر 
-2007العربیة للتنمیة الزراعیة لسنة

: نصیب الفرد من األراضي الزراعیة -1- 2-1
یعتبر مؤشر حصة الفرد من المساحة الزراعیة 
النافعة،على الرغم من طابعه العام  إال انه یكشف 
احد أهم أوجه اإلشكال الزراعي في الجزائر، بحیث 

كما (نجد أن نصیب الفرد یتناقص من سنة ألخرى 
كما أن نسبة المساحات الزراعیة ) . ورد سابقا

%16.75المرویة تبقى ضئیلة بحیث لم تتجاوز 
بالرغم من األهمیة النسبیة . 2005سنة 

.)10(إلنتاجیتها
نسبة مساحات المحاصیل الموسمیة -2- 2-1

إن أسلوب : والدائمة إلى المساحة الزراعیة 
استغالل األرض یتوقف على مدى موائمة الظروف 

.المناخیة وتوافر العوامل المساعدة بالشكل الكافي
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المناخ والتربة مع ( فبالرغم من المحفزات البیئیة 
إال أن المساحات المزروعة ) إمكانیة الري

تبقى ) األشجار المثمرة ( بالمحاصیل المستدیمة 

دون المستوى المطلوب لتفي بتغطیة االحتیاجات 
.المحلیة من الغالل وٕامكانیة تصدیرها 

مساحات الزراعات الدائمة والموسمیة)%(تطور نسبة 03الجدول رقم
200320042005

نسبة مساحة المحاصیل 
الدائمة إلى المساحة الزراعیة

%

14.6714.6218.30

نسبة مساحة المحاصیل 
الموسمیة إلى المساحة الزراعیة

%

85.3385.3881.70

42سابق ص مرجع 2007تقریر المنظمة ع ت ز : المصدر 
مكانة إنتاج الحبوب إلى المساحة -3- 2-1

یعبر هذا المؤشر على مدى إمكانیة :المزروعة
تحقیق االكتفاء الذاتي من المحاصیل األساسیة 
كالحبوب، بحیث تقدر نسبة المساحة المزروعة من 

حسب كتاب -الزراعیة الحبوب إلى المساحة 
للمنظمة العربیة 32اإلحصائیات السنویة رقم 

2003سنة %65.12في حدود -للتنمیة الزراعیة 
سنة %58.62ثم تراجعت هذه النسبة إلى مستوى 

2005.
نستدرج الجدولأما بالنسبة لتطور إنتاج القمح 

:الموالي

، إنتاج وٕانتاجیة  القمح في الجزائرتطور مساحة 04الجدول رقم 
)الف طن(اإلنتاج )هكتار/قنطار(اإلنتاجیة )الف هكتار(المساحة 

20031788.6210.611897- 99متوسط 
20042010.5013.582731
20052036.2011.862415
20062058.0013.062688

.183اإلحصائیات السنویة، منظمة ع ت ز،  ص من كتاب 32مستخرج من الجدول رقم : المصدر 
نالحظ التطور النسبي للمساحات المزروعة 

من سنة ) الصلب ،اللین و الشعیر( بمنتج القمح 
، كما أن اإلنتاج الكلي ارتفع 006إلى سنة 2003

ألف طن سنة 2688ألف طن  إلى 1897من 
الهكتار تبقى متذبذبة من ، إال أن إنتاجیة2006

سنة ألخرى وهذا یرجع إلى اعتماد هذه الزراعة على 
.)11(كمیات التساقط المطري

الواردة في المرجع تشیر الدراسة: المیاه 2-1
الجزائر تستحوذ على موارد مائیة جوفیة  أدناه ان

ملیار متر مكعب في الشمال 1.8تقدر بحوالي 
ذه األخیرة لم في الجنوب، ه3ملیار م60000و

.3ملیار م5یستخدم منها إال 
أما بالنسبة للمجمعات المائیة السطحیة، 

سدا 50نحصرها في مجمل السدود  البالغ عددها 
محل استغالل، والتي تتمیز بوضعیة بیئیة تحتاج 

:إلى أكثر تأهیل حسب ما یوضحه الجدول الموالي 
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الوضعیة البیئیة للسدود الجزائریة05الجدول رقم
قدرة االستیعاب  ملیون المنطقة

)3م
ملیون (كمیة األوحال السنویة 

)3م
نسبة التوحل 

السنوي
%184715.240.8الجهة الغربیة

%1702.410.620.62الجهة الوسطى
%1524.33.590.23الجهة الشرقیة 

%5073.7029.450.58المجموع
Source D/Djimili Lakhdar :critère de choix de projet des barrages en terre , année 2006 ,p92

القراءة األولیة للجدول أعاله  توحي بمستوى 
انجراف تربة األراضي الزراعیة المحاذیة للسدود 
والمتسببة في تزاید مستوى األوحال، خاصة في 

.جهتین الغربیة والوسطى ال
أما فیما یخص التدفقات المائیة، تستفید  الجزائر 

فقط من المیاه اآلتیة من %3.6بنسبة  ال تتعدى 
خارج حدودها اإلقلیمیة، مما یستوجب االعتماد على 
اإلمكانیات المحلیة و الطاقات الكامنة الداخلیة، 
وذلك بتكثیف انجاز المجمعات المائیة، لما لها من

دور في حصاد المیاه  وتوفیر الموارد المائیة 
الداخلیة، فهي تشجع على توسیع المساحات 

. الزراعیة المرویة 

-علما ان السحب السنوي للمیاه المتاحة یقدر
ملیار متر 6.1بحوالي -حسب نفس الدراسة 

منها من المصادر الداخلیة، وعلیه %54مكعب 
یة الداخلیة تعتبر فان نسبة استغالل الموارد المائ

مرتفعة إذا ما قورنت بالمعدل اآلمن للسحب الذي لم 
من المیاه المتاحة على أن یتم %20یتجاوز حدود 
.)12(منها في القطاع الزراعي %65استغالل نسبة 

تحلیل الواقع : الید العاملة الزراعیة  - 2-2
ناحیة العمالة الزراعیة یعطي الزراعي الجزائري من 

:األرقام المبینة في الجدول أدناه 

تطور مكانة الید العاملة في القطاع الزراعي06الجدول رقم 
)2006(في العالم200320042005

41.1442.7939.6950.8%نسبة سكان الریف إلى إجمالي السكان 
نصیب الفر د الریفي من األراضي الزراعیة

)فرد / هكتار ( 
0.650.590.640.47

نسبة الید العاملة الزراعیة الى إجمالي العمالة
)%(

30.1820.7414.5542.7

نصیب العامل الزراعي من المساحة المزروعة 
)فرد/هكتار (

45.076.081.1

2008وتقریر الفاو-مرجع سابق–2007تم تصمیم الجدول اعتمادا على تقریر المنظمة لسنة :المصدر
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نالحظ النزوح التدریجي من الریف الجزائري من 
سنة ألخرى، بحیث انخفضت نسبة سكان الریف إلى 

في سنة %39.69إجمالي السكان إلى حدود 
2005.
بالنسبة للید العاملة الزراعیة فهي في تدهور أما 

2003سنة %30.18مستمر بحیث انتقلت من 
وهذا ما یبتعد . 2005سنة %14.55إلى مستوى 

عن المعدل العالمي للعمالة في القطاع الزراعي 
من إجمالي الید العاملة %42.7الذي یقدر بنسبة 

.-2008حسب تقریر الفاو لسنة –
ب الفرد الریفي من األراضي أما فیما یخص نصی

الزراعیة، یوضح هذا المؤشر مدى كثافة السكان في 
الریف ومدى الزیادة في الطلب على األراضي 
الزراعیة، بحیث نالحظه في تزاید مستمر متجاوزا 

/ هكتار0.47المعدل العالمي الذي هو في حدود 
فرد، وهذا یعتبر مؤشر ایجابي في حاجة إلى دعم 

.وتوجیه
: لمؤشرات البیئیة ا-2

تشیر التقاریر الواردة سالفا، السیما التقریر 
2003البیئیي الصادر عن وزارة تهیئة اإلقلیم لسنة 

وكذا الصادر عن المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة  
ان المؤشرات البیئیة في الجزائر تنقسم 2007لسنة 
: الى  

ما هو معطى جغرافیا كوقوع مساحات شاسعة -
من األراضي في حزام المناطق %80تفوق نسبة 

الجافة بحیث ینخفض معدل الهطول المطري إلى 
ملم سنویا، األمر الذي یزید من تهدید 300اقل من 

.%77.7التصحر، الذي هو في مستوى 
ما هو ناتج عن النشاطات االقتصادیة غیر -

المدروسة، كاالستخدام غیر الرشید للمبیدات 
ماویة التي تؤدي بدورها إلى تلوث واألسمدة الكی

المیاه والتربة و حتى المنتجات الزراعیة، بما ینعكس 
.سلبا على الصحة العمومیة 

فمن خالل دراسة أجریت على تحلیل میاه الجهة 
) مدینتي عنابة و الطارف( الشمالیة الشرقیة للجزائر 

تبین أن هذه المیاه تحتوي على  كمیات من النترات 
میكروغرام في اللتر، وهذا ما 50الى30تتراوح من

یتجاوز الحد األقصى المحدد من طرف المنظمة 
میكروغرام 25العالمیة للصحة، الذي هو في حدود 

. )13(لتر/ 
- سبق ذكره–2003ویبین التقریر البیئي لسنة 

سدا 11( من السدود الجزائریة  %22بان نسبة 
%45و أن تعتبر األكثر تلوثا) سد50من أصل 

ملوثة نسبیا، ناهیك عن ) سد22أكثر من (منها 
استفحال ظاهرة انجراف تربة األراضي الزراعیة 
المحاذیة للسدود، مما یتسبب في تراكم األوحال، 
وبالتالي تنخفض قدرتها االستیعابیة  كما یوضحه 

، بحیث نالحظ أن )سابق الذكر(05الجدول رقم 
بما %0.58ق نسبة األوحال داخل السدود تفو 

من المیاه، 3ملیون م30یعادل فقدان ما یقارب 
–هكتار سنویا 6000الكمیة التي تكفي لري حوالي 

. -حسب نفس الدراسة 
النتائج المستخلصة 

من خالل تحلیل الواقع الزراعي الجزائري 
:نستشف المالحظات التالیة 

المساهمة الرمزیة للقطاع الزراعي في تكوین -
لداخلي الخام الناتج ا

تدهور نصیب الفرد من الناتج الزراعي -
النقص الواضح في استخدام األسمدة والمبیدات -

بسبب ارتفاع أسعارها، بالرغم من أهمیتها النسبیة 
في الرفع من اإلنتاجیة، إذا ما استعملت بطریقة 

.علمیة 
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8امتالك مساحة زراعیة نافعة  شاسعة تفوق -
ملیون هكتار

انخفاض نسبة المساحة المخصصة للمحاصیل -
)األشجار المثمرة( الدائمة 

ضعف إنتاجیة الهكتار بالنسبة لمحصول -
قنطار للهكتار 12الحبوب، بحیث لم یتجاوز معدل 

.بسبب االعتماد على الظروف المناخیة 
امتالك موارد مائیة سطحیة معتبرة مع إمكانیة -

ة صیانة وتطهیر توسیعها، خاصة إذا ما تمت عملی
.السدود بصفة دوریة

ضعف في كفاءة نقل المیاه، بحیث تتراوح -
%40إلى 30معدالت المفقود منها من 

قلة األراضي الزراعیة المرویة بالرغم من توافر -
.األراضي الخصبة و المیاه

.توافر الید العاملة الزراعیة المؤهلة-
إمكانیة تطویر الزراعة المرویة في الجزائر -

الزراعة في الجزائر یغلب علیها الطابع التقلیدي، -
مع اعتمادها بشكل أساسي على كمیة التساقط 

إال أن الزراعة المطریة تجدي نفعا عندما .  السنویة
ملم في السنة و هذه 450تتجاوز كمیة األمطار 

زراعیة قلیلة في الكمیة ال تستفید منها إال مساحات 
.الشمال 

توافر العوامل األساسیة للنهوض بالزراعة المرویة -
خاصة في ضل توافر الموارد المائیة الضخمة  بما  

12.5فیها السطحیة والجوفیة، والتي تقدر بحوالي 
المستغلة حالیا في حدود ضیقة، مع 3ملیار م

ي إمكانیة زیادة استغاللها دون المساس بالتوازن البیئ
.الضروري

التمكن من رفع اإلضافة السنویة إلى المساحات -
هكتار في التسعینات إلى 4000المرویة من 

حسب ما یوضحه الشكل 2006في سنة 17000
:الموالي 

تطور المساحات الزراعیة المرویة المضافة سنویا04الشكل رقم 

Source : institut national de recherche agronomique2008
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مدى استیفاء الزراعة الجزائریة ألبعاد التنمیة -د
المستدامة

بالمفهوم الواسع  إن استهداف االستدامة الزراعیة 
یستدعي النظر في أسالیب االستغالل الزراعي 
وتثمین الموارد المتاحة بهدف تعظیم القیمة المضافة  
كما یجب  أن یأخذ في االعتبار نوعیة المنتج 
الزراعي  من ناحیة توازن  مكوناته الغذائیة وسالمته 
من بقایا المواد الكیمیائیة واألسمدة المستعملة في 

الل، لما لها من أثار جانبیة غیر مرغوبة االستغ
على صحة المستهلك بالدرجة األولى وبنظام إعادة 

األمر الذي یدفع إلى توسیع . اإلنتاج بالدرجة الثانیة 
استعمال المخصبات العضویة من جهة والعمل 

بتوصیات الدراسات المسبقة لتحلیل األثر البیئي  
ا یضمن بفعل استخدام األسمدة الكیمیائیة، بم

تحاشي االنعكاسات غیر المرغوبة على الموارد 
. البشریة والطبیعیة 

في هذا االتجاه تتحدد المعالم األساسیة 
لالستدامة الزراعیة في الجزائر إذا ما استوفینا 

:العناصر التالیة  
رفع الكفاءة االقتصادیة في استخدام الموارد، -

بحیث یشغل القطاع. السیما البشریة منها 
الزراعي بما فیه العام والخاص حوالي 

فرد  في حین أن مستوى التكوین 2.378.867
والتأهیل لتفعیل األداء  لكل المستویات ال یتجاوز 

إلى 2000فرد للفترة الممتدة من سنة 14599
وبالتالي یبقى مستوى التأهیل التقني للید . 2006

العاملة الزراعیة ضعیفا مما یبتعد عن شروط 
. ستدامةاال

توفیر مختلف المدخالت الزراعیة  وٕاتباع -
األسالیب العلمیة والتقنیات الحدیثة في الممارسات، 
بحیث تتناغم األهداف االقتصادیة، االجتماعیة 

.والبیئیة 
أن تتجاوز ثقافة اإلنتاج لتغطیة االستهالك إلى -

توفیر المنتجات الزراعیة كمادة أولیة للصناعات 
وذلك من خالل التوسع الزراعي وتشجیع الغذائیة، 

االستثمارات، على أن تلعب مراكز البحوث الزراعیة 
دورها في نقل التكنولوجیا و تطویر تقنیات األداء، 
األمر الذي یؤدي إلى تخفیض التكالیف، وبالتالي 

.تعظیم القیمة المضافة
أما فیما یخص التمویل، فانه ینوط  باألجهزة  -

ر الموارد المالیة الكافیة لقیام المتخصصة  توفی
االستثمارات ألفالحیه، كما یستلزم المتابعة والمراقبة 

.     لضمان توفیر اإلنتاج كرهان لتسدید القروض
وعلیه فان األسلوب األنجع للنهوض باإلنتاج 
الزراعي هو الذي یتمحور في ضمان استقرار مدا 

عن خیل الفالحین بتعویضهم عن الخسائر الناجمة
تذبذب أسعار منتجاتهم، بحیث تتم هذه التعویضات 
على أساس إنتاجیة الهكتار، كما هو معمول به في 

)PAC(البرنامج ألفالحي المشترك لالتحاد األوربي 
. مما یحفز على توسیع االستثمار وزیادة اإلنتاجیة

أن االستدامة الزراعیة تستدعي أیضا األخذ -
ید لتكالیف اإلنتاج، لما له باالعتبار االرتفاع المتزا

من اثر على تناقص القیمة المضافة، بحیث تقدر 
المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة في تقریرها حول 

بان نسب الزیادة في 2007األمن الغذائي لسنة 
تكالیف إنتاج السلع الغذائیة على المستوى العام 

حسب ما یوضحه %58و %7تراوحت بین 
:الجدول التالي
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متوسط تكلفة استغالل  الهكتار07الجدول رقم
)دج70=دوالر1(التكلفة بالدینارالتكلفة بالدوالرالمنتج 
73851.660القمح

47933.530الشعیر
105473.780الطماطم

259.818.186الذرة
3562249.340البطاطس

61ص ) مرجع سابق(2007المنظمة العربیة للزراعة لسنة تقریر : المصدر 

من خالل هذه األرقام یتضح جلیا،  وخاصة 
بالنسبة للمواد األساسیة كالقمح فان اإلنتاجیة الدنیا 
للهكتار، والتي تعد كافیة لتغطیة تكالیف اإلنتاج، 

ظل السعر للهكتار في / قنطار12یجب أن تتجاوز 
دج 4500الحالي لمادة القمح و المقدر ب  

وبالتالي فان الزراعة المطریة  ال یمكنها . للقنطار
-إال في حدود ضیقة جدا -بأي حال من األحوال

مما یستوجب النهوض . تحقیق عتبة المرودیة
باإلنتاجیة عن طریق توسیع و تطویر الزراعة 

.  المرویة
ة الزراعیة في هذا وعلیه فمن معوقات االستدام

:المجال نلخص ما یلي 
رهان توسیع و تطویر استغالل المساحات -

.الزراعیة المرویة
مدى إمكانیة توفیر األسمدة و المخصبات -

الزراعیة و العمل على توسیع استخدامها بالشكل 
الذي یسمح باالستغالل الدوري لألراضي الزراعیة 

وذلك بتأهیل النافعة بدون إلحاق أضرار بیئیة، 
المزارعین وٕاجراء المزید من البحوث لفهم التداخل 

.(14)الدینامیكي الستخدام األسمدة و البیئة
األخذ في االعتبار الطبیعة الجغرافیة لألراضي -

الزراعیة الجزائریة، السیما  مستوى انحدارها  لما له 
%50أن على تعریتها و اهتالكها، خاصة و من اثر

%25و نسبة %12منها تتمیز بمنحدرات تفوق 

األمر الذي یؤدي إلى . %25منها تفوق منحدراتها 
انجراف التربة وفقدانها لخصوبتها، إذا لم تؤخذ 

وعلیه فان . التدابیر الالزمة عند االستغالل 
األراضي الزراعیة المنحدرة تفقد سنویا ما یقارب 

في السدود، ملیون طن من األتربة التي ترمى 120
مما یسبب مشكال مضاعفا، بحیث تفقد األراضي 
خصوبتها وتوازنها االیكولوجي و تفقد السدود جزءا 

ناهیك عن اآلثار . معتبرا من قدرتها االستیعابیة
السلبیة للممارسات الزراعیة غیر المدروسة، و التي 
تتدعم بالظروف المناخیة شبه الجافة، مما انعكس 

ملیون هكتار، علما أن 7على تصحر ما یتجاوز
تبین بان مستوى التصحر 1921إحصائیات سنة 

ملیون 3.9واهتالك األراضي كان في حدود 
فضال عن ما ینجر عن هذه الظاهرة من . هكتار

هجرة داخلیة بسبب فقدان األراضي الزراعیة 
لخصوبتها وتدني إلى مستوى االنعدام في إنتاجیتها، 

ین نسمة من األریاف مالی5وهذا ما یفسر هجرة 
إلى المدن وبالتالي خروج أكثر من 

حسب التقریر –هكتار من االستغالل 160.000
-2003البیئي لسنة 

أما فیما  یخص دور البذور و التقنیات الحدیثة -
في تحقیق التنمیة الزراعیة المستدامة،  فانه في هذا  

ما یسمى 1981عام (Evans)اإلطار عرف 
تلك الناتجة عن نمو " بأنها  "  ةبالغلة الكامن"
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الزراعة في البیئات المتبناة مع توافر العناصر 
الغذائیة و الماء الكافي و المراقبة الفعالة لكل من 
اآلفات واإلمراض والحشرات ومعالجة البذور وجمیع 

.)15(" النشاطات المؤثرة على النمو
وعلیه فان تحقیق الغلة الكامنة یتم بفضل تربیة 

ات بتوفیر جمیع الشروط الضروریة مع  النب
التحسینات الوراثیة للمحاصیل  بالشكل الذي یؤدي 

.إلى تحسین اإلنتاجیة 
خاصة -وبالتالي فان إمكانیة تطویر اإلنتاجیة 

واردة في ضل توافر الموارد -في میدان الحبوب
األرضیة والمائیة الكافیة، علما أن زراعة هذه 

لجزائري تحتاج فقط إلى ري المنتجات في الشمال ا
تكمیلي في مواسم معینة  لتفادي االنعكاسات السلبیة 

.للتذبذب المطري 
حمایة األراضي الزراعیة من التعریة والتصحر -

ووقف التوسع العمراني على حساب األراضي 
الخصبة ، وعلیه فانه من شروط االستدامة الزراعیة 

ة واالجتماعیة األخذ في االعتبار حجم التكلفة البیئی
الناجمة عن كل الممارسات االقتصادیة، مع تفعیل 

.أداء كل العوامل المساعدة من مادیة، بشریة وتقنیة

خاتمة 
ن اإلشكالیة في االستغالل الزراعي تكمن في إ

كیفیة التسویة بین األهداف االقتصادیة المنشودة 
على غرار تحقیق قیمة مضافة واعدة، الرفع من 

الناتج الزراعي بالنسبة للناتج الداخلي الخام أهمیة 
وتحقیق األمن الغذائي واألهداف البیئیة، خاصة وان 
تقییم االنعكاسات السلبیة للنشاطات االقتصادیة غیر 
المدروسة  یوحي بامتصاص األثر السلبي لألثر 
االیجابي، األمر الذي یستوجب تثمین الموارد 

.اللالطبیعیة لضمان استمراریة االستغ

في هذا اإلطار حاولنا من خالل هذه الدراسة، 
التي تبین في مجمل محاورها عالقة الربط الوطیدة 
بین مختلف األبعاد االقتصادیة، االجتماعیة والبیئیة 

.الزراعیةلبلوغ االستدامة 
ه باالعتماد على هذا المسعى ال یمكن بلوغ

الخصائص والممیزات الطبیعیة فحسب، بل كذلك 
بالسیاسات و البرامج الحكومیة الداعمة إلضفاء 
منهجیة معینة في االستغالل الزراعي  بهدف منحه 
االستقرار الضروري لتطوره، وبالتالي تحقیق الغایات 
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و دورهـا في وقایـة األحـداث بعد التمییـزالتدابیـر الوقائیـة فـي الشریعــة اإلسالمـیة
لحامحمد العروسي صو 
كلیة الحقوق
عنابة-جامعة باجي مختار

صـملخ
تنشط بین آونة وأخرى الخلقي واالجتماعي والتضامني واالقتصادي و على موائد التخلف من الطبیعي أن تتغذى نزعة الشرّ 

في هذه المعركة ال تزال هزیمة قوى الشرّ كانت و و . لتبرز مظاهرها اإلجرامیة في مجتمع مصاب بواحد من أمراض التخلف
اإلجرام، فالتشریع الجنائي و مكافحة الشرّ وتبدو أهمیة التشریعات من زاویة وسائل.وعالجیة، عوامل وقائیةتحت تأثیر تتمّ 

الوضعي ال زال یعطي الدور األول للوسائل العالجیة كالعقوبات، خالفا لما علیه الحال في التشریعات السماویة التي تهتم 
وقد ساهمت الشریعة اإلسالمیة في تقدیم العون للبشریة دوما بالوسائل الوقائیة على أساس أن الوقایة خیر من العالج، 

. )1(لتنتصر نزعة الخیر على الشر

.الظاهرة اإلجرامیة، إجرام األحداث، الوقایة من الجریمة، مكافحة اإلجرام:المفاتیحكلمات 

Résumé
Il est évident que l’instinct d’agressivité s’alimente de la détérioration morale et sociale,
s’activant quelques fois, pour montrer ses aspects criminels au sein d’une société atteinte
d’une des maladies du sous développement. Et de part les moyens de combattre le mal et la
criminalité, on peut remarquer l’importance des législations, tout en constatant que le droit
criminel positif tend à mettre, en premier plan les mesures de traitement contrairement aux
législations célestes qui favorisent les mesures de prévention selon le principe « il vaut mieux
prévenir que guérir ».

Mots clés : Phénomène criminel; délinquance juvénile ; prévention de la criminalité, lutte
contre la criminel.

Abstract
It is obvious that the instinct of evil has repercussion on moral and social deterioration and
operates from time to time to show some aspects of criminality; in a society stricken by
underdevelopment. In order to fight these evil forces some preventive measures as well as
treatment are to be taken. The ways to fight evil and crime are multiple but the most
important way is legislation. The Substantive Criminal Law tends to adopt treatment
measures such as sanctions unlike celestial laws that promote preventive measures based on
the fact that prevention is better than cure. Islamic Sharia is more beneficial to mankind than
the positive law.

Keywords: Criminal phenomenon; juvenile crime; prevention of crime; combating crime.
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مقدمـــة  
ایطلق القانون على ناقص اإلدراك اصطالح

بینما یطلق علیه في الشریعة اإلسالمیة " الحدث''
.)2("الصبي"

وعرفت الشریعة اإلسالمیة أیضا لفظ الجنوح، فقد 
في  عدة آیات قرآنیة من القرآن " الجناح" ورد لفظ 

إن الصفا : " الكریم، حیث جاء في قوله تعالى
عائر اهللا فمن حج البیت  أو اعتمر والمروة من ش

فال جناح علیه أن یطوف بهما ومن تطوع خیرا فأن 
.)3(اهللا شاكرا علیم

ولیس علیكم جناح فیما أخطأتم : " وقوله تعالى 
.)4(" وكان اهللا غفورا رحیماو لكن ما تعمدت قلوبكم

ورد في كتاب اهللا العزیز كثیر من اآلیات جاء 
فیها لفظ الجناح، وقد جاء في التفسیر أن لفظ 
الجناح معناه اإلثم، و الشریعة اإلسالمیة تعرف 

محظورات شرعیة زجر اهللا عنها بحد " الجرائم بأنها 
أو تعزیز فهي إتیان عمل محرم معاقب على فعله، 

.)5(ركه أو ترك فعل محرم الترك معاقب على ت
و تنظر الشریعة اإلسالمیة إلى تكامل إدراك 
اإلنسان كمراحل ثالث تبدأ من مرحلة انعدام اإلدراك 

إلى مرحلة اإلدراك الضعیف " الصبي غیر الممیز" 
وهو " إلى مرحلة اإلدراك التام " الصبي الممیز" 

تبدأ المرحلة األولى من الوالدة حتى " بلوغ سن الرشد
یعاقب الصغیر خاللها ال جنائیا وال سن السابعة، وال 

تأدیبیا، وتبدأ المرحلة الثانیة من الثامنة وتنتهي 
بالبلوغ، وهو سن الثمانیة عشرة و تكون المسؤولیة 
في هذه المرحلة تأدیبیة ال جنائیة، أي أن جرائمه 
وأن كانت تستوجب العقاب فأنه یقتصر على 

أي ال التأدیب، وال یعتبر عائدا مهما تكرر تأدیبه
.)6(توقع علیه من عقوبات التعزیز إال التأدیب 

من الطبیعي أن تتغذى نزعة الشر على موائد 
التخلف الخلقي واالجتماعي والتضامني 

وتنشط بین آونة وأخرى لتبرز ...واالقتصادي
مظاهرها اإلجرامیة في مجتمع مصاب بواحد من 

وهزیمة قوى الشرفي هذه المعركة . أمراض التخلف
و ال تزال تتم تحت تأثیر عوامل منها وقائیة، كانت

.ومنها عالجیة
ومن زاویة و سائل مكافحة الشر و اإلجرام تبدو 

فالتشریع الجنائي الوضعي . أهمیة التشریعات
"Droit Criminel Positif " ال یزال یعطي الدور

Mesures De"األول للوسائل العالجیة 

Traitement "لیه كالعقوبات، خالفا لما ع
" Législation de Céleste"التشریعات السماویة 

Mesures"من إنها تهتم دوما بالوسائل الوقائیة

De Prévention " على أساس أن الوقایة خیر
.من العالج

:دور الشریعة اإلسالمیة في الوقایة من الجنوح
وقد فاقت الشریعة اإلسالمیة في تقدیم العون 

.)7(على الشرللبشریة لتنتصر نزعة الخیر
إن الشریعة في محاربتها للجریمة تعطي الدور 
األول و األهمیة الكبرى للوسائل الوقائیة و تترك 
الدور الثاني للعالج و یرجع ذلك إلى أسباب عدیدة 

:أهمها
إن الوقایة عن الجریمة تعني محاولة منع تكون -1

الشخصیة اإلجرامیة و السلوك اإلجرامي منذ 
أما العالج الذي یتمثل في العقاب الذي . الطفولة

على أساس أن في عقاب . یستهدف تحقق الردع
المجرم ردعا لآلخرین، إال أن المجرم و درجة إقدامه 

ى على الجریمة وٕاحجامه عنها یتوقف على مد
لذا فأن الردع ال یلعب دورا . تشدید و تخفیف العقوبة

الوسائل علیه فيأساسیا في منع الجریمة مثلما هو 
.الوقائیة

الوقایة تهيء الفرد أن یتخذ سلوكا مستقیما -2
اندفاعه الشخصي، رته وطبعه وذاته  و بمقتضى فط
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وبذلك یكتسب سلطة فعلیة على سلوكه في الجهر 
إلى الجنوح واالنحراف مهما والخفاء، فال ینحى

.سمحت له فرصة ذلك في الخفاء
إن الردع المتمثل في العقاب لیس له دور فعال -3

بالنسبة للمحترفین للجریمة، هذا بخالف الوقایة ألنها 
تعني مكافحة العوامل الذاتیة و الخارجیة التي من 

.شأنها أن تؤدي إلى جنوح و انحراف اإلنسان
وقائیة تستند إلى أسس علمیة إن السیاسة ال-4

سواء في الشریعة اإلسالمیة أم في القانون الوضعي، 
. وبذلك یكون نجاحها في تحقیق الغایة أمر مؤكد

في حین من الصعوبة تقدیر مدى أثر وقوة الردع 
الناشئ عن خوف العقاب على منع الجنوح 

.واالنحراف و اتخاذ السلوك اإلجرامي
درهم وقایة خیر من "وكما یقول المثل الشائع 

".قنطار عالج
وانطالقا من هذه الحقیقة أخذت الشریعة 
اإلسالمیة منذ میالدها تعطي األولویة للوقایة وتلقي 
مسؤولیة هذه الوقایة على المؤسسات التي یمر بها 
اإلنسان منذ أن خلق كنطفة إلى أن یبلغ سن الرشد، 

علیم وأهمها مؤسسة األسرة وتتمثل في األبوین، و الت
وتتمثل في المعلم و المدرسة و مؤسسات العبادة 

. )8(وتتمثل في المساجد
وال خالف في الوقت الحاضر بین الشریعة 
اإلسالمیة والقوانین الوضعیة الجنائیة الحدیثة في أن 
األحداث ال یعاملون معاملة كاملي اإلدراك غیر أنهم 
عانوا في ظل القوانین الماضیة ما عاناه الكبار من

سوء معاملة القضاة، وشدة العقاب، سواء بسواء 
.كاإلعدام، و العقوبات البدنیة األخرى

ولم یكن هناك مكان لفكرة العقوبة المخففة 
"Peine atténuée " أو التأدیبیة والتقویمیة"Peine

correctionnelle" بالنسبة لمن یكون ناقص
.اإلدراك كاألحداث

یة التي كانت ٕان هذه القسوة مردها إلى األهمو 
".الجاني"دون الفاعل " الجریمة"تعطي للفعل 

لم یعط أي اعتبار لشخصیة الفاعل إال بعد و 
الثورة الفرنسیة، و تطور القانون الجنائي تجاه 
الجاني بصورة عامة و األحداث الجانحین بوجه 

.)9(خاص
إن الشریعة اإلسالمیة سبقت جمیع التشریعات -

داث الجانحین و تخفیف الجنائیة في الرفق باألح
مساءلتهم وعقابهم وذلك أمر بدیهي بالنسبة إلى 
شریعة تكون قواعدها مشبعة باإلنسانیة و األخالقیة 

.و روح اإلصالحیة البشریة
فمنذ میالد هذه الشریعة تقرر لإلنسان نوعان من 

أهلیة الوجوب، و أهلیة األداء، و كل من : األهلیة
:قصة و قد تكون كاملةهاتین األهلیتین قد تكون نا

تثبت لإلنسان قبل :أهلیة الوجوب الناقصة-أ
والدته، و بمقتضاها یصلح ألن یكون له الحقوق 

فهو في هذه المرحلة ال یتصور .. كالرث و الوصیة
.أن یكون محال ألیة مسؤولیة

تبدأ من والدة اإلنسان : أهلیة الوجوب الكاملة-ب
تثبت له الذمة إلى بلوغه سن التمییز و بموجبها 

المالیة فتكون له الحقوق و علیه اإللتزامات، ویصبح 
أهال ألن یكون محال للمسؤولیة المدنیة فقط، و لكن 
ال یسأل جنائیا مهما تكن طبیعة الجریمة التي 

.یرتكبها
و هي تبدأ من سن : أهلیة األداء الناقصة- جـ 

التمییز إلى سن البلوغ و تثبت بقدرة قاصرة و إدراك 
اقص وهذا النوع من األهلیة هو المتعلق بموضوع ن

.األحداث
و هي تثبت لإلنسان إذا : أهلیة األداء الكاملة-د

تم إدراكه و تمت قدرته البدنیة  التي یتوقف علیها 
. )10(القیام بفعل المكلف به
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ما دام لم یبلغ سنه یعتبر الصبي غیر ممیزو 
لو كان أكثر تمییزا ممن بلغ هذه سبع سنوات و 

السن، ألن الحكم للغالب و لیس لألفراد، وحكم 
الغالب أن التمییز یعتبر منعدما قبل بلوغ سن 
السابعة، فإذا ارتكب الصغیر أیة جریمة قبل بلوغه 
السابعة فال یعاقب علیها جنائیا و ال تأدیبیا، فهو ال 

نه إذا ال یقتص میحد إذا ارتكب جریمة توجب الحد و 
.قتل غیره أو جرحه و ال یعزر

ولكن إعفاءه من المسؤولیة الجنائیة ال یعفیه من 
المسؤولیة المدنیة عن كل جریمة یرتكبها، فهو 
مسؤول في ماله الخاص عن تعویض أي ضرر 

.)11(یصیب به غیره في ماله أو نفسه
وال یرفع عنه انعدام التمییز المسؤولیة المدنیة 

لیة الجنائیة، ألن القاعدة األصلیة كما یرفع المسؤو 
و األموال إن الدماء " في الشریعة اإلسالمیة 

أن األعذار الشرعیة ال معصومة أي غیر مباحة و 
أي أن األعذار ال تهدر الضمان تنافي هذه العصمة

.ال تسقطه و لو أسقطت العقوبةو 
أ ببلوغ الصبي السابعة من المرحلة الثانیة تبدو 

بلوغ و في هذه المرحلة یعتبر تنتهي بالعمره و 
فهو ال یسأل عن جرائمه مسؤولیة .ممیزالصبي 

جنائیة، فال یحد إذا سرق أو زنا مثال، و ال یقتص 
منه إذا قتل أو جرح، و إنما یسأل مسؤولیة تأدیبیة 
قیؤدب على ما یأتیه من الجرائم، و التأدیب و أن 

أنه عقویة كان في ذاته عقوبة على الجریمة إال
یترتب على اعتبار العقوبة تأدیبا أدیبیة ال جنائیة، و ت

أن ال یعتبر الصبي عائدا مهما تكرر تأدیبه، وأن ال 
یوقع علیه من عقوبات التعزیز إال ما یعتبر تأدیبا 

.الضربو كالتوبیخ 
یسأل الصبي الممیز مدنیا عن أفعاله و لو أنه و 

فأن الصبي )12(ال یعاقب علیها بعقوبة جنائیة
ال یعد ذلك من قبیل العقاب، الممیز یؤدب تعزیزا، و 

بل یعد من قبیل التهذیب و الصیانة، و التوجیه نحو 
.)13(الخیر، بتعویده اجتناب األذى

تأكیدا لما سبق الكالم، فأنه ال قصاص فیما و 
رفع : " بین الصبیان ، لقوله صلى اهللا علیه و سلم

عن المبتلى عن النائم حتى یستیقظ و : ن ثالثةالقلم ع
. )14("حتى یبرأ و عن الصبي حتى یكبر

عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم 
من لم یرحم صغیرنا و یعرف حق كبیرنا : " قال

فجعل الصغر سببا للعفو عن عهدة )15("فلیس منا
تحتمل العفو، أي جعل سببا إلسقاط كل تبعة 

.وضمان یحتمل السقوط عن البالغ بوجه عام
هؤالء األحداث المشردین من الصغار سواء إن

أكانوا ممیزین أم كانوا غیر ممیزین أطفاال لیس لهم 
أولیاء على النفس یقومون بحمایتهم و تهذیبهم 
وتربیتهم، أولهم أولیاء تخلوا عن واجبهم، فكانوا بحكم 
الشرع في حكم المعزولین عن الوالیة، وبذلك تكون 

أن : ن القاعدة الفقهیةالوالیة علیهم لولي األمر، أل
السلطان ولي من ال ولي له، فإذا كانت الدولة قد 
تولت تنظیم أحوال األطفال المشردین، فقد تولت أمرا 

.)16(.هو لها و هو من قبیل تنظیم والیتها
كان لتربیة الطفل و تقویمه و إرشاده و بناء 
الشخصیة القویة السویة فیه مكان رفیع و موقع 

ام اإلسالمي، و نظام التربیة في متمیز في النظ
اإلسالم له أسس یجب السیر على هدیها، و طرق 
مختلفة البد من سلوكها، و أهداف محددة یرمي إلى 

. )17(الوصول إلیها
أرشد اإلسالم إلى قواعد عامة لتربیة الطفل 

و باستقراء .وٕاعداده روحیا و خلقیا و عقلیا و جسمیا
جمیع األحكام نصوص الشریعة السمحاء نجد أن 

التي جاءت بها هذه الشریعة من أحكام بنیت على 
األخالق، ال فرق في ذلك بین األحكام المنظمة 
لشؤون األسرة، أو المنظمة لمعامالت الناس 
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كما أن الصفة الدینیة لهذه األحكام، . وعالقتهم
وشعور الفرد أن هذه األحكام صادرة من عند اهللا 

ن احترام لهذه األحكام لى ذلك مما یترتب ع، و تعالى
طاعة لها مع شعور بوجود رقابة علیا على فعله، و 

كل ذلك أمر ال یمكن إغفال أهمیته أو إنكار أثره 
على سلوكیة الفرد، إذ أن فعل اإلنسان یوصف 

نیة بالحل أو الحرمة بناء على حقیقته الباطنة و 
مراعاة ذلك یجعل اإلنسان ال یقدم صاحبه و قصده و 

إال  إذا كان حالال في حقیقة األمر على أي تصرف
. )18(و نفس الواقع

فإذا أضفنا هذه المعاني إلى بقیة األحكام التي 
: جاءت بها الشریعة اإلسالمیة كاألحكام اإلعتقادیة

رسله وجوب اإلیمان باهللا و مالئكته وكتبه و من
األمانة كالصدق و : األحكام األخالقیةالیوم اآلخر، و و 

اء بالعهد والصبر، الوفوالشجاعة و واإلخالص والكرم
الحج الصالة و كالصوم و : حكام الخاصة بالعبادةاألو 
ة الزكاة بما تحمله هذه األحكام من تربیة روحیو 

خالقیة سلوكیة أعالیة ووشائج إیمانیة سامیة، و 
خالقه متین، أمكننا القول كریمة و رباط بین العبد و 

جاء یة الذيالخلقد ذلك أن نظام التربیة الروحیة و بع
أرقى نظام طبق على به اإلسالم هو بحق أسمى و 

.هذه األرض
فالسفتهم وقد عني كثیر من فقهاء المسلمین و 

ٕارشادهم، لما مسألة تربیة األطفال وتوجیههم و ب
للتربیة في الصغر من أثر فعال على سلوكیة 

.)19(اإلنسان في كبره
:  دور األبوین في البیت-أوال 

اإلسالمیة أهمیة كبیرة لألسرة عةقد أعطت الشری
وح المتمثلة في األبوین، بدورها الوقائي عن جنو 

هو بعد عجینة مرنة األحداث ألنها تستقبل الطفل و 
فیها یتم نسیج قبل كل حجم تملیه علیه األسرة، و یت

العالقة الوجدانیة التي تربط الفرد بالحیاة الخارجیة 

من ویأخذ طبعه النهائي في السنین األولى
. )20(الحیاة
بما أن األبوین هما القائمان على إدارة شؤون و 

و مسؤولیة التربیة هذه األسرة ، لذا تقع علیهما مهمة 
التوجیه والتهذیب، وذلك ألن عالقة األبوین تؤثر و 

لطفل و على بصورة مباشرة على سلوك و شخصیة ا
.توافقه مع محیطه عندما یكبرمدى تكیفه و 

األسرة الملتزمة صالحة والبیت و وبوجود البیئة ال
بتعالیم اإلسالم، ینشأ الطفل و یشب على األخالق 

.الفاضلة، والخصال الحمیدة و األدب الرفیع
فالطفل بعد والدته یفتح عینیه على الدنیا، و أول 
شيء یقع بصره علیه هم أسرته من حوله، فینطبع 
بطباعهم، و یتأثر بسلوكهم، و یقتدي بأفعالهم، وأول 

ر التصاقا به، من یتأثر الطفل بهم أبویه، ألنهما أكث
عنایة بشؤونه، ورعایة ألمره و توجیها لسلوكه، لذا و 

كان لسلوكهما أثره البالغ، فمتى ما كانا قدوة حسنة 
له كان سلوكه حسنا و إذا كان عكس ذلك، كان 
سلوك الطفل معوجا بعیدا عن معاني الخیر والهدى 

االنزالق في ه بعد ذلك إلىو یؤدي ب. )21(و الصالح
و قد أمر اإلسالم األبوین . عالم الجریمة و اإلجرام

على عدم التقصیر في تربیة و تهذیب أوالدهم، ألن 
في هذه التربیة وقایة من االنحراف و الجنوح في 

و قد وضعت الشریعة اإلسالمیة أسس . الجریمة
التربیة اإلسالمیة لیربى األحداث علیها تربیة 

، فأوصت بهم أمهاتهم و آباءهم أن یعملوا صالحة
ما في وسعهم لتهذیبهم و تعلیمهم، و أكد على ذلك 

كل مولود یولد : " الرسول صلى اهللا علیه وسلم فقال
على الفطرة، و إنما أبواه یهّودانه أو ینّصرانه أو 

.)22("یمّجسامه
".أكرموا أوالدكم و أحسنوا أدبهم: قالو 

علیه و سلم من إكرام فجعل الرسول صلى اهللا 
.الطفل تعلیمه األدب و حسن الخلق
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.)23(" اتقوا اهللا و أعدلوا في أوالدكم: " و قال
هذه إنتباهة رحیمة حتى ال ینشأ الطفل و في و 

قلبه حقد وحسد على أخوته إذا أعطوا أكثر أو خیرا 
.منه

ولده خیر له من أن -ألن یؤدب أحدكم: قالو 
.)24("ى المساكینیتصدق كل یوم بنصف صاع عل

ال تقسروا أوالدكم على :"قال علي رضي اهللا عنهو 
".تربیتكم فأنهم مخلوقون لزمن غیر زمنكم

".علموهم و أدبوهم: " قالو 
الصبي أمانة عند والدیه وقلبه و : " ویقول الغزالي

ة ساذجة خالیة من كل نقش الطاهر جوهرة نفیس
ا كل ممائل إلى وصورة وهو قابل لكل ما نقش فیه و 

وسعد علمه نشأ علیهیمال به إلیه، فأن عود الخیر و 
أهمل اهمال وأن عود الشر و ... في الدنیا و اآلخرة 
. )25("البهائم شقى و هلك

لقرآن الكریم إن هذه النصوص التي جاءت في ا
ي سنة رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وفي أقوال فو 

بر أروع فالسفة المسلمین، تعتالصحابة وآراء فقهاء و 
شاهد على مدى أهمیة دور األبوین في تربیة 

ماله ذلك من تأثیر على سلوكهم، وٕاذا األوالد، و 
حكیمة شب الطفل على كانت تربیة األبوین سلیمة و 

مكارم األخالق والسلوك السوي، أما إذا أهمل الطفل 
.فأنه یكون بذلك مبعث شّرفي المجتمع

ط بل لكن التربیة ال تقتصر على هذه الخطو و 
یجب على األبوین أن یحرما الطفل من لذة تدفعه 
إلى الجنوح و أن یجعاله یتحمل من تلك الفترة حتى 

القیم وكه متفقا مع األصول األخالقیة و یصبح سل
.االجتماعیة

كما أنه یجب أن یكون كل من األبوین قدوة 
ا أثرها حسنة لألطفال، فالقدوة الحسنة الصالحة له

شخصیته إذ ال قیمة طفل و الكبیر على سلوك ال

القول العابر لتوجیه النظري و النصح المجرد، و ل
.بدون القدوة الحسنة

ألن الطفل یقلد أبویه ال شعوریا من كل تصرف 
یصدر عنهما سواء كان التصرف مصدر خیر أم 

.مصدر شرّ 
لم یقتصر اإلسالم إلى هذا الحد، بل ذهب إلى و 

باألطفال األیتام نراه قد إهتم أبعد من ذلك حیث 
فقد نظمت .خصهم بالرعایة و الحمایة و اإلصالحو 

الشریعة شؤون الطفل الیتیم الذي فقد أباه، فأمرت 
بإصالح الیتیم، وبتربیته تربیة صالحة قائمة على 

تكریمه 
مه كل ما یكون به االعتداد بشخصیته و تعلیو 

عضوا نافعا، و في مقام الحث على مواطنا صالحا و 
ویسألونك : "للیتامى جاء في قوله تعالىاإلصالح

عن الیتامى قل إصالح لهم خیر، و أن تخالطوهم 
لو شاء ، و اللـه یعلم المفسد من المصلح، و فإخوانكم

.)26("اللـه العنتكم، أن اللـه عزیز حكیم
في مقام األمر بتربیة األیتام تربیة صالحة و 

قادرة علىحسنة كریمة، حتى یكتسبوا شخصیة قویة 
متطلباتها جاء في الحدیث مواجهة أعباء الحیاة و 

خیر : " عن الرسول صلى اهللا علیه و سلم، فقال
بیت في المسلمین بیت فیه یتیم یحسن إلیه و شرب 

".بیت في المسلمین بیت فیه یتیم یساء إلیه
اهتمت الشریعة اإلسالمیة بالیتیم حتى ال ینشأ و 

شخصیته مشردا منبوذا في المجتمع مما یؤثر في 
یشعر بالنقص وبالتالي یسلك طریق الجریمة ویشذ و 

.ینجرف إلى الجنوحفي سلوكه و 
:دور المعلم في المدرسة-ثانیا

ض االجتماعیة إن الجهل مصدر أكثر األمرا
ٕان العلم هو كالتخلف والفقر واإلجرام والجنوح،  و 

أساس كل تقدم في میدان الحضارة وتأمین الحیاة 
لجریمة أولت الشریعة اإلسالمیة مكافحة االكریمة و 
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میة و القائمین علیها اهتماما كبیرا بالمؤسسات التعلی
المعلم مثالن و أن أقوى سالح یمكن أن كالمدرسة و 

یشهر بوجه الشر هو العلم بكافة ألوانه بغض النظر 
.)27(عن المنبع الذي یستقى منه

في مواطن كثیرة نوه القرآن الكریم بشأن العلم و 
ء مما یمكن القول معه أن التعلم فرض على والعلما

اإلنسان والتعلیم واجب لألبناء على اآلباء 
.)28(والمجتمع

إلسالم قد حث ما یؤكد على أهمیة العلم نرى او 
التعلم في أكثر من مناسبة، بحیث أن على العلم و 

أول نص نزل من المشرع األول على سیدنا محمد 
قراءة، فقال صلى اهللا علیه و سلم هو األمر بال

:سبحانه و تعالى
خلق اإلنسان من . اقرأ باسم ربك الذي خلق" 
اقرأ و ربك األكرم الذي علم بالقلم علم . علق

.)29("اإلنسان ما لم یعلم

هل یستوي الذین یعلمون و الذین ال : " و قال
.)30(..."یعلمون إنما یتذكر أولوا األلباب 

.)31("و قل ربي زدني علما : " و قال
لم البشریة كذلك حث الرسول صلى اهللا علیه و س

. جاء ذلك في كثیر من أحادیثهعلى العلم و التعلم و 
على األمیة و الجهل یبدي فیها أهمیة التعلم للقضاء 

بالتالي القضاء على اإلجرام واالنحراف والفقر و 
.والجنوح
غدوة في طلب العلم أحب إلى اهللا من : " فقال

".مائة غزوة
".من یرد اهللا به خیرا یفقه في الدین:"و قال
ال خیر فیمن كان من أمتي لیس بعالم : " و قال
".و ال متعلم

اهللا علیه وسلم مخاطبا الرسول صلىو قال 
الناس بأن یطلبوا العلم في أي مكان و بقعة في 

اطلبوا العلم و لو : "األرض ومن أي مستقى فقال
.)32("بالصین

القدر بل ذهب إلى أكثر لم یكتف اإلسالم بهذا و 
من ذلك فرفع التمییز الجنسي في میدان التعلیم 
والتعلم وعمم ذلك لیشمل كل ذكر و كل أنثى فقال 

طلب العلم فریضة : " الرسول صلى اهللا علیه و سلم
".على كل مسلم ومسلمة

هذا فأمر بتطبیق بل ذهب اإلسالم إلى أبعد من
لم في األقطار شد الرحال للتسلح بالعنظام البعثات و 

األخرى و ذلك قبل أن یعرف القانون هذا النظام 
.بمئات السنین

و ما كان المؤمنون : " فجاء في قوله تعالى
لینفروا كافة فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة 
لیتفقهوا في الدین ولینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم 

)33(.لعلهم یحذرون

ك اإلجرامي ٕانذار القوم یعني منعهم من السلو و 
ومن عمل كل شر و ذلك عن طریق التعلم، و هذا 
قلیل من الكثیر بالنسبة لألهمیة التي أعطاها 
اإلسالم للعلم كسالح لمقاومة الشر و توفیر النفع 

.)34(والخیر للمجتمع البشري
القدوة الحسنة التي أمرت بها الشریعة اإلسالمیة و 

ى األبوین في موضوع التربیة و التعلیم ال تقتصر عل
فقط و أفراد األسرة، بل تتعدى هؤالء إلى المعلم 
والمربي في المدرسة، حیث یقضي الطفل شطرا 
عظیما من حیاته مع معلمیه یستمع لتوجیهاتهم 

.و یتبع خطواتهمویتأثر بهم،
أكبر األثر و أعظم -القدوة-لذا كان للمعلم

مشاعرا، الخطر على حیاة الطفل، سلوكا ، و فكرا، و 
.رؤیة للحیاةو 

لقد وجه اهللا سبحانه و تعالى أنظار المسلمین و 
إلى وجوب التأسیس بالنبي الكریم و اإلقتداء به، 
باعتباره المعلم األول و األمثل لهم، لما كان علیه 
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صلوات اهللا و سالمه علیه، من خلق عظیم و أدب 
: رفیع حیث وصفه اهللا تعالى في كتابه العزیز بقوله

.)35("خلق عظیمو أنك لعلى " 

أتأمرون الناس بالبر و تنسون : " و قوله تعالى
.)36("أنفسكم و أنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون

لیكن أول :" قال عمر بن عتبة لمعلم ولدهو 
إصالحك لولدي إصالحك لنفسك فأن عیونهم 
معقودة بعینیك، فالحسن ما صنعت و القبیح عندهم 

معلم من الصفات ما تركت كما یشترط اإلسالم في ال
شترط وی. ، وحدة الفهم)37(ثقافة الذهنالعقلیة العقل، و 

العفة، وسعة البال من الصفات الخلقیة العدل، و 
وفالسفة المسلمین مثل الغزالي ونجد كثیرا من فقهاء

العبدري یهتمون اهتماما كبیرا بأخالق المعلمین و 
" والمدرسین و واجبتهم، و قد ذكر الغزالي في رسالة 

آدابا خاصة لمعلم الصبیان إذ أنهم " ألدب في الدینا
لم یكّونوا في هذه السن استقاللهم، فهم ینظرون إلى 
مدرسهم على أنه نموذج صالح یقلدونه، فعلیه أن 

آذانهم إلیه لك، فأعین التالمیذ إلیه ناظرة و یدرك ذ
ما ة، فما استحسن فهو عندهم الحسن و مصغی

".استقبح فهو عندهم القبیح
ى المعلم أن یشفق على التالمیذ وأن علثم

أال یدع من نصح المتعلم یجریهم مجرى بنیه، و 
الغرض من طلب العلم ، الثقافة شیئا، ثم ینبهه أن

لریاسة و المباهاة و المنافسة، القرب من اهللا دون او 
.)38(أن یهتم بأخالق التالمیذ اهتمامه بعقولهمو 

أمر ولة و لذا نجد أن اإلسالم قد حرص على الطف
ربي في تربیته للنشئ في كل المبأن یسلك المعلم و 

دون ف، و العنشيء وأنه إذ یمتنع عن القسوة و 
فقال . اإلسراف في اللوم إذا اقترف الطفل ذنبا

و لیخشى الذین لو تركوا من خلفهم ذریة : " تعالى
ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا اهللا و لیقولوا قوال 

.)39("سدیدا

أن یتحلى باألخالق الفاضلة والمثل والمعلم یجب
العلیا والسلوك المهذب ألنه قدوة لتالمیذه األحداث 
وألن رسالته ال تقف عند التعلیم فحسب بل هو 
یمارس مهمة التربیة أیضا فهو معلم ومرب في وقت 
واحد لذا یقع على عاتقه نصیب كبیر من مسؤولیة 

.الوقایة عن جنوح األحداث
إلى أن اإلنسان بالعلم فقط ومرد هذا االهتمام

یستطیع أن یمیز الصالح من الطالح و النفع من 
الضرر والخیر من الشر و الطیب من الخبیث 
والسلوك الصحیح من السلوك األعوج، و بذلك 
أعتبر اإلسالم المؤسسة  التعلیمیة كالمدرسة أقوى 
وسیلة من وسائل مكافحة اإلجرام كما أعتبر المعلم 

ثاني بعد األبوین عن سلوك الّتالمیذ هو المسؤول ال
.األحداث و عن وقایتهم من الجنوح

وهناك عدة عوامل في نظر علماء النفس 
واالجتماع تؤدي إلى الجنوح إال أن هناك عامل مهم 
أال وهو إهمال الجانب الروحي في المدرسة ومن 
أجل أن تؤدي هذه المدرسة رسالتها من وقایة 

ضروري أن تهتم بالجانب األحداث عن الجنوح من ال
. )40(الدیني و األخالقي

بهذا السلوك أمر اإلسالم تربیة الطفل الحدث مع 
عدم إهمال تعلیمه ما استطاع من العلوم المختلفة، 
لیكون قویا عقال و جسدا حازما في أمره، قویا في 
إدراكه رفیعا في أخالقه قویما في سلوكه و تصرفه، 

ناء المجتمع، ألن الحكم حتى یصیر اللبنة القویة لب
.العام في اإلسالم هو رعایة الفرد لصالح المجتمع

وفي األخیر رأینا كیف رعى اإلسالم األحداث 
رعایة كبیرة، حیث خص من الرعایة و التربیة، ما 
یجعل األحداث یعیشون عیشة راضیة وسعیدة، 
بحیث یكونون بعیدین عن كل سلوك سيء أو 

د أخالقهم و تشردهم جنوحهم و انحرافهم أو فسا
الذي یؤدي بهم فیما بعد إلى اتخاذ السلوك 
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فنرى إن الشریعة اإلسالمیة الغراء اهتمت . اإلجرامي
بالحدث و أعدت له العدة وهو لم یخلق بعد، فنبهت 
باختیار المنبت الصالح والحسن في حالة اإلقدام 
على الزواج ، فحثت الرجل على اختیار الزوجة 

لدین، كما حثت المرأة على اختیار الخلوقة و ذات ا
الزوج الصالح حسن السیرة و السلوك، كل هذا حتى  
یتم الوفاق وتستمر العشرة بین الزوجین و عدم 
تعرض هذه األسرة للتفكك الذي یحصل عن طریق 
الطالق، وذلك كله لكي یأتي النشىء عن طریق 
اإلخصاب ذریة صالحة و قویمة و قویة عفیفة 

ن كل األمراض االجتماعیة كالجریمة النفس خالیة م
و الجنوح و االنحراف و غیر ذلك،سالمة من 
األمراض النفسیة و العصبیة و العقلیة، التي لها 
تأثیرها الكبیر و القوي في سلوك الحدث، و أمرت 
الشریعة بكل هذه االحتیاطات و الضمانات قبل أن 

كما رأینا أیضا . یتكون الطفل كجنین في بطن أمه
فرض اإلسالم على األم الرضاعة و الحضانة كیف

وذلك لضمان حیاة الطفل و حتى ینشأ نشأة سلیمة 
البنیة غیر محروم من الحنان العاطفي، كما بّین 
اإلسالم دور المدرسة و المعلم وواجباته في تلقین 
العلوم الدینیة و االجتماعیة و األخالق الحسنة، ثم 

الق الحمیدة وأن أوجب على المعلم بأن یتحلى باألخ
یكون أمینا و صادقا و مخلصا و أن یكون القدوة 
الحسنة لتالمذته األحداث و ذلك لما له من تأثیر 

.على سلوكهم في تقلیده
وما لشخصیته المعلم من تأثیر عظیم على عقول 
التالمیذ و نفوسهم، إذ یتأثرون و هم في تلك السن 

التي الصغیرة بمظهر و شكله و حركاته و ألفاظه 
.تصدر عنه، و سلوكه الذي یبدو منه

والتلمیذ الحدث یتصل بالمعلم، أكثر من الصلة 
بآبائه وأهله، ومن الطبیعي أن یكون تأثیر المعلم في 
نفوس التالمیذ أقوى و أشد و أعمق من تأثیر أهله، 

فهو الذي یقدم إلیهم العقلي و الدیني و األخالقي، 
یثبت فیهم آداب وهو الذي یطبعهم على العادات و 

السلوك، و انطالقا من هذه األسباب وجب على 
المعلم أن یتحلى بالخلق و أن یكون قدوة حسنة 

. )41(لتالمیذه األحداث
ولما كانت تربیة األحداث واجبا اجتماعیا لذا 
یجب أن یتعاون على النهوض بهم كل بیت و كل 
مدرسة ، فأن هم عودوا الخیر شبوا علیه و في ذلك 

ة لهم عن الجنوح و أن هم عودوا الشر و أهملوا وقای
شقوا و تشردوا و جنحوا، و شقى بشقائهم األسرة 

.والمجتمع بأسره
تقدیم إنسان : لذا نرى أن غایة اإلسالم هي

متكامل في كل النواحي، إلى الحیاة بحیث ال یكبت 
فیه أمر فطري فیحدث من ذلك الكبت و القلق 

ترك أمر أدائه دون واالضطراب في السلوك و ال ی
فجعل للتنشئة األسریة دورا، و للمدرسة . ضوابط

دورا، و للمجتمع دورا، و هي كلها تشكل البیئة 
.والمحیط الذي یؤثر في حیاة الحدث

هدف اإلسالم من وراء كل ذلك هو حمایة 
ووقایة األحداث عن الجنوح و اإلنحراف  وذلك 

عاتقهم ألنهم یمثلون جیل المستقبل الذي یقع على 
.تأدیة متطلبات حیاة المجتمع الذي یعیشون فیه

:دور مؤسسات العبادة-ثالثا
العبادات هي أحكام شرعیة تنظم عالقة اإلنسان 
مع ربه لتهذیب أخالقه و سلوكه و جعله أهال 

فالعبادات .  لتحمل وأداء رسالته بصورة صحیحة
بكافة أنواعها سواء كانت بدنیة محضة كالصالة 
والصیام أم مالیة محضة كالزكاة أو بدنیة و مالیة 
كالحج وسائل و طرق وقائیة لمكافحة الجریمة ألنها 
منبع األخالق الفاضلة تهذب سلوك اإلنسان وتنور 
قلبه و تعدل اتجاهه و تمنعه منذ الصغر من الجنوح 
واالنحراف واتخاذ السلوك اإلجرامي إذا أدیت وأقیمت 
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جوهرها ال بشكلها بصورة صحیحة، بروحها و
وقشورها وفلسفة هذه العبادات و حكمتها والغایة 
المتوخاة منها تقویم سلوك اإلنسان و منعه من إلى 
الجنوح و االنحراف ذلك ألن الخالق الذي خلق كونا 
عظیما مستغن عن عبادة عبده و لیس بحاجة إلى 
صالتنا و صیامنا و حجنا و إنما نحن المحتاجون 

نفوسنا األمارة بالسوء و تهذیب أخالقنا إلیها لوقایة 
.وتقویم سلوكنا

وتكمن أهمیة اإلیمان باهللا في الوقایة في أن 
المنطلق األول لإلنسان نحو النموو التقدم و التطور 
في المجالین الروحي و المادي فالجسم بال إیمان 
كالهیكل بال روح، فاإلیمان بمثایة العمود الفقري 

.لمستلزمات الحیاة
وتتجلى أهمیة الصالة في الوقایة بكونها تنظم 
عالقة اإلنسان منذ صغره مع ربه و تمنعه من 
األقدام على كل سلوك أعوج إذا أدیت بروحها 
وجوهرها ال بشكلها الفارغ و حركاتها الخالیة من 

.)42(معاني الخشوع و الخضوع أمام الرب
أتلو ما أوحي إلیك من : "ولهذا قال اللـه تعالى

تب أقم الصلوات إن الصلوات تنهي عن الفحشاء الك
.)43("اهللا أكبر واهللا یعلم ما تصنعونوالمنكر ویتذكر

وتتمثل أهمیة الصیام بعد أن یبلغ اإلنسان مرحلة 
یستطیع أن یصوم یؤمر بالصیام من قبل أبویه لكي 
یتعود علیه من جهته، و حتى یكتسب الوقایة من 

.الجنوح من جهة أخرى
یا أیها الذین آمنوا قو : " في قوله تعالىلذا جاء 

أنفسكم و أهلیكم نارا وقودها الناس الحجارة علیها 
مالئكة غالظ شداد ال یعصون اهللا ما أمرهم ویفعلون 

أي أحفظوا أنفسكم و أوالدكم من .)44(ما یأمرون 
ممارسة أعمال تستوجب المساءلة و العقاب في 

.الدنیا و اآلخرة

بیرة في خلق هذه الوقایة ألن له والصیام أهمیة ك
هي اإلمساك –ثالث مراتب في دور الوقایة األولى 

هي صیام األعضاء -عن الطعام والشراب والثانیة 
هي -والجوارح عن ارتكاب اآلثام واإلجرام والثالثة

صوم القلوب وتطهیرها على كل رذیلة، فصوم القلب 
غیر، هو االمتناع عن التفكیر في إلحاق األذى بال

واالمتناع عن تعمیم الشرور والجرائم، وتطهیر النفس 
من الحقد و الحسد و األنانیة و روح العداء وسوء 

.المعاشرة مع أبناء المجتمع
وتظهر أهمیة الزكاة في أنها تعتبر أروع نموذج 
للتعاون والتضامن بین أفراد المجتمع كما أنها أهم 

یة سواء كانت وسیلة وقائیة لمكافحة الجرائم االقتصاد
بالنسبة لألحداث أم بالنسبة إلى الكبار ألنها وسیلة 
وحیدة ألن تنتزع من قلوب الفقراء  المساكین الحقد 

.الذي یكنونه تجاه األغنیاء
فالزكاة هي نسبة معینة تؤخذ من أموال األغنیاء 
سنویا و تسلم إلى المحتاجین وبذلك یتم التضامن 

والمقتدر في المجتمع والتودد و التحابب بین الفقیر
من جهة ویتالشى التفاوت الطبقي بین أبناء 
المجتمع من جهة ثانیة وتسدد حاجة الفقیر من جهة 
ثالثة، وبذلك تعتبر الزكاة من أروع المؤسسات 
الدینیة االقتصادیة تضع على عاتقها مكافحة الجرائم 
االقتصادیة عن طریق الوقایة، كما أنها تزكي نفوس 

نیة اإلعتداء على أموال األغنیاء وتزكي الفقراء من
نفوس األغنیاء من الغرور والبذخ والترف بأموالهم 

دون التعاون والتضامن مع أبناء مجتمعهم، وتمنعهم  
من سیطرة الشح على أنفسهم ، إذن للزكاة هدف 

.)45(روحي وتعبدي كما لها هدف اقتصادي و نفعي
م نستنتج من هذه النصوص من القرآن الكری

وسنة الرسول صلى اهللا علیه وسلم أن المجتمع 
مسؤول عن الجریمة التي تصدر من أحد أفراده وأن 
الجریمة ظاهرة اجتماعیة یسأل المجتمع كلهم عنها 
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وأن المجرم مریض یجب أن یعالج وأن الجریمة 
.مرض یجب أن یكافح بالطرق الوقائیة والعالجیة

خاتمـة
تترعرع و تصلح إن الطفل كبذرة إذا اعتني بها

وتعطي ثمارها، و إذا أهملت أو تركت فسدت، 
.ویكون فسادها خسارة للمجتمع

ومن هنا فإن الطفل إذا أعتني به إعتناءا تاما 
ووجه التوجیه الصحیح و الصائب صلح و استقام 
سلوكه، و إذا أهمل و ترك شذ و انحرف سلوكه، 
وانعكس ذلك سلبا أو إیجابا على المجتمع، 

ه یصلح المجتمع و یسعد، وبفساده یفسد وبصالح
المجتمع بأسره، و هذا ما أكدته الشرائع السماویة 

.والوضعیة على حد سواء
ومن هنا نستنتج بأن إصالح األحداث الجانحین 
ال یتوقف على النصوص المشرعة لهم، سواء في 
قوانین األحداث، أو القوانین األخرى فحسب، و إنما 

و البیئة و المجتمع كله على األسرة و المدرسة
بصورة أساسیة، فالحدث الجانح هو ضحیة وسط 

و من هنا فأن األسرة هي . اجتماعي غیر مالئم
الخلیة األساسیة التي یتكون منها المجتمع، وعلیها 
تتعلق تربیة األحداث، و ال شك فأن حیاة القاصر 
ومستقبله مرهونین بمستوى األسرة ، ومن هنا تأتي  

خالقیة و الثقافیة والتربویة في توجیه أهمیتها األ
إذا یجب التركیز . الطفل  وتربیته التربیة الحسنة

على رفع مستوى األسرة الثقافي و تحسین مستواها 
المادي، ألنها  هي النواة  األساسیة للمجتمع، و هذا 
ما نصت علیه أغلب الشرائع  ألن الحدث یعیش في 

، ومكان عمله مستویات مختلفة في مجتمعه، وأسرته
أو دراسته، فال بد من مراعاته في كل مستوى من 
هذه المستویات، ومما ال شك فیه أن األسرة یقوم 
على عاتقها العبء األكبر باعتبارها المحیط األول 

فتربیة الطفل . الذي ینمو فیه الحدث و ترعرع
ورعایته من األمور التي مارسها اإلنسان منذ أن 

ه نحو أوالده وضرورة حمایتهم شعر غریزیا بمسؤولیات
.و تربیتهم

إال أن ممارسة هذه المسؤولیة، والقیام بهذا 
الواجب الطبیعي كان یتأثر دوما بظروف البیئة 
االجتماعیة التي یعیش فیها الفرد،و بالمبادئ 
السلوكیة التي یخطتها المجتمع كله، إذا رعایة الفرد 

لك والعمل على تحسین مستواه،  یعني رعایة ت
.األسرة، وفي نفس الوقت رعایة المجتمع بأسره

واإلسالم في دعوته إلى تحمل المسؤولیات، حمل 
اآلباء واألمهات أعباء الحیاة، و تهددهم بالعذاب 

.األكبر إذا هم فرطوا و قصروا و خانوا
ونادت الشریعة اإلسالمیة بالعمل على تطویر 

نة، المفاهیم التعلیمیة و التربویة في دور الحضا
والمدارس والمعاهد التربویة، و رفع مستواها الفني 
والتقني، لكي تؤدي دورها في عملیة اإلعداد 

. والتكوین
تطویر وتحسین المؤسسات اإلصالحیة الخاصة 
باألحداث وجعل المشرفین علیها من ذوي 
االختصاص والخبرة في كل ما یتعلق باألحداث، 

ة التقویم حتى تحقق هذه المؤسسات دورها في عملی
واإلصالح، لتلعب الوسائل الوقائیة في الشریعة 
اإلسالمیة دورها المؤثر في الحد من ظاهرة جنوح 

.األطفال
وفي الختام، البد لنا من إبداء بعض المقترحات 
والتوصیات و أملنا أن تساهم في إنارة الطریق أمام 

:الباحثین، وذوي االختصاص و المهتمین و هي
تشریعات خاصة، تعطي العمل على سن-1

األمومة والطفولة حق األولویة في مساعدة و رعایة 
خاصتین، وأن یكون المجتمع مدینا لألمومة 
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والطفولة بكل ما یملك، في االلتزام و التنفیذ بتلك 
.التشریعات

بجدیة على منح الرعایة و الوقایة –العمل -2
والمساعدة لألم قبل الوالدة و بعدها، كما یجب أن 
تشمل الحمایة الشرعیة الالزمة للطفل قبل والدته 

وصدق القول إن األم التي تهز السریر . وبعدها
بیمینها إنما تهز العالم بیسارها، إذا توفرت لها 

تهیئة المستلزمات عن طریق الرعایة بها، إذ أن ال
الصحیحة التي تمنحها لطفلها هي التي تضمن 

.مستقبل العالم بأسره
یجب العمل على رفع المستوى الثقافي و المادي -3

لألسرة و توفیر ظروف السكن المالئمة لها، لكي 
.ینشأ الطفل مستقرا سعیدا

العمل على تطویر المناهج التعلیمیة و التربویة -4
و المعاهد التربویة، في دور الحضانة، و المدارس 

ورفع مستواها الفني و التقني، لكي تؤدي دورها في 
.عملیة اإلعداد و التكوین

تطویر و تحسین المؤسسات اإلصالحیة -5
الخاصة باألحداث الجانحین و جعل المشرفین علیها 
من ذوي االختصاص و الخبرة في كل ما یتعلق 
باألحداث، حتى تحقق هذه المؤسسات دورها في 

ملیة التقویم و اإلصالح، و تكون أقدر على ع
.تحقیق األهداف المحددة لها

تلك هي المقترحات والتوصیات فیما یخص متطلبات 
الحمایة و التهذیب وطرق تحسینها وتنسیقها، كي 
تصبح بالمستوى المطلوب فیها، والذي یخولها خدمة 
اجتماعیة فعالة و متكافئة في المیادین التي تشملها 

و التي یجب أن تشملها في المستقبل، بعد حالیا،
وضع مخطط علمي یتناول جمیع تدابیر الحمایة 
والتهذیب بما یتالئم ومصلحة األحداث الجانحین، 
وظروفهم الخاصة، لتلعب الوسائل الوقائیة والعالجیة 
دورها المؤثر في الحد من ظاهرة جنوح األحداث، 

-اث ولم یتأت ذلك إال إذا جاءت قوانین األحد
متضمنة تغیرات تأخذ بنظر االعتبار بما -مستقبال

. یدور في خلجات نفس الحدث

المراجع و الهوامش 
الدكتور مصطفى إبراهیم الزلمي، المسؤولیة الجنائیة -1

1982في الشریعة اإلسالمیة طبع مكتب الجامعة، بغداد 

.67ص -
جالل الدین عبد الرحمان السیوطي، األشباه والنظائر، -2

في قواعد و فروع فقه الشافعیة، مطبعة مصطفى البابلي 
.243ص-م1983-هـ 1356مصر

.158اآلیات، / سورة البقرة -3
.5اآلیة/ سورة األحزاب -4
عبد القادر عودة، التشریع الجنائي اإلسالمي مقارنا -5

التراث للطبع و النشر، القاهرة بالقانون الوضعي، دار 
.66ص -1977

.599ص -عبد القادر عودة، المرجع نفسه-6
- الدكتور مصطفى إبراهیم الزلمي، المرجع السابق-7

.2ص
الدكتور مصطفى إبراهیم الزلمي، بحث عن دور -8

المؤسسات الدینیة في الوقایة من جنوح األحداث، بغداد 
.1ص-1983

- براهیم الزلمي، المرجع السابقالدكتور مصطفى إ-9
.68، 67ص
- الدكتور مصطفى إبراهیم الزلمي، المرجع السابق-10

.  71ص 
.599ص -عبد القادر عودة، المرجع السابق-11
.67ص -عبد القادر عودة، المرجع السابق-12
محمد أبو زهرة، الجریمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي، -13

.465بعة مخیمر، القاهرة  ص القسم العام، مط
عبد الرؤوف المناوي، فیض القدیر شرح الجامع -14

.4/35، 1972- هـ1391الصغیر، دار المعرفة، بیروت 
.6/224-فیض القدیر، المرجع السابق-15
.468ص - محمد أبو زهرة، المرجع السابق-16
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الدكتور محمد عبید عبد اهللا، بحث عن مسلك -17
بناء الشخصیة اإلنسانیة من خالل العنایة اإلسالم في 

.31ص-1981بالطفل، جامعة بغداد 
-الدكتور محمد عبید عبد اهللا، المرجع السابق-18
.32ص
-الدكتور محمد عبید عبد اهللا، المرجع السابق-19
.31ص
- الدكتور مصطفى إبراهیم الزلمي، المرجع السابق-20

.  3ص 
-الدكتور محمد عبید عبد اهللا، المرجع السابق-21
.34ص
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، إحیاء علوم الدین، -22

.3/74-دار المعرفة للطباعة و النشر، بیروت
أبو زكریا یحي بن شرف النووي، ریاض الصالحین -23

- من كالم سید المرسلین، دار الكتاب العربي، بیروت
.619ص
شمس الدین محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة، -24

تحفة المودود بأحكام المولود، المطبعة الهندیة العربیة 
.134م ص 1961- هـ 1380

.3/72-أحیاء علوم الدین، المرجع السابق-25
.220األیة / سورة البقرة-26
- الدكتور مصطفى إبراهیم الزلمي، المرجع السابق-27

.5ص 
اإلبراشي، التربیة اإلسالمیة، القاهرة محمد عطیة-28

.35ص -1964
.5، 1،2،3،4اآلیات / سورة العلق-29

.9اآلیة / سورة الزمر-30
.114اآلیة / سورة طه-31
.1،8،9-إحیاء علوم الدین، المرجع السابق-32
.122اآلیة / سورة التوبة -33
- ابقالدكتور مصطفى إبراهیم الزلمي، المرجع الس-34

.6ص 
.4اآلیة / سورة القلم-35
.44اآلیة/ سورة البقرة-36
أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسي، العقد -37

الفرید، الجزء الثاني، مطبعة لجنة التألیف و الترجمة 
.436ص -م1956- هـ1375والنشر، القاهرة 

طبعة الدكتور أحمد شلبي، تاریخ التربیة اإلسالمیة، ال-38
.216ص -1960الثانیة، مكتبة األنجلو المصریة

.9اآلیة / سورة النساء-39
- الدكتور مصطفى إبراهیم الزلمي، المرجع السابق-40

.6ص 
الدكتور أحمد فؤاد األهواني، التربیة في اإلسالم، دار -41

.194ص–1955إحیاء الكتب العربیة، القاهرة 
- لمي، المرجع السابقالدكتور مصطفى إبراهیم الز -42

.9، 8ص 
.45اآلیة / سورة العنكبوت-43
.6اآلیة -سورة التحریم-44
الدكتور مصطفى إبراهیم الزلمي ، فلسفة الشریعة -45

.76، 67ص –1984اإلسالمیة، بغداد 
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عن األسهمشرط اعتماد المتنازل له عند التنازل 
نواصریة الزهراء 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
عنابة–جامعة باجي مختار 

ملخص
وتطبیقا لهذا االعتبار .ف شركات المساهمة كشركات أموال، حیث ال یعتد فیها بشخصیة الشریك بل بمساهمته فیهاتصنّ 

غیر أّن هذه الصورة التقلیدیة تالشت في السنوات . المالي، فاألسهم الممثلة لرأسمالها تتداول بحریة مطلقة من ید لید
ة، من خالل الشروط المختلفة التي تدرج في قوانینها األخیرة، بحیث أصبح یظهر االعتبار الشخصي في هذه الشركات بقوّ 

ویتم ذلك عن طریق . یراد بموجبها إحداث رقابة على الوافدین للشركة من خالل عملیة التنازل عن األسهماألساسیة، والتي
.ل لها سلطة االعتمادآلیة شرط اعتماد المتنازل له عند التنازل من قبل هیئات الشركة الموكّ 

.االعتبار المالي، شروط االعتمادعن األسهم، لشركات المساهمة، األسهم، المساهمین، التناز:الكلمات المفاتیح

Résumé
En principe, la société par actions  est dominée par l’intuitu  pecuniae, ou la personnalité de
l’associé n’est pas prise en considération; les actionnaires disposant d’un libre droit de
cession de leurs  actions, on assiste néanmoins depuis un certain nombre d’années à la
restriction de la liberté de cession dont  l’actionnaire jouissait. En effet le législateur,  à fin
de protéger les intérêts de  la société du risque de l’intrusion de personne non désirée dans le
capital social, a mis en place une procédure juridique  pour  préserver  le droit de cession
accordé a l’actionnaire et les intérêts de la société, tel est l’objet de cet l’article.

Mots clé : Les sociétés par actions, les actions, les actionnaires, la cession d’action, les
clauses d’agréments, les restrictions de cession.

Abstract
Classified as company money, the corporation is dominated by the intuitu pecuniae, and the
personality of the associates is not taken into consideration. The shareholders have a right to
free transfer of shares. However, in the last years; the freedom of disposition enjoyed by the
shareholders has been restricted. Therefore various conditions aim at bringing under control
the arrivals of the company in order to protect the interests of the company? Is the subject of
the article.

Keywords:  Company money, shareholders, transfer of shares, the intuitu pecuniae.



2013جوان-34عددالعلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي  التواصل  

108

:المقدمة
إن حق المساهم في التنازل عن أسهمه بحریة 
لمن یشاء ومتى شاء، یعد في شركات المساهمة 

ز التي تقوم علیها شركات حد الركائأمبدءا، و 
هذا المبدأ إذا مورس إال أن الواقع یؤكد أن ،األموال

نه یصبح خطرا على مصلحة الشركة إعلى إطالقه ف
واألغلبیة المساهمة فیها، كونه یسمح بدخول 

.أشخاص أجانب عن الشركة قد یهددون مصالحها
وأمام هذا التعارض في المصالح، بین مصلحة 
المساهم الفردیة التي تتجسد في حقه المطلق في 

التي تتمتع بها التنازل عن أسهمه وهي المیزة
الشركة التي اختار أن یكون مساهما فیها، ومصلحة 
الشركة والمساهمین اآلخرین، أو باألحرى المسیرین 
الذین یتكلمون بإسم هذه الشركة، ویجدون في هذه 
القیود النظامیة على تداول األسهم الوسیلة المثلى 
للحفاظ على تلك المصالح، من خالل فرض رقابة 

للشركة ومنعهم من الدخول إلیها، على الوافدین
وذلك عن طریق ألیه شرط الحصول على الموافقة 
من طرف الشركة مالكة األسهم على المتنازل له 

. الجدید عن هذه األسهم
وأمام هذا الوضع الذي یتطلب الموازنة بین تلك 
المصالح المتعارضة من جهة، و حق المساهم 

قانون لوضع ومصلحته من جهة ثانیة، یأتي دور ال
الضوابط المطلوبة لتقیید حق التنازل عن األسهم، 
مما یتطلب منا التساؤل عن النظام القانوني لهذه 
الشروط في التشریع الجزائري بالمقارنة مع المشرع 

وهل وفق المشرع في الموازنة الفرنسي من جهة،
بین تلك المصالح المتعارضة؟ وهل حمى المساهم 

سهم بحریة ؟، وذلك من وحقه في التنازل عن أ
خالل مطلبین نتطرق في األول إلى مفهوم هذه 
الشروط وشروط تطبیقها، وفي الثاني إلى إجراءات 

.طلب االعتماد واآلثار المترتبة في حال رفضه

مفهوم شروط االعتماد وشروط : المطلب األول
تطبیقها

ذا كانت القاعدة في شركات األشخاص هي إ
تنازل عن حصصه إال تقیید حق الشریك في ال

بموافقة الشركاء اآلخرین كونها تقوم على االعتبار 
الشخصي، فإن األمر یختلف في شركات األموال 
حیث المبدأ هو حریة التداول لألسهم دون قید أو 
شرط تنفیذا لالعتبار المالي الذي تقوم علیه، ولكن 
وباعتراف القانون لهذه الشركات بحق تبني شرط 

المتنازل له عن هذه األسهم، یكون الموافقة على 
بذلك قد ادخل بعض من االعتبار الشخصي في 
شركة أموال، وهو ما یقودنا للبحث في مفهوم هذه 

). 2الفرع (وشروط تطبیقها)1الفرع(الشروط 
مفهومها: الفرع األول

تعرف شروط الموافقة أو االعتماد، بأنها تقنیة 
نون األساسي یتم إدراجها من قبل المؤسسون في القا

للشركة، بموجبها یتعین على المساهم الذي یرید 
التخلي عن أسهمه أن یعرض مشروع التنازل 
والمتنازل له المقترح على هیئات الشركة المعنیة، 

ة على هذا المساهم وفق إجراءات محددة للموافق
عتماده أو رفضه، ومن ثمة العمل إالجدید، فیتم 

فیة التي حددها على استرجاع هذه األسهم بالكی
.القانون 

وظهرت هذه الشروط في فرنسا ألول مرة بقانون 
، وكان مجالها یقتصر على 1867جویلیة24

الشركات ذات راس المال المتغیر، حیث منح هذا 
القانون للشركة حق االعتراض على تحویل األسهم 
للغیر، وبالمقابل حافظ على حق المساهم في 

استرجاعه لقیمة االنسحاب من الشركة عن طریق
.مساهمته فیها

أما بالنسبة للشركات ذات راس المال الثابت، فلم 
یكن هناك أي نص قانوني في هذا المجال، حیث 
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لعب القضاء دورا هاما للموازنة بین المصالح، فتردد 
بین اإلقرار بشرعیتها من عدمها، كونها تجعل من 
المساهم حبیسا لسنداته، ولتفادي ذلك فقد قام 

مسیرون باقران شروط االعتماد بشروط الشفعة ال
عتماد إاع تلك األسهم في حال رفض الشركةواسترج

المتنازل له المعروض، وبالرغم من إقرار القضاء لها 
بهذه الحال،

إال انه كان مترددا حول الثمن الذي یتم 
استرجاع به تلك األسهم، وفي النهایة استقر إلى أن 

الشفعة 
تمارس إال على أساس ثمن عادل، ال یمكن أن 

، ثم جاء )1(بمعنى على أساس القیمة الحقیقیة للسهم
لیعترف بهذه الشروط ویضع 1966جویلیة 24قانون 

.لممارستها قواعد وٕاجراءات 
أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد تكلم عن هذه 

المعدل 93/08روط ألول مرة بالمرسوم التشریعيالش
-55مكرر715جاري في الموادوالمتمم للقانون الت

56-57-58.
وفي كل األحوال فهناك مبررات عدیدة لهذه 
الشروط، فغالبا ما یتم استعمالها في شركات 
المساهمة المغلقة أي ذات العدد المحدود من 

ن تكون عائلیة ویراد الحفاظ على أالمساهمین ك
طابعها العائلي، أو أن تكون ذات طابع مهني مثل 

الحرة كالصحافة أو محافظو شركات المهن 
، أو اإلبقاء على الطابع الوطني للشركة )2(الحسابات

. بمنع المساهمة األجنبیة
فمهمة هذه الشروط اذا هي منع األشخاص غیر 

جل أالمرغوب فیهم من الدخول إلى الشركة، من 
ظ الحفاظ على طابعها العائلي أو المغلق، أو الحفا

المال، وضمان أسر على توازن في الكتل المشكلة ل
بقاء أغلبیة معینة فیها، فمثل هذه الشروط إذن تمكن 
الشركة من ممارسة رقابة على عملیات التنازل عن 

األسهم، ومن ثمة حق المساهم في التنازل عن 
أسهمه بحریة، وهذا ما جعل اآلراء تنقسم حولها، 
حیث رأى البعض أنها تتعارض مع طبیعة شركات 

وخاصیة األسهم القابلة للتداول المساهمة المفتوحة 
بحریة كونها تدخل االعتبار الشخصي في شركات 
تقوم على االعتبار المالي أساسا، فیما یرى البعض 
األخر أن هذه الشروط هي الوسیلة المثلى لغربلة 
األشخاص الداخلین إلى الشركة فالمهم أن ال تؤدى 

.  )3(إلى جعل المساهم حبیسا لسنداته
یتها فقد كان القضاء في فرنسا أما عن شرع

سترداد اإلیعتبر أن ازدواجیة إدراج شروط االعتماد و 
اوالشفعة في القانون األساسي للشركة یعد من قبیل 

نه تراجع فیما بعد أزیادة التزامات المساهمین، إال 
واعتبر أن هذه الشروط تجعل من األسهم صعبة 

.)4(البیع
شرعیتها ي كل األحوال تستقر األغلبیة أنف

مرتبطة بشروط، كما أن لهذه الشروط مجال للتطبیق 
.فرعینفي وهذا ما سنحاول التطرق إلیه

:شروط تطبیق شرط االعتماد:الفرع الثاني
یجوز عرض إحالة (55مكرر715تنص المادة

األسهم للغیر بأي وجه كان على الشركة للموافقة 
بموجب شرط من شروط القانون األساسي مهما تكن 
طریقة النقل، ماعدا حالة اإلرث أو اإلحالة سواء 

.لزوج أو أصل أو فرع
وال یمكن النص على هذا الشرط إال إذا اكتسبت 

الشكل االسمي )5(هذه األسهم بصفة استثنائیة
).بموجب القانون األساسي

من خالل النص السابق فشرعیة شروط الموافقة و 
وأخرى ) أوال(أو االعتماد مرتبطة بشروط موضوعیة

).ثانیا(شكلیة
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:الشروط الموضوعیة:أوال 
ویشترط في هذه الشروط أن ال تؤدي إلى إحداث 

، وان ال تؤدي إلى )1(ال مساواة فیما بین المساهمین
أي ضرورة وجود التزام بقاء المساهم حبیسا لسنداته،

: كما یلي) 2(على عاتق الشركة باالسترجاع
:بین المساهمیناحترام مبدأ المساواة فیما -1

یجب على شروط االعتماد التي تدرجها الشركات 
في قانونها األساسي أن ال تؤدي إلى إحداث ال 
مساواة فیما بین المساهمین، ویحدث ذلك  عندما  
یقصد منها محاباة أغلبیة معینة من المساهمین على 

.)6(حساب البقیة
ومع ذلك تبقى ممكنة دون أن تمس بمبدأ 

ا بین المساهمین، حاالت اإلخضاع المساواة فیم
لشروط االعتماد عند التنازل عن بعض األسهم دون 
غیرها، بحیث یتم تقسیم األسهم في الشركة إلى 

:فئتین
سمیة وجوبا وأین التنازل عنها یخضع إفئة تكون -

.لرقابة شرط الموافقة من قبل الشركة
سمیة أو لحاملها حسب اختیار إوفئة ثانیة تكون -

.)7(المساهم ویكون التنازل عنها حرا بدون قیود
هذا ویمكن أن تتخذ هذه الشروط شكل مختلف، 

بأن تمنح لكل مساهم عدد من األسهم خاضعة لهذه  
وعدد أخر ال یخضع لها، وبالمقابل لذلك الشروط،

فعندما تكون األسهم الخاضعة لهذه الشروط عائدة 
لبعض المساهمین المحددین دون غیرهم، فمثل هذا 
الوضع یؤدى إلى استفادة بعض المساهمین دون 
غیرهم من حق الرقابة على تكوین راس المال في 
الشركة، ومن هنا یرى البعض أن هذا الوضع 

حترام اإلجراءات الضروریة إلحداث المزایا یتطلب ا
الخاصة مما یتطلب تدخل مندوب للحصص وفقدان 
أصحاب هذه المزایا حق المشاركة في التصویت 

707ادةـــــــــــكام المــــــق أحـــــــا وفـــالمزایعلى منح هذه 
.)8(جق ت

ضرورة وجود التزام على عاتق الشركة -2
:باالسترجاع

حتى تكون هذه الشروط مشروعة، یجب أن ال 
تأتي مخالفة لمقومات شركة المساهمة، باعتبارها 
شركة مفتوحة تقوم على ما یقدمه المساهم من 

.مساهمة مالیة ال على شخصه
ن كان المشرع قد أجاز ممارسة إ جل ذلك و أمن 

الشركة لحق الرقابة على عملیة التنازل على أسهمها 
اعتمادها للمتنازل له، قصد عن طریق آلیة شرط

منع األشخاص غیر المرغوب فیهم من الدخول 
مصالحها ومصالح األغلبیة فیها، للشركة حمایة ل

نه مع ذلك راعى مصلحة المساهم المتنازل، وحقه إف
في التنازل عن أسهمه متى شاء بحیث ال یبقى 

.حبیسا لسنداته
نه في حال أومن هنا یقع التزام على الشركة 

ها اعتماد المتنازل له المقترح، فعلیها العمل رفض
على عرض مشتري أخر لهذه األسهم، أو أن تقوم 
الشركة بنفسها باسترجاع هذه األسهم عن طریق 
تخفیض راس مالها غیر المبرر بخسائر 

.57مكرر715
وتجدر اإلشارة، أن القضاء في فرنسا قبل صدور 

، كان غالبا ما یشكك في شرعیة 1966قانون 
، ولم یستقر على قبولها )االعتماد(روط الموافقة ش

سترداد أو إال بعد أن قام المسیرون بإدراج شرط اإل
الشفعة لهذه األسهم كمقابل لحالة رفض اعتماد 

.)9(المتنازل له المعروض
حیث یجب أن تكون :  الشروط الشكلیة: ثانیا

ن یتم النص أ، و )1(شروط اسمیةاألسهم محل هذه ال
) 2(شروط في القانون األساسي للشركةعلى هذه ال

:كما یلي
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:سمیةإأن تكون األسهم محل شروط االعتماد -1
یجب أن تكون األسهم التي تخضعها الشركة 

سمي، إفي شكل لشرط الموافقةعند التنازل عنها
سواء اكتسبت هذا الشكل بموجب القانون أو القانون 

، ویعتبر هذا الشرط 55مكرر715األساسي م
منطقي، ألنه ال یمكن للشركة ممارسة الرقابة عند 
التنازل عن األسهم، إال إذا كانت اسمیة 
بالضرورة،أما األسهم لحاملها، فمن خصوصیتها أنها 
تنتقل من ید إلى ید بحیث یتعذر معرفة صاحبها، 
ومن ثمة فال یمكن تصور إخضاعها لمثل هذه 

.)10(الشروط
ا على بعض سمي وجوبوفرض القانون الشكل اإل

:األسهم  التي یمكننا إجمالها فیما یلي
األسهم النقدیة الغیر مسددة بكاملها-
.52مكرر715م
-659أسهم الضمان العائدة لمسیري الشركة م-

619.
ق 44مكرر715األسهم الممتازة وفقا لنص المادة -

ت ویستوي أن یكون االمتیاز في شكل ازدوج الحق 
االكتتاب باألسهم في التصویت أو األولویة في 

...الجدیدة عند زیادة راس المال
هذا ویبقى للقانون األساسي للشركة الحریة في 

سمي على نوع أو أكثر من األسهم فرض الشكل اإل
ق34/2مكرر715ى كل أسهم الشركة مأو حتى عل

.ت
التي تحدد 55مكرر715وبالرغم من نص المادة 

مجال تطبیق شرط الموافقة على األسهم، إال أن 
الفقه في فرنسا یرى أنها تنطبق على كل سندات 
راس المال بما فیها تلك التي تعطي الحق في 

، )11(الدخول إلى رأس مال الشركة في المستقبل
:ویمكن تحدیدها  إضافة إلى األسهم في 

الحق في التصویت وشهادات االستثمار شهادات -
ن اندماجها یشكل سهما بقوة القانون أل

. ق ت71-68-67مكرر715
.األسهم الملحقة بحق األولویة في االكتتاب-
.         سندات الدین القابلة للتحویل إلى أسهم-
سندات الدین التي یتم تسدید قیمتها في شكل -

.أسهم
یها اإلمكانیة لتتحول إلى فهذه القیم المنقولة لد

أسهم، وبالتالي القابلیة إلى تغییر المساهمة في 
.)12(الشركة ومن ثمة یتعین مراقبة في أي ید هي

لمشرع الفرنسي بهذا ومن هذا المنطلق اخذ ا
نه یمكن للشركة ممارسة رقابة االعتماد أالرأي  واقر 

لیس فقط على األسهم وٕانما على كل سندات راس 
-604-2004وذلك بموجب األمر رقم المال 

من القانون 23-228المعدل للمادة2004جوان24ل
:التجاري الفرنسي بقولها

« Dans une société dont les titres de capital
ne sont pas admis aux négociations sur un
marche réglementé ; la cession de titres de
capital ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital a quelque titre que ce soit
peut être soumise a l agrément de la société
par un clause des statuts… »(13).

هذا ویثیر إخضاع حق األولویة باالكتتاب 
لشروط االعتماد إشكالیة إمكانیة استنفاذ األجل 

جل المخصص لممارسة هذه الحقوق خالل األ
المحدد لمنح االعتماد، فیفقد المساهم حقه في 
االكتتاب وهو ینتظر منحه االعتماد للمتنازل له من 

.)14(طرف الشركة
ینص على هذه الشروط في القانون أن-2

حتى تكون شروط االعتماد حجة :األساسي للشركة
على كل المساهمین والغیر الذي یرید شراء أسهم 

إدراجها في القانون األساسي هذه الشركة، یجب 
، ولیس في تنظیم داخلي 55مكر715للشركة م
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، وتبعا لذلك یجب أن تكون هذه )15(خاص بالشركة
.الشروط محل إشهار واسع

وٕاذا تم إدراج هذه الشروط أثناء حیاة الشركة، فال 
یمكن أن یتم ذلك إال وفقا للقواعد القانونیة المقررة 

ي عن طریق الجمعیة لتعدیل القانون األساسي، أ
العامة غیر العادیة التي تنعقد وتتخذ القرار وفقا 

.ق ت674لألغلبیة المطلوبة لذلك م
هذا وبالكیفیة ذاتها المطلوبة عند التأسیس، 
یخضع تعدیل القانون األساسي المتضمن إدراج 
شروط االعتماد إلى ضرورة الكتابة والتسجیل في 

ار في جریدة السجل التجاري إضافة إلى اإلشه
لإلعالنات القانونیة ویودع نسخة منه لدى كتابة 
ضبط المحكمة، بحیث یجب أن یكون هذا اإلشهار 

لتزام على المساهم المستقبلي في أن إكامال ألنه ال 
.) 16(كتشاف وجود إجراءات االعتمادیبذل جهدا إل

ل ذلك فقد حكم القضاء في فرنسا بعدم أجمن 
في تلك أنهلشروط بالرغم من تنازل له بهذه اعلم الم

القضیة ال یمكنه أن یكون جاهال بها، على األقل 
لكونها كانت مدرجة من قبل في القانون األساسي 
القدیم للشركة قبل التعدیل، ومع ذلك فالقضاء أراد 
أن یؤكد أن المبدأ في شركات المساهمة هو حریة 
التداول لألسهم أما شروط االعتماد التي تحد من 

المبدأ نظامیا فتعتبر كأن لم تكن إن لم یتم هذا
.) 17(إشهارها بشكل واسع

وقد ثارت إشكالیة إمكانیة أن یكون إدراج مثل 
هذه الشروط  أثناء حیاة الشركة یشكل زیادة  في 
التزامات المساهمین، كونه یعدل من كیفیة ممارسة 
حق جوهري للمساهم وهو حق التداول، فالقانون 

العامة غیر العادیة سلطة تعدیل أعطى للجمعیة 
القانون األساسي، بشرط انه ال یجوز لها زیادة 

ق ت، إال أن القضاء 674التزامات المساهمین م
في فرنسا حل هذه اإلشكالیة، بحیث لم یعتبر هذا 

اإلدراج زیادة في التزامات المساهمین  ولكن إنقاص 
.)18(من الحق وبالتالي یكون مشروعا

اإلشارة أن شروط االعتماد للمتنازل له وتجدر 
عند التنازل عن المساهمة في الشركة لیست خاصة 
بشركات المساهمة فقط، بل هي موجودة في شركات 
األشخاص والمسؤولیة المحدودة، ولكن الفرق یكمن 
بین هذه وتلك، في أنها في الشركات األخیرة  فهي 

كات شروطا قانونیة نص علیها القانون، أما في شر 
المساهمة فهي شروطا نظامیة یتم التراضي 

، وتدرج وجوبا في القانون األساسي للشركة )19(حولها
.حتى تكون ساریة

.تطبیق شروط االعتمادمجال: الفرع الثالث
لم یترك المشرع فرض هذه القیود بدون ضوابط 

، )أوال(بل قیدها سواء من حیث التنازل المعني بها
، أو حتى )ثانیا(لیهمواألشخاص الذین تسري ع

الشركات التي یمكنها إدراجها في قوانینها 
:كما یلي) ثالثا(األساسیة

التنازل الخاضع لشروط االعتماد:أوال
یجوز عرض إحالة " 55مكرر715نصت المادة 

األسهم للغیر بأي وجه كان على الشركة للموافقة 
بموجب شرط من شروط القانون األساسي، مهما 

..."لتكن طریقة النق
انطالقا من هذا النص یرى الفقه أن شروط 
االعتماد یمكن أن تمس كل تحویل لملكیة األسهم 
مهما كانت الطریقة ولو كان ذلك عن طریق البیع 

، بما فیها التنفیذ الجبري من قبل الشركة )20(الجبري
، كما یدخل )21(بالنسبة لألسهم الغیر محررة بكاملها

وض أو التبرع كما یستوي في هذا المفهوم التنازل بع
في إطار هذا النص الواسع تحویل االنتفاع أو ملكیة 

.)22(الرقبة، وأن یكون البیع قضائي أو ودي
ومن هنا یخضع لشرط الموافقة من قبل الشركة 
تقدیم هذه األسهم كمساهمة في شركة أخرى، ولكن 
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في كل األحوال فال تخضع لهذه الشروط إال أسهم 
الشركة نفسها، ولیس التنازل الذي یتم حول األسهم 
المكونة لرأس مال فروعها، واستثنى القضاء في 

غش أو فرنسا من تطبیق هذه القاعدة في حالة ال
التدلیس عندما یكون التنازل المباشر غیر ممكنا 
بسبب احتمال رفض االعتماد،ففي قضیة شركة 

Barillaضد الشركة الهولدینغRivoire

Cartierقامت شركة Carret-lustrucruو

millon المساهمة في شركة الهولدینغ السابقة
من المساهمة التي تملكها في %40بالتنازل عن 

Embranchement deشركة الهولدینغ إلى شركة 

capuche،فهذا المساهمة كذلك في نفس الشركة
التنازل فیما بین المساهمین یفلت بطبیعة الحال من 
تطبیق شروط االعتماد المنصوص علیها في القانون 

ولكن وبالمقابل وفي نفس األساسي لشركة الهولدینغ،
المنافسة لشركة Barillaقت قامت شركة الو 

وكل راس Cartier millonالهولدینغ بشراء شركة 
Embranchement deالمال المشكل لشركة 

capuche فهذا التنازل یفلت كذلك من شروط ،
االعتماد ألنه یتعلق بتنازل عن الرقابة فیما بین 

التي 274المساهمین الذي ال یخضع لنص المادة 
.من القانون التجاري الجزائري55مكرر715تقابلها م

فهذان التنازالن المتتابعان یفلتان من تطبیق 
شروط االعتماد ویمنحان للشركة المنافسة للهولدینغ 
ملكیة نسبة من األسهم بما یشكل أقلیة إعاقة 

Minorité de blocage وهو ما اعتبره القضاء ،
یبدو ، حیث )23(تدلیسا أدى إلى إبطال هذان التنازالن

ان الطرفان المتعاقدان كانا ألالتدلیس هنا ثابتا،
یعلمان بوجود شروط االعتماد ولكنهما استعمال 

.)24(وسیلة غیر مباشرة لإلفالت من تطبیقها
كما یسري الحكم السابق على حالة قیام المساهم 
بشراء أسهم من شریك أخر لفائدة الغیر، بحیث 

األسهم من یكتسب هذا الغیر بكیفیة غیر مباشرة 
، ویتم ذلك )25(جل ممارسة الرقابة على هذه الشركةأ

أو ما یعرف في عادة بموجب وكالة مستترة بینهما،
.القانون باالسم المستعار

إذا فالقاعدة أن التنازل الذي یخضع لالعتماد 
یمس أسهم الشركة ذاتها ولیس األسهم المشكلة لرأس 

شروط مال مساهمیها، ومع ذلك فقد یمتد تطبیق 
ندما یكون هذا التنازل قد هؤالء عاالعتماد استثناءا ل

تم على أساس االحتیال والتدلیس، قصد التملص من 
تطبیق هذه الشروط التي یفرضها القانون األساسي 
للشركة كما في الحاالت السابقة، ومن هنا یمكننا 
القول أن هناك  صورتان لتطبیق شروط االعتماد أو 

زل عن األسهم، فقد تكون مباشرة الموافقة عند التنا
تتم على أسهم الشركة ذاتها المتنازل عن أسهمها، 
أو غیر مباشرة تطبق عند التنازل على أسهم 
الشركات المساهمة في هذه الشركة على النحو 

.)26(السابق
تثور اإلشكالیة حول حالة مآل رأس مال كما

شركة مساهمة في شركة أخرى، كما في حاالت 
أو االنفصال، وكان القانون األساسي لتلك االندماج

الشركة یفرض شرط الموافقة على الغیر المتنازل له 
.على النحو السابق

فاإلجابة على تلك اإلشكالیة تكمن في تكییف 
عملیة االندماج أو االنفصال في حد ذاتها، فهل 

.یمكن اعتبارها من قبیل التنازل عن األسهم؟
تؤدي إلى انتقال بالرغم من أن تلك العملیة

إجمالي للذمة المالیة للشركة المندمجة، والتي 
تنقضي هي لتستمر الشركة الدامجة بدال عنها، إال 
أن القضاء في فرنسا  استقر على أن هذه العملیة ال 
یمكن اعتبارها من قبیل التنازل عن األسهم وعلیه 
فال یمكن إخضاعها لشروط الموافقة التي یتعطل 

نشاطها 
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، وهذا ما أكده المشرع في )27(ذه الحالةفي ه
ندماج إفي حال "بقولها59مكرر715نص المادة

شركات أو في حال تقدیم الشركة لجزء من عناصر 
أصولها المالیة لشركة أخرى، تصبح األسهم قابلة 

...".للتداول قصد تحقیق هذا االندماج
ومع ذلك یمكننا التساؤل عن الجدوى من إدراج 

ا كانت سیتم استبعادها في مثل هذه هذه الشروط إذ
.الحالة؟

حترام إه یجب أنقر القضاء في فرنسا أوأخیرا 
تطبیق شروط االعتماد حتى في حال خضوع 
الشركة إلجراءات التسویة أو التصفیة القضائیة، 
عندما تكون هذه الشركة مالكة ألسهم في شركة 
أخرى تشترط في قانونها األساسي الموافقة على 

زل له، بحیث یتعین على المدیر القضائي عند المتنا
احترام )األسهم(قیامه بالتنازل على أصول الشركة 

.)28(مثل هذه الشروط
أما في حال إدراج هذه الشروط في القانون 
األساسي للشركة محل اإلفالس أو التصفیة 
القضائیة، فإنه وتطبیقا ألحكام اإلفالس ولیس 

، وتنفیذا إلجراءات للقواعد العامة لشروط االعتماد
إعادة تكوین رأس المال تصبح شروط االعتماد كأن 

.)29(لم تكن
:األشخاص المعنیون بتطبیق شروط االعتماد:ثانیا

مهما تكن "55مكرر715جاء في نص المادة 
طریقة النقل، ماعدا حالة اإلرث أو اإلحالة سواء 

...".لزوج أو أصل أو فرع
فالقانون التجاري یقصي صراحة من تطبیق 
شروط االعتماد، حالة انتقال األسهم بسبب اإلرث 
أو لفائدة األزواج أو األصول والفروع، فالمشرع أراد 
من وراء هذا النص إعفاء العالقات العائلیة من 

، فالتنازل عن األسهم فیما )30(تطبیق هذه الشروط

أو رقابة من بین هؤالء یتم بحریة تامة دون قیود
.الشركة

وبالرغم من أن النص جاء واضحا إال أن الوضع 
في الواقع یبقى غامضا بالنسبة لبعض األشخاص، 
مثل الموصى لهم بجزء من التركة، فهل یمكن 
اعتباره في حكم الوارث ومن ثمة إعفاءه من تطبیق 

ن المشرع الجزائري اعتبر أن أهذه الشروط، خاصة و 
معین من التركة في حكم الموصى له بجزء غیر

الخلف العام الذي تؤول له الحقوق وااللتزامات التي 
، فهل یمكن اعتباره في حال انتقال )31(كانت للسلف

.األسهم إلیه عن طریق الوصیة وارثا ؟
یرى البعض أن المشرع هنا تكلم عن حالة اإلرث 
أي انتقال األسهم  بسبب الوفاة أي كانت صفة ذوي 

ألت إلیهم تلك األسهم من المساهم الحقوق الذین
، ولكن هذا الحكم غیر صحیح في الواقع )32(ىالمتوف

ن الموصى له لیس وارثا، فهدف المشرع من وراء أل
هذا اإلعفاء كان تسهیل انتقال األسهم فیما بین أفراد 
العائلة، ومن ثمة فهو یشترط بالضرورة وجود عالقة 

ن الموصى له قرابة مع المورث، وعلیة فإذا لم یك
وارثا في نفس الوقت فال یمكن إعفاءه من تطبیق 

.)33(هذه الشروط
ن الحما وزوج البنت والكنه، إوتطبیقا لذلك ف

وكذلك أوالد الزوج من غیر الزوج المساهم، هم 
أصهار ولیسو من األصول أو الفروع المحددین في 

.)34(55مكرر715المادة 
الورثة، األزواج، فالقائمة محددة وفقا للقانون في 

األصول والفروع بدون تحدید لدرجتهم مما یعني 
، أما غیر هؤالء فیعتبرون )35(مهما صعدوا أو نزلوا

من الغیر والذین تسري علیهم شرط اعتمادهم من 
.الشركة لیكتسبوا صفة المساهم

والتساؤل المطروح هنا كذلك هو ماذا نعني 
س الشركة بالغیر؟ وهل یمكن اعتبار المساهم في نف
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المشرع أننازل عن أسهمها من الغیر، خاصة و المت
لم یذكره ضمن قائمة األشخاص المعفیین من تطبیق 

.تلك الشروط؟
على خالف شركة المسؤولیة المحدودة أین اعتبر 
المشرع أن الغیر هو الشخص األجنبي عن الشركة 

ق ت، ففي شركات المساهمة فاألمر 571المادة
مما جعل الفقه والقضاء في لیس بهذا الوضوح، 

فرنسا یتردد في اعتبار المساهم من الغیر أو ال، 
حیث اقر القضاء في قرار له صادر 

شرعیة تطبیق شروط 1956اكتوبر22بتاریخ
االعتماد عند التنازل عن األسهم فیما بین 
المساهمین، وهو ما یسمح للشركة ممثلة في الهیئة 

رقابة على توزیع المكلفة بمنح االعتماد بممارسة ال
األسهم فیما بین مساهمیها، ومن ثمة الحفاظ على 
سیطرة أغلبیة معینة فیها، وبالمقابل منع تشكیل أقلیة 
معیقة، أي بمعنى الحفاظ على توازن القوى في 

، وأكثر من ذلك فقد جاء في إجابتان )36(الشركة
(JOAN16 oct1968)متتابعتان للوزارة في فرنسا 

(JOAN30dec1972) واللتان استندتا على
األعمال البرلمانیة التحضیریة، حیث تم التأكید فیها 

274الوارد بنص المادة الغیرعلى ضرورة فهم لفظ 
من قانون الشركات الفرنسي والتي تقابلها المادة 

من القانون التجاري الجزائري، بشكل 55مكرر715
ن شروط االعتماد تسري على كل إواسع ومن ثمة ف

التنازالت عن األسهم للغیر سواء كان المتنازل له 
، إال أن هذا  التفسیر تم رفضه من )37(مساهما أو ال

، وهو ما یمكن اعتباره كذلك مرفوضا )38(قبل الفقه
ن المشرع في نص المادة من قبلنا أل

فرق صراحة بین المساهم والغیر 57مكرر715
إما ...ترحإذا لم تقبل الشركة المحال إلیه المق"بقولها

أو العمل على أن یشتري األسهم احد المساهمین،
وهو ما یعني ضمنیا بعدم .." أن یشتریها من الغیر 

اعتبار المساهم من الغیر، وهذا ما أكده القضاء في 
فرنسا فیما بعد في حكم شهیر صدر بتاریخ 

نه ال یمكن تطبیق أحیث قرر 1976مارس10
ن المساهمین، شروط االعتماد على التنازل فیما بی

، )39(274ن المساهم لیس من الغیر بمفهوم المادة أل
.الذي أصبح ساریا وثابتا منذ ذلك الحینوهو المبدأ

شرط إنالرغم من االستثناءات السابقة، فوب
عتماد الشركة یمكن أن یطبق حتى إالحصول على 

أي (على األشخاص المعفیین منها وفق ما سبق ذكره
عندما ال تكون )األزواج-فروعال–األصول –الورثة 

الشركة قد  لجأت إلى االدخار العلني وتكون 
أسهمها مخصصة لعمالها فیمكنها رفض اعتماد 
المتنازل له الذي لیس له صفة العامل فیها وهذا في 

.)40(التشریع الفرنسي
:الشركات المسعرة ألسهمها في البورصة:ثالثا

یمكن إدراج شروط 55مكرر715وفقا لنص الماد 
... االعتماد في القانون األساسي للشركة

إذا بغض النظر عن كون أسهمها مسعرة للتداول في 
البورصة أو ال فالنص جاء عاما، وهو ما یعني أن 
المشرع التجاري أجاز إدراج مثل هذه الشروط في 

یة هذا النوع من الشركات بالرغم من أن طبیعة عمل
التداول في البورصة وٕاجراءاتها تتنافى مع مثل هذه 
الشروط، والتي تقضي باعتبار المشتري لهذه األسهم 
مالكا في الیوم الذي یتم فیه تنفیذ أمر البیع حیث 

.)41(یفقد البائع ملكیته علیها في تلك اللحظة
ن طرح هذا اإلشكال من قبل في أوقد سبق و 

وط تعیق عملیة فرنسا على اعتبار أن هذه الشر 
من ذلك فالكیفیة المطروحة في وبالرغمالتداول،

مثل هذه الحالة لما یتم تداول األسهم عن طریق 
الوسطاء، سواء بالنسبة لألسهم التي یتم تداولها في 
تسعیرة رسمیة أو في سوق خارج التسعیرة  حیث 
تنطبق أحكام التداول في البورصة وٕاجراءاته، 
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ق تحویل األمر لفائدة الوسیط فالعملیة تتم عن طری
المشتري في سجالت الشركة،  وفي نفس الوقت 

جل قصیر أالثمن تحت ید الوسیط البائع في یودع
جدا، وعندما یقوم الوسیط المشتري بإیداع طلب 

سم زبونه، یكون هذا الطلب بإالتحویل النهائي 
موضوعا إلجراءات االعتماد والموافقة من قبل 

لك القانون األساسي، وعلیه فإذا الشركة كما حدد ذ
حصل المتنازل له الجدید على االعتماد تم تحویل 
الملكیة باسمه، أما في حال الرفض فهذا الوضع 

، )42(یؤدي إلى انسحاب حقیقي موجه ضد المتنازل
وهذا ما جعل لجنة تنظیم عملیات البورصة في 

ن وجود مثل هذه الشروط في أتقر بCOBفرنسا 
ساسي للشركات المسعرة في البورصة، القانون األ

یتعارض مع خصوصیات سوق البورصة ونظامها 
االمر الذي أدى إلى 1987جانفي 20ل01-87رقم 

إدانة هذه الشروط بالنسبة للشركات المسعرة في 
،وبالرغم من إلغاء هذا التنظیم سنة )43(البورصة
، إال أن حظر هذه الشروط  في البورصة 1988

، حیث تم تعدیل 2004إلى غایة استمر العمل به
من القانون التجاري الفرنسي 228-23نص المادة 

2004جوان 24ل604-2004بموجب األمر رقم 
:والتي أزاحت كل غموض بقولها 

Dans une société dont les titres de capital
ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé, la cession de titres de
capital ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital, à quelque titre que ce soit,
peut être soumise à l'agrément de la société
par une clause des statuts. Cette clause est
écartée en cas de succession, de liquidation
du régime matrimonial ou de cession, soit
à un conjoint, soit à un ascendant ou à un

descendant )44( .

ومن هنا فشروط االعتماد ال تكون مشروعة إال 
بالنسبة للشركات التي سندات رأسمالها غیر مسعرة 

.)45()البورصة(للتداول في السوق المنظمة 
أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نصت المادة 

من نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها 29
COSOBعام لبورصة والمتعلق بالنظام ال03-97رقم

ه یمكن للجنة رفض طلب أنالقیم المنقولة، على 
قبول تداول سند إذا رأت أن الطلب مخالف لمصلحة 

.السوق والمدخرین
دم وجود نص صریح وعلیه، فبالرغم من ع

یشترط عدم وجود شروط االعتماد لقبول تداول 
السابقة 29األسهم في البورصة، فان نص المادة 

الفضفاض، یمنح للجنة سلطة رفض مثل هذه 
الشركات تحت غطاء مخالفة شروط االعتماد 
لمصلحة السوق والمدخرین التي تتطلب السرعة 

.والدینامیكیة لعملیات التداول
إجراءات طلب االعتماد وأثار رفضه:الثانيالمطلب 

على خالف شركات المسؤولیة المحدودة أین 
اعتبر المشرع إجراءات طلب االعتماد من النظام 

نه في إالعام بحیث یترتب على مخالفتها البطالن، ف
شركات المساهمة لم یتطرق لذلك ،وبالرغم من هذا 

العام نه یمكننا اعتبارها كذلك من النظام إالسكوت ف
ن األمر یتعلق بحق  أساسي للمساهم وهو حق أل

التنازل عن أسهمه، ومن ثمة یتعین علینا معرفة ما 
، وماذا یترتب عن )1الفرع(هي هذه اإلجراءات ؟
).2الفرع(رفض طلب االعتماد؟

تفتتح : إجراءات  طلب االعتماد:الفرع األول-
إجراءات طلب االعتماد عن طریق طلب یتقدم به 

ن المشرع لم المتنازل أو المتنازل له، ألالمساهم
، یوجهه إلى الشركة صاحبة )46(یحدد صفة الطالب

األسهم محل التنازل، عن طریق إجراء غیر قضائي 
أو برسالة مضمونة الوصول مع وصل االستالم 
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م ولقب إس،  ویذكر في هذا الطلب 56مكرر715م
وعنوان المتنازل له، وعدد األسهم أو سندات رأس 

مال المتنازل عنها والثمن المعروض، وعندما یكون ال
المتنازل له شخصا معنویا فیجب أن یتضمن الطلب 
شكل الشركة وعنوان مقرها االجتماعي، ولكن من 

.هي الهیئة المكلفة للفصل في طلب االعتماد؟
، نجد أن 56مكرر715بالرجوع إلى نص المادة 

، المشرع یتكلم عن الشركة بشكل عام دون تحدید
وبالتالي یكون بذلك قد منح الحریة للقانون األساسي 
لتحدید تلك الهیئة المختصة، والتي یمكن أن تكون 
الجمعیة العامة للمساهمین، عندما یكون عدد 
المساهمین محدود مما یسهل اجتماعها في مثل هذه 
الحاالت، وعلیه یتم اتخاذ القرار وفقا للقواعد التي 

واألغلبیة المطلوبة التخاذ حددها القانون النعقادها
القرارات، حیث تعتبر هذه األحكام من النظام العام 

.ق ت674م
في كل األحوال ال یمكن منح هذا االختصاص 

ن ذلك لیس من للجمعیة العامة غیر العادیة أل
ق ت، 607اختصاصها المحدد حصرا وفقا للمادة

وتبقى الهیئة العادیة التي غالبا ما یسند لها 
منح االعتماد عادة هي مجلس اإلدارة أو اختصاص

مجلس المراقبة أو المدیریة، أي المسیرون الذین 
سم الشركة،والتساؤل المطروح هو إیصدرون القرار ب

هل یمكن أن ینظر في طلب االعتماد لجنة خاصة 
تعین لهذا السبب من طرف القانون األساسي 

.للشركة؟
مادة ن المشرع في الفاإلجابة هي ال یمكن، أل

یتكلم عن الهیئات الممثلة للشركة 56مكرر715
والتي تتصرف وتصدر القرار بالقبول أو الرفض 

سم الشركة، واللجنة السابقة ال تمثل الشركة ومن إب
ثمة ال یمكنها أن تختص بالنظر في مثل هذه 

.)47(الطلبات

اإلدارة أو المراقبة (ویجب أن یكون هذا المجلس 
تكوینا صحیحا ومنعقدا وفقا مكونا ) أو المدیریة

قر القضاء في فرنسا أن انخفاض أبحیث للقانون،
یؤدي إلى )2(عدد أعضاء مجلس اإلدارة إلى اثنین 

اختالل الشروط ومن ثمة یعتبر االعتماد الممنوح 
.)48(من طرفهم باطال

األخر المطروح هنا هو ماذا لو كان واإلشكال
العتماد احد أعضاء المجلس الناظر في طلب ا

معني مباشرة بذلك، فهل یمكنه المشاركة في 
التصویت على منح االعتماد لفائدة األسهم المملوكة 

ن القانون ال یتضمن أیة نصوص تفقده أله، خاصة و 
الحق في التصویت في هذه الحالة بالنظر لوجود 

.تعارض في المصالح؟
نه یمكنه المشاركة فهذا أاإلجابة هنا كذلك هي 

عند منح )49(یفقده حقه في التصویتالوضع ال 
.االعتماد

في كل األحوال فالهیئة الناظرة في منح االعتماد 
أو رفضه، هي نفسها الهیئة المعنیة باختیار مشتري 
جدید لألسهم في حال رفض اعتماد المتنازل له 
المقترح من قبل المساهم المتنازل، وحتى في حال 

فیة ر التسویة أو التصوضع الشركة في إطا
ن هذا االختصاص الممنوح  لها بموجب إالقضائیة ف

القانون األساسي  یجب احترامه، بحیث ال یمكن 
ل نه في حاأللمدیر القضائي أن یحل محلها، كما 
ن اختصاص إوضع الشركة في إطار التصفیة، ف

منح االعتماد إذا كان موكل إلى الجمعیة العامة 
دارة ألنه ال العادیة للمساهمین ینتقل إلى مجلس اإل

توجد أیة نصوص قانونیة تمنح هذه السلطة 
.)50(للمصفي

اإلشارة أن تغییر كیفیة تسییر الشركة من وتجدر
النظام الكالسیكي إلى النظام الحدیث، یؤدي إلى 
تغییر في الهیئة المختصة  بمنح االعتماد أو رفضه 
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بالضرورة، وعلیه یتعین أن یكون ذلك محل إشهار 
. )51(كذلك
ذا وفي كل األحوال ومهما كانت الهیئة ه

جل شهرین إلصدار أنه یكون لها إالمختصة، ف
القرار سواء بمنح االعتماد أو رفضه ابتدءا من تاریخ 
تقدیم الطلب على خالف المشرع الفرنسي الذي 

.حددها بثالثة اشهر
ویمكن للهیئة المعنیة بالنظر في الطلب طلب أیة 

المتنازل دون أن یؤدي ذلك معلومات تكمیلیة من 
، هذا وفي حال كان )52(إلى إیقاف األجل السابق

نه یبلغ إلى الطالب بنفس طریقة إالقرار بالموافقة  ف
.تقدیمه 

ویمنح االعتماد بالنسبة لكل األسهم المقدم حولها 
الطلب دون أن یكون هناك محل للتجزئة، إال إذا 

، )53(فینتعلق األمر بعدة أشخاص متنازل لهم مختل
هذا وال یكون للقضاء سلطة منح االعتماد أو رفضه، 
ومع ذلك ینعقد له االختصاص للنظر في مدى 

ن ال أخذ بكیفیة صحیحة أو ال، و صحة القرار المت
یكون مشوبا بعیب الغش أو التعسف في استعمال 

.)54(الحق
وكما یكون منح االعتماد صریحا یمكن أن یكون 

:یةضمنیا في األحوال التال
نه تعتبر الموافقة على أاعتبر القضاء في فرنسا -

المتنازل له قد تمت بمجرد اإلمضاء على محضر 
التحویل، وكان المتنازل له قد تم تعیینه في نفس 

.)55(للشركةالیوم كرئیس مدیر عام 
جل الشهرین دون رد من أنه وعند انقضاء أ-

فقا و عتماد المتنازل له قد تم ضمنیاإالشركة، یعتبر 
ستدعاء الجمعیة إ، ولو تم57مكرر715لنص المادة

العامة الغیر عادیة للشركة قصد تخفیض راس المال 
وفق ما تقرره )56(واسترجاع الشركة لتلك األسهم

.وما بعدها714أحكام المادة 

نه یعتبر اعتمادا ضمنیا في حال رفض الشركة أ-
راء تقم بإجراءات شقبول المتنازل له، إال أنها لم

جل الشهرین التالیین لتبلیغ قرار أاألسهم خالل 
نعقاد إ، ولیس من تاریخ 57مكرر715لرفض ما

عتماد، ولو كان المساهم الهیئة المعنیة للنظر في اإل
.)57(المتنازل له حاضرا فیها

وال یبقى إذا أمام الشركة إال طلب تمدید هذا 
األجل من المحكمة المختصة والتي تنظر في 

، وما یالحظ  هنا أن )58(صدر بذلك قراراالطلب وت
جل الشهرین بطلب من أالمشرع تكلم عن تمدید 

الشركة، ولكنة لم یحدد المدة التي ال یمكن أن 
جال للتعسف یتجاوزها هذا التمدید، وهو ما یفتح الم

ن األمر یصدر بدون أمن قبل الشركة خاصة و 
حضور األطراف، ومع ذلك فال یبقى أمام الطرف 

یرى أن طلب التمدید یتضمن تعسفا إال الرجوع الذي
للقاضي للتراجع عنه أو تعدیله وهذا ما یعد من قبل 
إحدى الضمانات الممنوحة للمساهم المتنازل أو 
المتنازل له، إضافة إلى شرط أن یكون الطلب مسببا 

.)59(من طرف الشركة
هذا بغض النظر عن أحكام القواعد العامة 

استعمال الحق والتي یمكن الخاصة بالتعسف في 
.)60(التأسیس علیها ولكن أمام محاكم الموضوع

أثار رفض االعتماد:الفرع الثاني
ازل له كمساهم عتماد المتنإشركة عندما ترفض ال
جل شهرین أنه یتعین علیها وفي إجدید في الشركة، ف

:من تاریخ إبالغها الرفض لمقدم الطلب أن تقوم إما
حد المساهمین في أبشراء األسهم من طرف -

. الشركة
شراء األسهم من طرف الغیر الذي تختاره -

.الشركة
شراء األسهم من طرف الشركة ذاتها قصد -

تخفیض راس مالها، وقبل التطرق إلى هذه الحلول 
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ن التساؤل المطروح إالثالثة المقترحة على الشركة ف
القاضي هو هل یمكن الطعن في قرار الشركة 

.برفض االعتماد؟
نه یبقى دائما إفي البدایة إذا تم رفض االعتماد ف

للمساهم المتنازل الحق في سحب عرضه ومن ثمة 
التراجع عن تنازله واحتفاظه بأسهمه، وال یمكن 

.)61(للشركة أن تلزمه بالتخلي عنها
ویجب تبلیغ قرار الرفض إلى الطالب بنفس شكل 

أي برسالة مضمونة ، )62(تقدیم طلب االعتماد
.ق ت55مكرر715الوصول مع وصل باالستالم م

ویشترط أن یكون قرار الرفض صحیحا من حیث 
ءات الشكلیة ویتعلق األمر باحترام اإلجرا–الشكل 

بتدءا باالختصاص إتخاذ مثل هذه القرارات الالزمة إل
، كما یجب أن یكون -إلى النصاب المطلوب لذلك

أن یبرر بحمایة المصلحة مسببا تسبیبا كافیا أي 
جتماعیة للشركة، وعلى هذا األساس فمثله مثل إلا

أي قرار من قرارات الشركة  یمكنه أن یخضع 
.للطعن القضائي

وما هو صعب على المدعي یكمن في إثبات 
ن تسبیب القرار التعسف من طرف الشركة، أل

بمصلحة الشركة یبقى مفهوما واسع، وغالبا ما یكون 
.)63(یقي خفي یصعب إثباتهالسبب الحق

في كل األحوال، فالهیئة الناظرة في طلب 
االعتماد والتي أصدرت قرار الرفض یتعین علیها 

جل الشهرین المحددین إلصدار القرار أن تقوم أفي 
بتحدید مشتري بدیل للمتنازل له المرفوض، وذلك 

.وفق الحلول الثالثة السابقة
د شخص هذا ویبقى الخیار للشركة في تحدی

المتنازل له، حیث یمكنها أن تعرض هذه األسهم 
على بقیة المساهمین في الشركة نفسها قصدا تدعیم 
أغلبیة معینة فیها، ومن ثمة الحفاظ على توازن في 
القرار داخل الشركة، ومع ذلك فاإلشكالیة التي یمكن 

أن تثور هنا، هو إمكانیة استعمال الشركة ألسلوب 
ض شراء هذه األسهم على االنتقاء حیث یتم عر 

.بعض المساهمین دون غیرهم 
ومع ذلك فالحمایة المقررة لهؤالء المساهمین، 

، هي حقهم في الطعن في القرار على أساس الغش
ن ذلك یشكل مساسا بمبدأ المساواة في ما بینهم، أل

وتفادیا لكل ذلك فاألجدر أن یتدخل القانون األساسي 
شراء باألولویة وحسب للشركة ویقوم بتنظیم خیار ال
.)64(ترتیب معین لفائدة المساهمین

كما یمكنها وكخیار ثاني أن تعمل على شراء 
هذه األسهم من قبل الغیر، ولم یحدد المشرع كیف 

.ختیار هذا الغیر وعلى أي أساس ؟إیتم 
فال قید 55مكرر715فبالنظر لنص المادة 

اره نه یمكنها اختیأعلى الشركة في ذلك، أي بمعنى 
لكن فكل من المتنازل له المرفوض بكل حریة، و 

عتماده والغیر المقترح من قبل الشركة لیحل محله إ
لشراء هذه األسهم، أجانب عن الشركة فلماذا یرفض 

حدهما ویقبل األخر؟ فاإلجابة تكمن في السلطة أ
التقدیریة التي منحها المشرع للشركة في حمایة 

تسبیب قرار مصلحتها االجتماعیة، ومن هنا ف
عتماد یصبح أكثر من ضرورة في مثل الرفض لإل

.هذه الحاالت
وفي كل األحوال، فالقید القانوني الوارد على 

نه یحضر علیها تقدیم أالشركة في هذه الحالة هو
أموال أو منح قروض أو الموافقة على تقدیم ضمان 

.)65(ق ت60مكرر715قصد شراء هذه األسهم م
وقد حكم القضاء في فرنسا بشرعیة الشرط 
المدرج في القانون األساسي، الذي مفاده تقیید حریة 

ختیار المتنازل له في حالة رفض إالشركة في 
االعتماد، وذلك عن طریق تحدید قائمة بأسماء 
األشخاص الذین لهم الحق في شراء هذه األسهم 

.)66(باألولویة مسبقا
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للشركة هو أن تعمل أما الحل الثالث الممنوح 
بنفسها على شراء تلك األسهم وهو الحل الذي 
یفرض علیه تخفیض رأسمالها، ویترتب على ذلك 

:نتیجتان
فمن جهة فبالنسبة للمساهم المتنازل الذي تم -

استرجاع أسهمه من قبل الشركة، فیعتبر من الناحیة 
الجبائیة قد تحصل على فائض قیمة، فیخضع بذلك 

لدخل  ولهذا السبب اشترط المشرع للضریبة على ا
.  57مكرر715أن یتم استرجاع األسهم بموافقته م

ومن جهة ثانیة فالهیئة المختصة هنا بإتمام -
ن العملیة تصبح الجمعیة العامة غیر العادیة، أل

. )67(األمر یتعلق بتخفیض رأس مال الشركة
سترجاع األسهم قد تمت إهذا وتعتبر عملیة 

االتفاق بین الشركة و المساهم المتنازل بمجرد ما یتم 
حول المحل والثمن في األجل المحدد، ولو كان قرار 
الجمعیة العامة غیر العادیة القاضي بتخفیض رأس 

.   )68(المال قد تم الحقا لهذا األجل
من القانون التجاري 714ونصت المادة 

الجزائري على سیر هذه العملیة بحیث أوردت 
منع واالستثناء علیها، بحیث یجوز القاعدة وهي ال

:  للشركة شراء أسهمها الخاصة وذلك في حالتین
حالة تخفیض رأس المال غیر المبرر بخسائر، -

وتقوم الشركة هنا بشراء أسهمها والتي یمكن تطبیقها 
من اجل إبطال 57مكرر715على حالتنا السابقة م

.تلك األسهم
بورصة، حیث حالة الشركة المسعرة ألسهمها في ال-

تقوم بشراء هذه األسهم قصد تنظیم سعرها في 
السوق ویكون ذلك بموجب رخصة من الجمعیة 
العامة العادیة، والتي ال یمكن أن تكون ألكثر من 
سنة وتتم هذه العملیة بعلم لجنة تنظیم عملیات 

الى 715البورصة وتحت رقابتها المواد من
.3مكرر715

مكن للمتنازل والتساؤل المطروح هنا هو هل ی
التراجع عن تنازله، أي هل یمكنه رفض استرجاع 

.الشركة ألسهمه بالكیفیة السابقة؟
نه وعندما تقرر الشركة استرجاع أالمؤكد هو 

أسهما على النحو السابق، فإنها ال تحل محل 
المتنازل له بكیفیة مطلقة، بحیث یختلف عقد 
االسترجاع عن عقد التنازل، ویظهر هذا االختالف

من خالل اشتراط المشرع أن یتم االسترجاع بموافقة 
، بحیث ال 57مكرر715المساهم المتنازل وجوبا م

.)69(یمكن للشركة أن تفرض علیه االسترجاع فرضا
:حلول 3في كل األحوال فللمتنازل الخیار بین 

إما أن یقبل االسترجاع من قبل الشركة ومن هنا -
. یصبح التنازل نهائي

رفضه ومن ثمة یقرر االحتفاظ بأسهمه أو أن ی-
.والبقاء شریكا

وٕاما أن یقبل االسترجاع ویرفض الثمن المعروض -
كمقابل، وفي هذه الحالة ال یكون أمام الشركة إال 
اللجوء إلى خبیر لتحدیده یتم االتفاق علیه فیما بین 
األطراف، وفي حال الخالف یعین من طرف رئیس 

، وال یمكن بأي حال )70(المحكمة المختصة استعجاال
من األحوال للشركة أن تحدد في قانونها األساسي 

، كما ال یمكن ألي )71(ثمن جزافیا السترجاع أسهمها
جمعیة عامة أن تفرض تقدیرا لقیمة األسهم على 

.)73(للشركة)72(قاعدة القیمة التصفویة 
تفاقنه وبمجرد اإلأالقضاء في هذه الحالة واقر

ن البیع یعتبر قد إبین األطراف حول المحل والثمن ف
ن إلو ،)74(تم وال یمكن لألطراف سحب العرض

المشرع لم یشترط في الثمن أن یكون محددا باألرقام 
من 357و356بل یكفي أن یكون قابال للتحدید م 

نه وفي غیاب تراجع صریح من إالقانون المدني، ف
د تعیین الخبیر، المتنازل، یكون البیع مكتمال بمجر 

نه یبقى دائما أومع ذلك یرى جانب أخر من الفقه 
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ویسري نفس –للمتنازل الحق في التراجع عن التنازل 
الحكم بالنسبة للمتنازل له المقترح لشراء هذه 

عندما یالحظ أن الثمن المحدد من قبل -األسهم
.)75(الخبیر مجحف

سترجاع الشركة ألسهمها هذا وكحالة أخرى إل
عتماد من ألت إلیه تلك األسهم، حالة رفضها إلبعد 

التنفیذ الجبري علیها كونها كانت قید رهن حیازي 
ق ت، فالقانون لم یرد جعل التملك 58مكرر715م

بموجب التنفیذ ) األسهم(القانوني للحقوق االجتماعیة 
الجبري سببا یسمح بالتحایل على میكانزمات شروط 

ذلك في هذه الحالة االعتماد ، وعلیة یكون للشركة ك
الحق في استرجاع تلك األسهم قصد تخفیض رأس 
مالها على النحو السابق، كما یمكنها أن تمكن احد 
المساهمین من الحلول محل الغیر الذي ألت إلیه 

ق م والمواد 981تلك األسهم  في البیع الجبري م
من قانون اإلجراءات المدنیة 681و719-720

شرع لذلك أجال لالسترجاع واإلداریة، ولم یحدد الم
.58مكرر715بل اكتفى بالقول بدون تأخیر 

وكنتیجة لكل ما سبق قولة  فتجاهل المساهم 
لشروط االعتماد السابقة واإلجراءات المقررة لها 
یجعل من تنازله عن أسهمه كأن لم یكن، أي باطال 

.ال یحتج به في مواجهة الشركة 

الخاتمة 
االعتماد حول شروطمن خالل كل ما قیل سابقا

قر حریة التنازل على أن إ یبدو جلیا أن المشرع و 
األسهم كمبدأ في شركات المساهمة وخاصیة جوهریة 
في األسهم، ومن ناحیة أخرى كحق أساسي للمساهم 

نه بالمقابل راعى مصلحة إال یجوز المساس به، ف
الشركة التي تقتضي ممارستها لرقابة على 

لدخول إلیها، ولكي یحفظ األشخاص الراغبین في ا
حق المساهم في الخروج من الشركة متى شاء فقد 

اوجد كمقابل لشروط االعتماد شروط االسترداد من 
طرف الشركة في حالة رفضها لشخص المتنازل له،

بحیث أعطى مرونة للقانون تسمح بالتخفیف من 
حدة المبدأ وحافظ على مصلحة الشركة وحق 

كذلك میز بین شركات المساهم من جهة ثانیة، و 
المساهمة المفتوحة التي تقوم على االعتبار المالي 
بشكل مطلق وشركات المساهمة المغلقة والتي 

ن تدخل نوع أیمكنها أن تحافظ على خصوصیاتها ب
من االعتبار الشخصي في قانونها األساسي األمر 

.الذي یؤدي  تقیید المبادئ منها حریة التداول
ر الحفاظ على المصلحة ومع ذلك  یبقى مبر 

االجتماعیة للشركة ذلك المفهوم الواسع والفكرة 
المعنویة مثله مثل فكرة حسن النیة في القانون، الذي 
یمكن التأسیس علیه ولكن یصعب إثباته أو إثبات 
عكسه، األمر الذي یصعب على المساهم الطعن في 
قرارات الشركة القائمة على التعسف، كما یتعذر 

ت أن األمر متعلق بمصلحة األغلبیة أو علیه إثبا
بمصلحة الشركة لتداخلهما، وهو ما یعیق كذلك 
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الحامض النووي ودوره في اإلثبات الجنائي
خلیفة راضیة 
كلیة الحقوق  -قسم الحقوق 

عنابة-جامعة باجي مختار

ملخـص
توصل لقد. أكثر االكتشافات العلمیة إثارة في اآلونة األخیرة" البصمة الوراثیة"ووي أو ما یسمیه البعض الحامض النّ عدّ یُ 

بب الرئیسي في امتالك كل السّ یحتوي على نوعین من االختالفات التي تعدّ ADNالعلماء إلى أن جزيء الحامض النووي 
ومن بین المجاالت التي یمكن فیها لهذا .ستثناء التوائم المتشابهةشخص حامضا نوویا یختلف عن أي شخص آخر، با

،وذلك لما ینفرد به من خصائص تمّیزه عن األدلة األخرىثبات الجنائي،یؤدي دورا فعاال وحیویا مجال اإلاالكتشاف أن
ضوع االثبات بالحامض لكن ورغم هذه األهمیة فإن مو . وحجیته القویة في إثبات الجرائم، وخصوصا الجرائم المسرحیة

في الخصوصیة، أو إجبار شخص یات الفردیة، كالمساس بالسالمة الجسدیة أو الحقّ بالحرّ النووي یثیر عّدة إشكاالت تمّس 
.على تقدیم دلیل ضد نفسه

.ة، الحریات الفردیةحامض نووي، دلیل، حجیّ : الكلمات المفاتیح 

Résumé
L’ADN (Acide Désoxyribonucléique), appelé communément « l’empreinte génétique », est
considéré actuellement comme l’une des découvertes les plus passionnantes. Effectivement,
les scientifiques ont découvert que la molécule d’ADN comprenait deux sortes de
particularités qui distinguent chaque personne de toute autre (à l’exception des vrais jumeaux
–homozygotes-). Parmi les champs d’application ou cette découverte joue un rôle efficace et
vital, ce serait bien la preuve en matière pénale. Effectivement, en comparaison avec les
autres preuves, l’ADN possède des caractéristiques bien singulières. En plus, elle a le mérite
d’avoir une forte fiabilité en tant qu’indice criminel, principalement dans le cas de crimes de
scènes. Cependant, en dépit de son importance, le recours à l’ADN en tant que preuve suscite
divers problèmes touchant aux libertés individuelles, tels que l’atteinte à l’intégrité physique
ou bien le droit à la vie privée, ou alors le fait de contraindre une personne à fournir une
preuve contre elle-même.

Mots clés : ADN (Acide Désoxyribonucléique), preuve, fiabilité, libertés individuelles.

Abstract
DNA (Deoxyribonucleic Acid), or what is commonly referred to as the "genetic fingerprint" is
now considered as one of the most exciting discoveries. Indeed, scientists have concluded that
the DNA molecule consists of two kinds of features that distinguish each person from another
(except identical twins-homozygous-). The evidence in criminal matters is regarded as one of
the fields in which this discovery may play a vital and effective role, particularly in scenes
crime. However, the use of DNA as evidence raises issues which have impact on individual
freedoms, such as the physical integrity, the right to privacy, or forcing a person to give
evidence against himself.

Keywords : DNA (Deoxyribonucleic Acid), evidence, reliability, privacy.
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: مقدمــة
إن المتتبع للجریمة یرى أنها تتطور مع تطور 
العصور، فبعد أن عرف هذا العصر اكتشافات تقنیة 
وظهور الحاسبات اإللكترونیة حتى عرف بعصر 

فإنه مؤخرا شهد ما یعرف بالهندسة المعلوماتیة، 
الوراثیة أوالبیولوجیة، والتي كانت من أهم نتائجها 
بصمة الحامض النووي، التي أطلق علیها تسمیة 
البصمة الوراثیة، فسمي هذا العصر بالعصر 
الجینومي، فبعد أن كانت العصور الماضیة یعتمد 
في إثباتها للجرائم على االعتراف الذي كان في 

یحصل علیه عن طریق التعذیب كالشد ماالغالب
في العجالت والصلب على حامل من الخشب 
والضرب أو شهادة الشهود التي یمكن أن یعتریها 
الشك في حالة نسیانهم لتفاصیل الجریمة أو تزییفها، 
ظهرت وسائل علمیة حدیثة للكشف عن الجرائم، 

الذي تم ) ADN(ومن بینها الحامض النووي 
فرانس "و" جیمس واطسون"قبل العالمین اكتشافه من 

وتوصال إلى أن الحامض النووي 1953سنة " كریك
یتكون من شریطین متوازیین یشكالن معا حلزونا 
مزدوجا، وأنه مثل باقي الخالیا في جسم اإلنسان ال 

1985یختلف من شخص إلى آخر، لكن في سنة 

تغیرت الموازین حیث اكتشف عالم الوراثة األنجلیزي 
أن لكل شخص بصمة وراثیة " إلیك جیفریز"
"ADN " تمیزه عن غیره من البشر، وال تتطابق إال

في حالة التوائم المتماثلة الناتجة عن بویضة واحدة، 
وأطلق علیها مصطلح البصمة تشبیها لها ببصمة 
اإلصبع التي یتمیز بها كل شخص، وٕان كانت 
بصمات األصابع من أبرز الوسائل العلمیة في 

ات الجرائم، إال أن هذه األهمیة تضاءلت، إثب
فالمجرم الیوم كثیرا ما یلجأ إلى وضع مادة كیمیائیة 
في مكان وجود البصمات على أیدیهم، ومن 
خصائص هذه المادة أنها تكون طبقة تشبه 

البالستیك عند تعرضها للهواء فتمنع ظهور 
البصمات عند مالمسة الید أي جسم من األجسام، 

ى لبس قفازات أو یمسح بصماته بمندیل، كما یلجأ إل
في حین أن الحامض النووي یمكن التقاطه من أي 
بقایا خلیة وجدت على مسرح الجریمة، كالشعر، 

وبالتالي ... الدم، المني، األظافر، األسنان، اللعاب، 
فمجال استخالص الحامض النووي أوسع نطاقا من 

رز مجال رفع البصمات من مسرح الجریمة، وهنا تب
ومن أبرز اإلشكالیات التي . أهمیة هذا الموضوع

ما مفهوم الحامض النووي؟ : تطرح في هذه الدراسة
وما هي الخصائص التي یتمتع بها والتي تمیزه 
كوسیلة إثبات للكشف عن الجرائم ومرتكبیها، وما 
مدى حجیته أمام القاضي الجنائي، وما هي أبرز 

وهل هناك تطبیقاته في مجال الكشف عن الجریمة،
مشكالت یثیرها اإلثبات عن طریق الحامض النووي؟ 
سنحاول اإلجابة عن هذه اإلشكالیات من خالل 
مبحثین، نتناول في األول ماهیة الحامض النووي، 
ونتناول في الثاني قیمة الحامض النووي في اإلثبات 

.الجنائي
ماهیة الحامض النووي : المبحث األول

ة عن بیان بالخصائص البصمة الوراثیة هي عبار 
والصفات الوراثیة التي تسمح بتحدید هویة شخص 
ما والتعرف علیه على غرار بصمات األصابع 
ویشبه الحامض النووي ببطاقة الهویة الشخصیة من 
حیث كون كل منهما تحدد العناصر األساسیة 
الشخصیة التي تسهم في تحدیدها وتمییزها عن 

اصر الحالة غیرها، فالهویة الشخصیة تحدد عن
المدنیة للشخص كاالسم والموطن وتاریخ الوالدة 
ومكانها، في حین أن البصمات الوراثیة تحدد 
خصائص الشخص الوراثیة كلون العینین وبشرته 

، ...ودرجة ذكائه ونوع هرموناته وبروتیناته 
وسنحاول في هذا المبحث بیان مفهوم الحامض 
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لحامض النووي وخصائصه، واالختیارات الخاصة با
.النووي وكیفیة التعرف على صاحبها

تعریف الحامض النووي: المطلب األول
لقد تعددت تعریفات الحامض النووي ومن أبرزها 

المادة الحاملة "تعریف الدكتور رمسیس بهنام 
. )1("للعوامل الوراثیة والجینات في الكائنات الحیة

وهناك من عرفه بأنه المادة المسؤولة عن نقل 
.)2(الوراثیة من األصول إلى الفرعالصفات 

وقد عرفته ندوة الوراثة والهندسة الوراثیة والجینوم 
: البشري للمنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبیة على أنه 

البنیة الجینیة نسبة إلى الجینات المورثات التفصیلیة "
التي تدل على هویة كل فرد بعینه وهي وسیلة ال 

دیة البیولوجیة تكاد تخطئ في التحقق من الوال
".والتحقق من الشخصیة

هي الحروف ) ADN(والحامض النووي -
Acide)األولى لمصطلح  Désoxyribonucléique)

أي الحامض النووي الدیوكسي منزوع األكسجین 
وهو عبارة عن مركب كیمیائي معقد ذو وزن جزئي 
عالي ال یمكن للكائن الحي االستغناء عنه، یتكون 

ن من النیوكلیوتیدات على شكل من خیطین دائریی
حلزون ویوجد هذا الحمض في أنویة الخالیا 

.)3(للكائنات الحیة
أما بالرجوع إلى تعریفه من الناحیة القانونیة 
فقانون اإلجراءات الجزائیة لم یعرف الحامض 
النووي، وبالتالي نرجع إلى تعریف الفقه، وهنا نجد 

الهویة : "ه أن الفقه الفرنسي قد وضع تعریفا له بأن
الوراثیة األصلیة الثابتة لكل إنسان التي تتعین 
بطریق التحلیل الوراثي وتسمح بالتعرف على األفراد 

. )4("بیقین شبه تام
وعلیه نخلص إلى أن الحامض النووي أو 
البصمة الوراثیة كما یسمیها البعض هي التي تبین 
عالمات االنسان الممیزة وصفاته الوراثیة منذ بدایة 

تكوینه في بطن أمه وهي التي تحدد نوع فصیلة دمه 
وٕانزیماته وبروتیناته وشكل بصمات أصابعه ولون 
شعره وبشرته وجنسه وغیر ذلك من الصفات 
الوراثیة، فهي بمثابة بطاقة تعریف بیولوجیة 

.لإلنسان
خصائص الحامض النووي: المطلب الثاني

ینفرد الحامض النووي بعدة خصائص تمیزه عن 
: ه من أدلة اإلثبات العلمیة تتلخص فیما یليغیر 

حیث لكل شخص حامض نووي :االنفرادیة-1
یمیزه وال یمكن أن یتشابه شخصان في ذلك ماعدا 
حالة وحیدة وهي التوائم المتطابقة تماما الناتجة عن 

.بویضة واحدة وهذا ما اكتشفه العالم إلیك جیفریز
حصول یتمیز الحامض النووي بأنه یمكن ال-2

علیه من مصادر مختلفة یخلفها جسم اإلنسان مثل 
الدم، المني، اللعاب، الجلد، الشعر، األظافر، 

.....العظم، اللحم 
یعد الحامض النووي أدق وسیلة لتحدید الهویة -3

.أو إثبات النسب أونفیه
یتمتع الحامض النووي بقدرة كبیرة على مقاومة -4

الجویة من برودة عوامل التعفن والتحلل والتغیرات
وحرارة لفترة طویلة حیث یمكن التعرف على الجثث 
القدیمة التي یرجع أصلها إلى آالف السنین وذلك 
من خالل تحلیل العظام واألسنان وبالتالي الكشف 

.)5(عن المفقودین
یتمیز الحامض النووي بمقدرته على االستنساخ -5

.ألنه ینقل الصفات الوراثیة من جیل إلى جیل
ما یمیز الحامض النووي بأنه یتكون من خطوط -6

عریضة وبالتالي یسهل قراءته والمقارنة بین بصمتین 
.وراثیتین سهل جدا

سهولة حفظ وتخزین الحامض النووي في أجهزة -7
الكمبیوتر وٕانشاء ملفات خاصة بالمجرمین 
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المسبوقین قضائیا والمشتبه فیهم مما یسهل ذلك 
.عملیة اإلثبات

كن عن طریق الحامض النووي اكتشاف یم-8
مرتكبي الجرائم التي قیدت ضد مجهول، وقد فتحت 
المحاكم األمریكیة والبریطانیة ملفات عدد كبیر من 
تلك الجرائم، وفتحت تحقیقات فیها من جدید، وقد 
برأت البصمة الوراثیة مئات األشخاص من جرائم 
القتل واالغتصاب، كما أدانت آخرین، ومن أشهر 

الذي أدین " سام شبرد"ذه الجرائم قضیة الدكتور ه
أمام 1955بقتل زوجته ضربا حتى الموت سنة 

محكمة والیة أوهایو بالوالیات المتحدة األمریكیة ثم 
ثبتت بعد ذلك براءته عن طریق بصمة الحامض 

في السجن ) سام(النووي، بعد أن قضى الدكتور 
، 1965عشر سنوات، ثم أعیدت محاكمته عام 

حصل على براءته التي لم یقتنع بها الكثیرون حتى و 
، حینما طلب اإلبن األوحد 1993كان أغسطس عام 

فتح القضیة من جدید وتطبیق اختبار ) سام(للدكتور 
1998البصمة الوراثیة، أمرت المحكمة في مارس 

ألنه توفي، وأثبت الطب ) شبرد(بأخذ عینة من جثة 
سریر المجني الشرعي أن الدماء التي وجدت على 

، بل دماء )سام شبرد(علیها لیست دماء الدكتور 
صدیق العائلة، وأدانته البصمة الوراثیة، وأسدل 
الستار على واحدة من أطول محاكمات التاریخ في 

بعدما حددت البصمة الوراثیة كلمتها 2000جانفي 
.)6(في هذا الخصوص

یمكننا الحامض النووي من معرفة جنس العینة -9
عود ألنثى أوذكر، وهذا یساعد في الكشف عن هل ت

.مرتكبي الجرائم
اختبارات الحامض النووي وكیفیة : المطلب الثالث

التعرف على صاحبه
إن الحامض النووي یوجد في أي خلیة من جسم 

دم، شعر، لعاب، عرق، (اإلنسان، ومصادره متعددة 

ومكان وجود هذه الخالیا هو مسرح ...) أسنان، 
ن اإلثبات عن طریق الحامض النووي الجریمة أل

مرتبط بالجرائم المسرحیة، ولمعرفة صاحب العینة 
البد من إجراء اختبارات من طرف أهل االختصاص 

: ویتبع في ذلك الخطوات التالیة
من ADNیتم رفع العینة المراد استخالص -

.مسرح الجریمة
بعد ذلك یتم التخلص من المواد الزائدة -

المصاحبة للعینة مثل كریات الدم الحمراء والمواد 
جهاز الطرد (الصلبة بواسطة أجهزة كهربائیة 

في المعمل الجنائي حیث یتم كسر نواة ) المركزي
الخلیة والوصول إلى الشریط الحلزوني المزدوج في 
صورة راسب أبیض هالمي، بعد ذلك یتم نقل 

ADNوتصویره باألشعة السینیة.
وٕاذا ما رجعنا إلى التاریخ فأول طریقة لتحلیل 
الحامض النووي اكتشفت من طرف العالم إلیك 

وتعد هذه الطریقة من أنجح 1985جیفریز سنة 
الطرق في الوصول إلى نتائج صحیحة ویمكن أن 

: تلخص خطواتها فیما یلي
استخالص كمیة من الحمض النووي من -1
صادر البیولوجیة المختلفة واختبار جزء منه الم

.لمعرفة إذا كانت الكمیة كافیة إلجراء التحلیل
بواسطة إنزیمات خاصة ADNتقطیع جزيء -2

.إلى عدة مالیین من الجزیئات
ووضعه داخل ADNأخذ المحلول على أجزاء -3

ثقوب یتم عملها على جیل سطحي، بحیث یتم 
.خاللهإرسال التیار الكهربائي من 

فصل الجزیئات حسب طولها عن طریق -4
.الكهرباء

وضع غالف رقیق على الجیل والضغط علیه -5
بحیث یتم نقل الجزیئات على سطح هذا الغالف من 

.الوسط الجیالتیني غیر الثابت إلى وسط أكثر ثبوتا
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فصل خیوط الحمض النووي الحلزونیة -6
المزدوجة إلى خیوط فردیة بواسطة تغییر طبیعتها 
الحراریة ومن ثم تثبت هذه الجزیئات على الخیوط 

.بواسطة الكواشف
غیر المرئیة إلى ألواح من ADNنقل جزیئات -7

األقالم لقراءتها من خالل أجهزة الحاسوب المبرمج 
الكواشف أو على ذلك بعد تعرضها إلى بعض 

.)7(اإلشعاعات كأشعة إكس
بهذه ADNبعد إجراء هذه التحالیل یتم مقارنة 

العینة بالحامض النووي للمشتبه فیهم، ففي حالة 
التطابق یكون دلیل إثبات وفي حالة االختالف یكون 
دلیل نفي، مع اإلشارة إلى أنه یجب توفیر األجهزة 

یل واألشخاص التقنیة المناسبة إلجراء مثل هذه التحال
المتخصصین الذین لهم مؤهالت علمیة عالیة ألن 
ذلك ینتج عنه أثر خطیر وهو إثبات أو نفي الجریمة 

.عن المتهم
قیمة الحامض النووي في اإلثبات : المبحث الثاني

الجنائي
یعد الحامض النووي من أهم األدلة العلمیة 
المستخدمة في الكشف عن الجریمة رغبة في 
الوصول إلى الحقیقة القضائیة والتقلیل من الخطأ 
القضائي، و سنحاول في هذا المبحث معرفة ما 
مدى حجیة الحامض النووي أمام القاضي الجنائي 
وأهم تطبیقاته في مجال الكشف عن الجریمة 

وهل هناك مشاكل تواجه اإلثبات عن ومرتكبها؟
طریق الحامض النووي؟ 

حجیة الحامض النووي في اإلثبات : المطلب األول
أمام القاضي الجنائي

إن حكم القاضي الجنائي البد أن یبنى على دلیل 
یقتنع به، واألدلة من حیث مصدرها تنقسم إلى 
نوعین أدلة قولیة أو غیر مادیة وهي تنبعث من 

یة كاعتراف المتهم وشهادة الشهود، عناصر شخص

وأدلة مادیة تنبعث من عناصر مادیة ناطقة بنفسها 
تؤثر في اقتناع القاضي بطریق مباشر مثل األدوات 
التي استخدمت في ارتكاب الجریمة كبصمات 
األصابع أو الحامض النووي ویتم التوصل إلیها عن 
طریق المعاینة والخبرة، وما یحكم نظریة اإلثبات 

لجنائي هو مبدأ حریة اإلثبات الذي نصت علیه ا
ج، فالقاضي یقتنع بالبراءة أو .إ.ق212المادة 

اإلدانة بناءا على األدلة المطروحة أمامه وله الحریة 
. في تقدیر الدلیل باستثناء بعض الجرائم مثل الزنا

فبصمة الحامض النووي مثلها مثل باقي أدلة 
علمي في إثبات اإلثبات بل وقد تفوقها قوة كدلیل

الجریمة أو نفیها، فالشاهد على سبیل المثال قد 
یكذب أحیانا، ولذلك على القاضي الجنائي التثبت 
من شهادته، وغالبا ما ال یوجد شاهد رؤیة یرى 
الجریمة بتفاصیلها ألن المجرم یكون حریص عند 
ارتكابه الجریمة أن ال یوجد في مسرح الجریمة أحد، 

ومات الشهود المتصلة بالجریمة وبالتالي تكون معل
غیر مباشرة عن كیفیة نقل الحدث، إضافة إلى 
النسیان الذي هو من سمات اإلنسان، وتحریف 
المعلومات في بعض األحیان كشهادة الزور، 
وبالتالي هناك تحفظات بشأن الشهادة، وكذلك الحال 
بالنسبة لالعتراف فالمتهم عادة ما ینكر الجریمة 

وكثیرا من األحیان قد یعترف تحت المنسوبة إلیه،
الضغط ثم بعد ذلك یتراجع وینفي اعترافه، إضافة 
إلى أن المشرع قد أحاط االعتراف بجملة من 
الشروط كي یكون صحیحا، ففي حالة مخالفته أحد 
الشروط یكون الدلیل المستمد منه باطال، وهنا تبرز 
أهمیة الدلیل العلمي ومنه الحامض النووي لصقل 

لیة اإلثباتیة بشيء من القوة، ففي مجال الشهادة العم
سوف یراجع ویصحح أقوال الشهود فیؤكد أو یكذب 
أقوال الشاهد، ألن المنطق السلیم یؤكد تساند األدلة 
وأن عناصر الحقیقة ال یمكن أن تتعارض مع 
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بعضها البعض، أما فیما یخص االعتراف فإن 
تمد المس) ADN(مواجهة المجرم بالدلیل العلمي 

من مسرح الجریمة یكون أقوى من قدرة المتهم على 
اإلنكار، فغالبا ما یؤثر على أعصاب المجرم ویؤدي 

إلى ) ADN(إلى انهیاره فیضطر أمام قوة الدلیل 
االعتراف وهنا یكون أمام عملیة إثباتیة قائمة على 
الدلیل العلمي الذي یرجع له الفضل في هذا 

.)8(االعتراف
له دور كبیر في كشف فالحامض النووي

الجرائم، فهو إما أن یكون دلیل إدانة أو براءة 
المتهم، وله دور مهم في الكشف عن الجرائم 
الغامضة، والجرائم المتكررة المرتكبة من شخص 
واحد، ومن أبرز الجرائم التي تم حسمها عن طریق 
الحامض النووي ما حدث في قریة الرعب االنجلیزیة 

بت فیها فتاتان بشكل مرعب فقد اغتص) ناریرة(
عثر على جثة 1983تشرین الثاني 21وقاس في 

مغتصبة ومخنوقة، وال أثر للجاني الذي كان حریصا 
على حبك الجریمة بطریقة متقنة إال سائله المنوي، 

خمسة عشر عاما، ) دون أسوبرت(والثانیة الصبیة 
، 1986تموز 31والتي اغتصبت بنفس الطریقة في 

بها تكرر بعد موتها على جثتها بمنتهى ولكن اغتصا
) جیفریز(الوحشیة، وعندما ذاع خبر اكتشاف 

للحامض النووي، أرسلت له النیابة عینة من دم 
وعینة من السائل المنوي ) ریتشارد لكالند(المتهم 

الذي وجد مختلطا بالجثتین، والغریب أن المتهم 
كان قد اعترف بأنه اغتصب الثانیة ولكنه) لكالند(

لم یغتصب األولى، ولكن یبدو أن اعترافه كان قد تم 
) جیفریز(نتیجة الضرب والتعذیب، وذلك ألن العالم 

قرر بعد الفحص أن المتهم لم یغتصب أو یقتل أي 
وبدأت أعجب مطاردة في التاریخ، حین . فتاة منهما

أمرت النیابة بأخذ عینات من دم ولعاب كل شباب 
رة والتي تم نقل وقائعها ورجال القریة والقرى المجاو 

على الهوا مباشرة حتى تم الوصول إلى القاتل 
الذي ) كولین بیتشفورك(المغتصب الخباز اإلنجلیزي 

كانون الثاني 23حكم علیه بالسجن مدى الحیاة في 
.    )9(1988عام 

كما أشرنا سابقا أن المجرم الیوم طور في أسلوب 
تقلیدیة في ارتكابه ارتكابه للجرائم فلم تعد األسالیب ال

لها مجدیة وذلك نظرا للتقدم العلمي سواء من حیث 
التخطیط أو التنفیذ أو إخفاء معالمها، مما یستلزم 
ذلك على القاضي الجنائي استخدام األدلة العلمیة 
المستحدثة كالحامض النووي للكشف عن الحقیقة، 
إذ أن وجود الدلیل العلمي یجعل ضمیر القاضي 

ضائه، مؤسسا حكمه على أسباب مستریحا في ق
منتجة ومؤثرة في النتیجة التي ینتهي إلیها خاصة 
إذا كانت أدلة اإلثبات األخرى ال تسعف في إقامة 

لذلك . الدلیل الحاسم القاطع في الكشف عن الجریمة
فإن القول بأن القاضي الجنائي یملك حریة تقدیر 

تي لیس األدلة وفقا لمبدأ اإلثبات الحر واالقتناع الدا
معناه أن یملك الحكم باإلدانة على غیر أساس 
التثبت والیقین لكن هذا ال یمنع القاضي من أن 
یؤسس قضاءه على ترجیح دلیل على آخر المهم 
القطع والیقین، والیقین ال ینشأ إال عن تقدیر 

.الضمیر
تطبیقات الحامض النووي في : المطلب الثاني

مجال الكشف عن الجریمة
لة استخدمت بصمة الحامض النووي إن أول دو 

في اإلثبات هي الوالیات المتحدة األمریكیة سنة 
، وأول دولة عربیة استخدمته هي اإلمارات 1987

العربیة المتحدة، ولقد اختلفت االتجاهات القضائیة 
بشأن قبول الدلیل المستمد من الحامض النووي 

أن فبینما تتجه غالبیة األنظمة القضائیة العربیة على 
بصمة الحامض النووي تعد دلیال مساعدا یساعد 
القاضي في تكوین عقیدته الشخصیة كاألردن، 
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في حین أن األنظمة القضائیة ... مصر، تونس، 
ADNالغربیة كالقضاء األمریكي واألوربي یعتبر 

.)10(دلیل كامل مثله مثل االعتراف والشهادة
أما بخصوص القضاء في الجزائر فقد اتجه 

ء مؤخرا إلى اللجوء إلى الحامض النووي في القضا
مجال الكشف عن الجریمة كدلیل إثبات خصوصا 
في جرائم القتل و اإلرهاب و االغتصاب إضافة إلى 

. قضایا إثبات النسب وتحدید هویة المفقودین والجثث
) ADN(وقد تم افتتاح دائرة تحالیل البصمة الوراثیة 

بالجزائر سنة " شاطوناف"بمقر الشرطة العلمیة في 
متخصص في هذا المجال، 35، وتتكون من 2004

وكان أول امتحان نجح فیه فریق مخبر تحلیل 
البصمة الوراثیة هو تحدید هویة إرهابي جزائري من 

. 2004المشتركین في تفجیرات مدرید اإلسبانیة سنة 
والذي جاء بطلب من السلطات اإلسبانیة قدمته 

مني فیما یخص مكافحة للجزائر في إطار التعاون األ
اإلرهاب، كذلك تم تحدید هویة االنتحاریین الذین 

كشف 2005، وفي سنة 2007نفذوا تفجیرات أفریل 
سنوات 5تحلیل الحامض النووي قاتل طفلة عمرها 

في والیة تبسة حیث صدمها بسیارته وهرب وتركها 
بین الموت والحیاة ومن خالل المقارنة بین بصمة 

للطفلة من خالل عینة دم، وعدة الحامض النووي 
سیارات اشتبه في ارتكابها للحادث، ومن خالل عینة 
دم بقیت في واقي الصدمات لسیارة الجاني تم 
اكتشاف التطابق بین العینتین بعد التحلیل وبالتالي 

.اكتشفت هویة الجاني
سنة من 13ومؤخرا تم اغتصاب فتاة عمرها 

بعد إجراء طرف شاب تم إثبات أنه هو الجاني 
تحالیل عینة من السائل المنوي موجودة على مهبل 
الفتاة وأخرى على مني المجرم وتأكد التطابق وأنه 

كما ثم استخدامه من قبل مجلس . هو المغتصب
قضاء الجلفة في قضیة خطف تتلخص وقائعها في 

) ع.ع(تقدم المدعو 04/10/2004أنه بتاریخ 
) ص(لمسمىبشكوى لإلبالغ عن عثوره على ابنه ا

3أین كان عمره 20/03/1994المفقود منذ 

سنوات،    وحدث ذلك عند ذهابه لتعزیة صدیقه 
التي اغتیلت على ید ) ح.م(شقیق السیدة ) م.م(

المتواجد بمؤسسة إعادة التربیة، )  م. ب(زوجها 
سنة 15البالغ من العمر " ح.ب"حیث رأى الطفل 

مح أبنائه فراودته شكوك حول مالمحه المطابقة لمال
فأخبر صاحب العزاء بذلك واصفا العالمة السوداء 
التي كان یحملها ابنه في الجهة الیسرى لبطنه و بعد 

) ع.ع(أن تأكدا من وجود العالمة، قدم األب 
في حین . الشكوى التي أكدت محتواها زوجته األم

هو " ح.ب"أكد أن الولد ) م. ب(أن األب الرسمي 
بسطیف ألمه 1989نة ابنه الرسمي و قد ولد س

، وباالطالع على سجالت الحالة المدنیة )ح.م(
مسجل باسم " ح.ب"ببلدیة الجلفة تم التأكد أن الطفل 

، و على إثرها تمت متابعة هذا األخیر )م.ب(والده 
239بارتكابه جنایة اختطاف شخص طبقا للمادة 

.من قانون العقوبات 
أصدر قاضي التحقیق 18/05/2005وبتاریخ 

لدى محكمة الجلفة أمرا إلى مخبر الشرطة العلمیة 
بشاطوناف إلجراء خبرة جینیة للحمض النووي على 

حسب " ع. ش" و " م. ب"و " ع.ع"و " ح.ب"الطفل
" ح.ب"العینات المرفقة باألمر مع تحدید نسب االبن 

".ص " أو 
أنجز مخبر الشرطة 07/09/2005وبتاریخ 

ة الیه و حرر بذلك العلمیة بشاطوناف المهمة الموكل
ابن كل " ص"هو "  ح.ب"تقریرا جاء فیه أن الطفل 

بالمائة 99.99،98بنسبة " ع.ش"و " ع. ع"من 
وبالتالیة فإن نسبه ثابت لهما و لیست له أیة عالقة 

" .ب محمد"بالمتهم 
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قد قام باختطاف " ب م"بذلك اتضح أن المتهم 
ة الطفل صدام لیقوم بتسجیله باسمه بسجالت الحال

المدنیة لبلدیة الجلفة على أساس أنه ابنه مما یجعله 
من 293مرتكبا لجنایة اختطاف شخص طبقا للمادة 

قانون العقوبات، غیر أنه تجدر االشارة إلى هذا 
المتهم توفي بالمؤسسة العقابیة أثناء مباشرة إجراءات 

مما جعل الدعوى 13/07/2005التحقیق بتاریخ 
. )11(العمومیة تنقضي بوفاته 

وهناك تطبیقات عملیة عدیدة كان الحامض 
النووي هو الدلیل الحاسم في الكشف عن الجاني 
خصوصا في جرائم االغتصاب، السرقة، 

.االختطاف، القتل
:في جرائم االغتصاب)1

في مثل هدم القضایا نجد ان بعض 
قد ) خالیا الجلد –اللعاب -السائل المنوي(االثار

الضحیة أو مفارش تكون موجودة على مالبس 
األسرة أوتحت حواف أظافر الضحیة أو في منطقة 
الفرج وباعتبار أن متل هده القضایا قد یصطحبها 
عنف فیمكن االستفادة من اي اثر و لو كان ال یرى 

.بالعین المجردة
ومثال ذلك ماحدث في إنجلترا حیث كانت الفتاة 

مع أصدقائها عائدة ) Julie Bianes(جولیا بیانیس 
، لكنها 29/10/1993لمنزل وكان ذلك یوم الجمعة ل

لم تصل للمنزل، ثم اكتشفت جثتها ملقاة على 
األرض بعد تعرضها لعملیة اغتصاب وحشیة 
وضرب مبرح أدى إلى وفاتها بعد ذلك تم أخذ 
عینات من دم المشتبه فیهم وفعال توصل إلى 
الجاني من خالل تطابق عینة أحدهم العینة 

.)12(مهبل وأدین على هذا األساسالموجودة على ال
: في جرائم السرقة والتهدید واالختطاف) 2

تلعب بصمة الحامض النووي دورا كبیرا في 
التعرف على مرتكبي جرائم السرقة والتهدید 

واالختطاف، فكثیرا ما یترك الجاني أثر یدل علیه 
كأن یقوم الجاني باألكل أو یدخن سیجارة، حیث 

ي رفع أثر األسنان على حوافي یستطیع الطب الشرع
الطعام این یتخلف عن ذلك لعاب الجاني واللعاب 
به خالیا من الجدار الخلفي للفم یعلق باللعاب مما 
یفید في تحلیل الحامض النووي لدى المشتبه فیه 
ومقارنته باألثر المتخلف على مسرح الجریمة 

ومثال ذلك في )13(وبالتالي اكتشاف الجاني الحقیقي
الیا أصیب أحد الجناة أثناء حادث سرقة أحد إیط

المتاجر، ووجدت بقع لدماء مع زوج من الجوارب 
التي یستخدمها السیدات وبعض شعرات أثناء معاینة 
السیارة المستخدمة في ارتكاب الحادث والتي عثر 
علیها البولیس اإلیطالي في وقت الحق على وقوع 

ئر الثنین الجریمة، وقد تم تجمیع عینات بقایا سجا
لكل هذه ADNمن المشتبه فیهم وأثبت تحلیل 

العینات أن بصمة اللعاب بأحد أعقاب السجائر تتفق 
مع بصمة عینة الشعر الموجود بالسیارة، كما أن 
بصمة العینة الثانیة كلعاب اتفقت مع بصمة عینة 
الدم المعثور علیه بمحل الحادث وتم محاكمة وٕادانة 

.)14(اإلثنین
إثبات هویة المجرمین في جرائم كما یمكن

االختطاف من خالل رفع اآلثار الموجودة على 
عرق، (السیارات المستعملة في نقل المختطفین 

وذلك بتحلیل عینة من المجني ....) لعاب، دم، 
علیه وعینة من داخل السیارة وبالتالي یستطیع إثبات 

مثال ذلك )15(الجاني بنقل المجني علیه في سیارته
مرأة كانت الشرطة تشتبه في أنها تختطف أن ا

أطفال وعندما قامت الشرطة بتفتیش منزلها عثر فیه 
على تسعة أطفال إدعت أنهم أبناؤها فطلبت الشرطة 

هؤالء األطفال في المعامل الجنائیة ADNفحص 
تلك المرأة وأثبت أنها أم فقط لثالثة منهم ADNو

.)16(وأن البقیة مختطفین
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:القتلفي جرائم ) 3
للحامض النووي دور كبیر في إثبات العدید من 
جرائم القتل فقد یكون دلیل إدانة أو دلیل براءة وذلك 

الشعر، (من خالل ما یتركه الجاني بمسرح الجریمة 
وقد بینت سابقا أنه كان ...) أظافر، دم، لعاب، 

الذي أدین ) سام شبرد(دلیل براءة في قضیة الدكتور 
آخر حدث في سلوفاكیا حیث بقتل زوجته، ومثال

عثر على جثة سائق تاكسي بالقرب من أحد األنهار 
بمنطقة براتسیالفا، وقد تم القبض على الشاب 
واتهامه بارتكاب الجریمة، حیث وجد على بنطلونه 
الجینز المعثور علیه بشقة والده أثر ضئیل لبقعة دم 
وباستخدام تقنیة الحامض النووي، ثم إثبات أن عینة 

دم على البنطلون تخص الضحیة وكان ذلك هو ال
الدلیل المادي الوحید الذي قبلته المحكمة، وأودع 

.)17(المتهم بالسجن لمدة عشرین سنة
الصعوبات التي یثیرها الحامض : المطلب الثالث

النووي في اإلثبات الجنائي
هناك صعوبات یثیرها الحامض النووي في 

ن االشكالیات مسألة اإلثبات حیث یطرح العدید م
ابرزها یدور حول مدى جواز أن یقدم االنسان دلیال 
ضد نفسه؟ وهل یعد ذلك مساسا بسالمته الجسدیة؟ 

وهل یجوز إجبار الشخص للحصول على عینة؟ 
البد من اإلشارة إلى أنه لكي یكون الدلیل 
المستمد من تحلیل الحامض النووي مقبوال یجب أن 

ة، بمعنى أنه تكون وسیلة الحصول علیه مشروع
یجب أن تكون اإلجراءات التي اتبعت للحصول على 

.الدلیل مطابقة لإلجراءات المنصوص علیها قانونا
وٕاذا كانت القاعدة عدم جواز إجبار المتهم على 
أن یقدم دلیال ضد نفسه فإن لها استثناءات في حالة 
القبض على المتهم، وضرورة أخذ عینة من جسمه 

بعض الجرائم من أجل وهو إجراء ضروري في 
مقارنتها بما یماثلها مما عثر علیه من دم أو 

مخلفات آدمیة على مسرح الجریمة أو إن كان هذا 
اإلجراء یعتبر اعتداء على حق المتهم في سالمته 

إال أن مثل هذا اإلجراء ال یمكن )18(الجسدیة
مقارنته بالضرر الذي سببه الجاني بارتكابه للجریمة، 

ون المتهم إلجراءات تمس بسالمته فإخضاع القان
.)19(الجسدیة فیه تحقیق لألمن والعدالة

كذلك تثار إشكالیة أخرى وهي حمایة الحیاة -
الخاصة للفرد، ولقد نصت بعض التشریعات على 
جوانب مختلفة لحمایة الحق في الخصوصیة الجینیة 
مثال ذلك التشریع األمریكي والتشریع الفرنسي الذي 

دید شخصیة صاحب البصمة الوراثیة یجرم فعل تح
دون رضاه ولو كان هذا التحدید بغرض طبي، أما 

من 34في التشریع الجزائري فقد نصت المادة 
تضمن الدولة عدم :"على ما یلي 1996دستور 

انتهاك حرمة االنسان یحضر أي عنف بدني أو 
ویرى البعض أن ،"معنوي أو أي مساس بالكرامة

ل بوجوب تخصیص حمایة هناك مبالغة في القو 
مستقلة للحق في الخصوصیة الجینیة، وأن 
المعلومات الجینیة ال تستحق مثل هذه الحمایة، بل 
قد ال یعترف البعض أصال بوجود هذا الحق في 
الخصوصیة الجینیة معتبرا أن ما تفصح عنه 
الجینات ال یعدو أن یكون معلومات عادیة ال یتوافر 

مبالغة في الخصوصیة لها صفة الخصوصیة، وأن ال
قد تؤدي إلى تهدید االمن في المجتمع، فحجب هذه 
المعلومات قد یؤدي إلى نتائج بالغة الخطورة، 
فالمبالغة في السریة الجینیة قد تؤدي إلى إفالت 
الجناة من العقاب وهو ما یعني تعارض الحق في 

.)20(الخصوصیة مع حقوق ومصالح قد تفوقه أهمیة
ى نصوص قانون اإلجراءات وٕاذا ما رجعنا إل

الجزائیة الجزائري نجده خال من وجود نصوص تبین 
كیفیة اإلثبات عن طریق الحامض النووي، ونرى أن 

الحق : المشرع البد أن یتدخل للموازنة بین الحقین
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في الخصوصیة، والحق في حمایة مصالح 
المجتمع، وذلك عن طریق نصوص قانونیة تبین 

ر األمر بأخذ عینة من السلطة المختصة في إصدا
كالدم، مثال أو قطعة من األظافر، (المشتبه فیه 

ونرى أن الجهة األنسب هي جهة التحقیق عن ...) 
طریق إذن مسبب یسن فیه نوع الجریمة تحدید 
صاحب العینة وٕاحاطة هذا اإلجراء بالسریة التامة، 
ولیس شرط الحصول على رضا المتهم وذلك حمایة 

ذا ما نص علیه المشرع لمصالح المجتمع وه
من القانون الفرنسي المنظم 27الفرنسي في المادة 

في "إلجراءات التحقیق في المسائل المدنیة والجنائیة 
المسائل الجنائیة لیس مطلوبا الحصول على رضا 
ذوي الشأن والبد لألمر بهذا اإلجراء أن یتعلق األمر 
بالجرائم الخطیرة، أو وجود دالئل قویة تدل على 
ارتكاب الشخص للجریمة وهذا حتى نوازن في 

".الحقین السابق اإلشارة إلیهما

: الخاتمـة
من خالل الدراسة التي تعرضنا لها نصل إلى أن 
بصمة الحامض النووي لها أهمیة كبیرة في اإلثبات 
الجنائي سواء من حیث نفي أو إثبات الجریمة، 
وبالتالي الوصول إلى الحقیقة القضائیة وتحقیق

العدالة الجنائیة، فالحامض النووي له حجیة ثبوتیة 
وقوة استداللیة بشرط أن یتم تحلیله وفقا ألسس 
علمیة وفنیة وأن تزود المخابر والمعامل الجنائیة 
بأحدث األجهزة ذات المواصفات العالمیة 
ومتخصصین في هذا المجال، ومن خالل التجارب 

ئم كان القضائیة أن الحامض النووي في بعض الجرا
هو الدلیل الوحید إلقامة اإلدعاء خصوصا في 

.الجرائم المعقدة
وعلیه نصل إلى جملة من االقتراحات تتمثل فیما 

: یلي

البد من سن تشریع خاص بشروط تحلیل -
الحامض النووي والعمل على خلق نصوص تعمل 
على الموازنة بین الحق في الحمایة الجسدیة والحیاة 

.ح المجتمعالخاصة وحمایة مصال
توفیر جمیع اإلمكانیات المادیة والتقنیات -

العلمیة المتطورة التي تسهل جمع األدلة المادیة من 
.مسرح الجریمة والمحافظة علیها

تزوید المخابر الجنائیة بكافة التجهیزات -
الحدیثة وخبراء متخصصین في مجال الهندسة 
الوراثیة حتى تكون نتائج تحلیل الحامض النووي 
دقیقة وبالتالي یصح االعتماد علیه كدلیل علمي 

.وكذلك اإلكثار من عددها عبر كافة التراب الوطني
في أجهزة ADNإنشاء بنك معلومات -

الحاسوب یضم بطاقة بیولوجیة تحتوي كافة بیانات 
البصمة الوراثیة لكل المشبوهین والمسبوقین قضائیا 
في الجزائر مما یسهل في ظرف قیاسي من مقارنة 
البصمة الوراثیة أو اآلثار كالمتخلفة عن الجریمة بـ 

ADN للمشتبه فیهم وكشف المجرمین، وهذا یمكن
م إلى بنك معلومات البصمة الجزائر من االنضما

الوراثیة الموجود بمقر المنظمة الدولیة للشرطة 
دولة انضمت لهذا 186وهناك -أنتربول-الجنائیة 

.البنك لیسهل الكشف عن رؤوس اإلجرام عبر العالم

:الهوامش 
رمسیس بهنام، البولیس العلمي أو فن التحقیق، . د-1

. 150منشأة المعارف، اإلسكندریة، ص 
خالد محمد شعبان، مسؤولیة الطب الشرعي، دراسة . د-2

مقارنة بین الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، دار الفكر 
.378، ص 2008اإلسكندریة، ،الجامعي

قانونیة والشرعیة لإلثبات محمد أحمد غانم، الجوانب ال-3
، 2000بالشفرة الوراثیة، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، 

. 58ص 
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حسني محمود عبد الدایم، البصمة الوراثیة ومدى . د-4
حجیتها في اإلثبات، دراسة مقارنة بین الفقه اإلسالمي 
والقانون الوضعي، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، الطبعة 

.92، ص 2008األولى، 
.92، ص المرجع نفسه-5
مقال ، البصمة الوراثیة تكشف المستور، صفر الجنوب-6

.18/11/2003مأخوذ من شبكة االنترنت بتاریخ 
توظیف العلوم الجنائیة لخدمة ، بدر خالد خلیفة. د-7

.183ص الكویت،،بدون دار نشر،العدالة
.211أحمد غانم، المرجع السابق، ص محمد-8
.103حسني محمود عبد الدایم، المرجع السابق، ص. د-9

استخدام التكنولوجیا ، محمد محمد محمد عنب. د-10
، مطبعة السالم الحدیثة، الجنائيفي اإلثباتالحدیثة 

.92، ص 2008اإلسكندریة، الطبعة األولى، 
.أرشیف مجلس قضاء الجلفة-11

دار ،المادیةاألدلة الجنائیة ، عبد الفتاح ریاض. د-12
.474، ص 2008، القاهرة،النهضة العربیة
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الحمایة الجزائیة للمصنفات الرقمیة في ظل قانون حق المؤلف
مشري راضیة 
الحقوقكلیة 

قالمة–45ماي 08جامعة 

ملخص
بموجب جزائیة الجزائري كسائر التشریعات حمایةلها المشرعّ الثورة التكنولوجیة فأقرّ قمیة ظهرت بظهورفات الرّ إن المصنّ 
نص.یعني األصالةوذلك عند توافر شروط ترتكز أساسا على عنصر االبتكار بمفهومه الحدیث والذيالمؤلف،قانون حقّ 

ط على مرتكبیها عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة، محاوال على تجریم كل تقلید للمصنفات الرقمیة و ما یشبهها،  وسلّ القانون
فات أمام التطور قاصرة في حمایة هذا  النوع الجدید من المصنّ من الجریمة، ومع هذا تبقى النصوص القانونیة بذلك الحدّ 

.ائل مما یستوجب إعادة النظر في تلك النصوص بما یتماشى وهذا التطورالتكنولوجي اله

.برامج الحاسوب، قواعد البیانات، التقلید، االبتكار، الحق األدبي، النسخ:ح فاتیمالكلمات ال

Résumé
La  législation algérienne comme d’autres législations comparées a établi pour les œuvres
numériques une protection   pénale en vertu du droit d’auteur. Cette protection juridique
exige, pour quelle soit mise en œuvre, des conditions fondées principalement sur l’élément de
l’originalité, afin de limiter les infractions qui concernent les œuvres numériques, le
législateur algérien sanctionne  la contrefaçon  des logiciels et ses similaires par des peines
principales et d’autres  complémentaires.  En revanche les textes qui régissent ce type
d’infractions restent déficients devant le développement technologique, ce qui nécessite de
nouveau leur révision.

Mots clés : Les logiciels, base de données,  contrefaçon, innovation, le droit  moral, le
copiage.

Abstract
The Algerian legislation, like other legislations, acknowledges protection to digital works
classified as being shown simultaneously with the industrial revolution, under the law of
author right. This is basically conditioned with innovation in its new concept which means
originality, whatever the program is. Trying to decrease crime, the legislatior considers any
copying of digital works or something like this, a crime that must be punished. original and
supplementary punishment. However, those laws are still weak in protecting such a new kind
of classifications because of the huge technological developments that require modifying
those laws which concord with these developments.

Keywords: Computer programmes, data bases, counterfeiting, innovation, rights moral,
Copyright.
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مقدمة
الصناعیة في منتصف القرن لقد صاحب الثورة 

الماضي تطورات وتغیرات أصابت كل جوانب الحیاة 
في المجتمع منها القانون، الذي تم تطویر نظریاته 
وأحكامه لیتالءم مع الظروف والمشاكل الجدیدة التي 

التي عرفها خلقتها الثورة، ومن أهم التطورات
ظهور مصنفات جدیدة تدعى العصر الحدیث
یة، وقد حظیت  هذه المصنفات المصنفات الرقم

باهتمام كبیر كونها نوعا جدیدا من اإلبداع، لم یكن 
معروفا إلى عهد قریب، ونظرا لطبیعتها غیر المرئیة 
أو غیر الملموسة،  فقد لقیت هذه األخیرة  صعوبة 
عند تطبیق القواعد القانونیة التقلیدیة آنذاك، حیث 

ة هذا تعرض القانونیون إلى مشاكل من أجل حمای
الولید الجدید، ومن أهم هذه الصعوبات هو مبدأ 
الحمایة وخاصة الجزائیة منها، إذ یرجع الفضل 
للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة واإلتحاد األوربي 
في حمایة هذا النوع من المصنفات، وبقي الجدل 
مطروحا حول حمایة المصنفات الرقمیة باعتبارها 

ف أو قانون براءة تخضع ألحكام قانون حق المؤل
االختراع،  وقد كان ما ذهب إلیه األغلبیة إلى 

.اعتبارها مصنفات تطبق علیها قانون حق المؤلف 
والجزائر لم تكن بعیدة عن هذا التطور، إذ 
أصبحت الجرائم الواقعة على المصنفات الرقمیة من 
برامج الحاسوب وقواعد البیانات مصدر خوف 

لجزائري ألول مرة لحمایة وتندید ولذا تدخل المشرع ا
كل من برامج الحاسوب وقواعد البیانات وهذا 

مارس 06المؤرخ في 97/10بصدور األمر 
المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 1997

المؤرخ 03/05مواكبا بذلك التطور، ویلیه األمر )1(
، )2(97/10والمعدل لألمر 2003یولیو 19في 

ال تدع مجاال للشك على والذي نص صراحة بصفة 
اعتبار برامج الحاسوب من بین المصنفات  

وٕاشكالیة بحثنا تدور حول مدى توفیق المحمیة،
المشرع الجزائري بموجب قانون حقوق المؤلف 
والحقوق المجاورة في إرساء حمایة جزائیة متكاملة 

عن هذه للمصنفات الرقمیة ؟ وعلیه سنحاول اإلجابة 
منهج الوصفي والمنهج التحلیلي، اإلشكالیة بإتباع ال

إذ فرضت علینا طبیعة الدراسة اللجوء إلى أكثر من 
منهج، إذ كان الهدف من استخدام المنهج التحلیلي 
تقصي موقف المشرع الجزائري من الحمایة الجزائیة 
للمصنفات الرقمیة، في حین اعتمدنا على المنهج 

ي الوصفي بهدف دراسة الظواهر في محیطها القانون
والخروج بنتائج حول كل جانب من جوانب البحث، 
وعلى ضوء هذین المنهجین قسمنا دراستنا إلى 

نطاق تطبیق : مبحثین  فتناولنا في المبحث األول 
نصوص حق المؤلف على المصنفات الرقمیة أما 

فتناولنا فیه السیاسیة الجنائیة : المبحث الثاني 
میة لقانون حق المؤلف لحمایة المصنفات الرق

لنخلص في األخیر إلى الخاتمة التي تضمنت 
.النتائج واالقتراحات  

نطاق تطبیق نصوص حق المؤلف : المبحث األول 
على المصنفات الرقمیة

عندما ابتدأ التفكیر في حمایة المصنفات الرقمیة 
لكن ،كان نظام براءة االختراع هو النظام المناسب

ببعض التطور الحاصل في العالم الغربي، دفع
إلى مراجعة تشریعاتها والعزوف عن الدول األوربیة

اعتماد نظام براءة االختراع لحمایة المصنفات 
الرقمیة والتوجه  نحو النظام الموازي وهو حق 

وعلیه هل یمكن تطبیق نصوص قانون )3(المؤلف
حق المؤلف على المصنفات الرقمیة؟ ولذا سنحاول 

لى المصنفات اإلجابة عن هذا التساؤل بالتعرض إ
الرقمیة المحمیة جزائیا بنصوص حق المؤلف في 

ثم الحقوق الممنوحة ألصحاب هذه )المطلب األول(
.)المطلب الثاني(المصنفات في 
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المصنفات الرقمیة المحمیة جزائیا : المطلب األول
بنصوص حق المؤلف

لم تعرف معظم التشریعات المصنف الرقمي، وقد 
الذي القى صعوبة في تركت هذه المهمة للفقه 

تعریفه، ومع  ذلك فقد اجتهد البعض لیعرف 
مصنف إبداعي عقلي "المصنف الرقمي على أنه 

ینتمي إلى بیئة تقنیة المعلومات، إذ یضم برامج 
الحاسوب وقواعد البیانات والدوائر المتكاملة وأسماء 

، والمشرع )4("الخ...نطاقات ومواقع اإلنترنت
التشریعات المقارنة لم الجزائري على عكس بعض 

یحم جمیع المصنفات الرقمیة، إال ما تعلق منها 
ببرامج الحاسوب وقواعد البیانات، وٕان كانت المادة 

عندما ذكرت المصنفات 03/05من األمر 04
الرقمیة المحمیة وردت عبارة في آخر الفقرة من هذه 

إذ قد یفهم " وباقي المصنفات التي تماثلها" المادة 
بأنها تدخل في إطار ذلك الكتب الرقمیة من هذا 

ورسائل البرید ومواقع االنترنت وغیرها من 
المصنفات الرقمیة غیر أن هناك من یرى بأن 
المشرع الجزائري ذكر المصنفات المحمیة بقانون 
حق المؤلف صراحة حتى یرفع اللبس، وقد ذكرت 
على سبیل الحصر ألن األمر یتعلق بنصوص 

وهذا ما ال )5(یجوز التوسع فیها جزائیة، ومن ثم فال
قد 03/05من األمر 05،  و04نؤیده ألن المادة 

أوردت المصنفات على سبیل المثال ولیس على 
سبیل الحصر، ومع ذلك سوف نركز دراستنا على 
المصنفین المذكورین بصفة صریحة بموجب األمر 

وهما برامج الحاسوب وقواعد البیانات 03/05
ثم ) الفرع األول(یف كل منهما فيبالتطرق إلى تعر 

الشروط الواجب توافرها إلضفاء الحمایة الجزائیة 
على هذه المصنفات طبقا لقانون حق المؤلف في 

).الفرع الثاني(

الرقمیة المحمیة تعریف المصنفات :األولالفرع 
بموجب قانون حق المؤلف جزائیا

تعد برامج الحاسوب، وكذا قواعد البیانات من 
المصنفات الرقمیة الحیویة التي تساهم في تطویر 
البنیة التحتیة للمعلومات وأداة أساسیة لتحقیق التقدم 
األمر الذي حدا بالمشرع في معظم دول العالم إلى 
حمایتها وذلك بإدراجها ضمن المصنفات الفكریة 

والمشرع الجزائري )6(المشمول  بحمایة حق المؤلف
عریفا للبرنامج أو قواعد كسائر المشرعین لم یضع ت

البیانات، ولذا سنحاول أن نتطرق إلى التعریفات 
.التي اجتهد فیها الفقه

تعد برامج الحاسوب : أوال تعریف برامج الحاسوب  
أهم المصنفات الرقمیة التي حظیت باهتمام كبیر من 
حیث وجوب االعتراف بها وتوفیر الحمایة القانونیة 

یعرفان برامج الحاسب اآللي وقد وجد اتجاهان لها، 
اتجاه ضیق واتجاه واسع، فاالتجاه الضیق یعرف 

بأنها مجموعة التعلیمات : "برامج الحاسب اآللي 
الموجهة من اإلنسان إلى اآللة والتي تسمح بتنفیذ 

وهو نفس التعریف الذي أخذت به ) 7("مهمة محددة
.)8(المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

:برامج الحاسوب بأنهاالواسع فعرفأما المفهوم
كافة البیانات األخرى الملحقة بالبرنامج والتي "

تساعد على سهولة فهمه وتطبیقه وهي تعتبر بمثابة 
وصف تفصیلي له متضمنة مراحل تطبیقیة، وهذه 
البیانات عبارة عن تعلیمات موجهة من المبرمج 

تعامل الذي یتولى إعداد البرنامج إلى العمیل الذي 
مع العلم أن المشرع الجزائري یحمي ،)9("آلةمع

البرامج سواء في صورتها األصلیة أو المشتقة طبقا 
سواء  كان 03/05من األمر 05ألحكام المادة 

سواء بلغة )10(البرنامج برنامج التطبیق أو التشغیل
.)11(المصدر أو بلغة آلة
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الجزائري إن المشرع:تعریف قاعدة البیانات :  ثانیا
ذكر قاعدة البیانات من بین المصنفات المحمیة، 

03/05من األمر 05وهذا بموجب أحكام المادة 
ونظرا  لتطور هذا المصنف بشكل سریع فقد ترك 

بأنها مجموعة : "المجال للفقه لتعریفه، إذ عرفها 
المعلومات التي تتكون من معطیات ووقائع وغیرها 

مجموعات ذاكرة سواء كانت في شكل مطبوع أو
،  وعلى المستوى )12("كمبیوتر أو في شكل آخر

األوربي فإن القرار التوجیهي األوربي بشأن الحمایة 
القانونیة لقواعد البیانات فقد نصت المادة األولى 

بأنه تجمیع "على تعریف لقاعدة البیانات بقولها 
أعمال وبیانات أو أیة مادة أخرى منتجة بشكل 

مرتبطة بطریقة نظامیة ومنهجیة، مستقل متى كانت
ویمكن الوصول إلیها بطریقة فردیة أو بوسیلة 

وهو نفس )13("الكترونیة وبأیة طریقة أخرى 
التعریف الذي أخذ به المشرع الفرنسي بموجب

الصادر 536/ 98رقم  قانون الملكیة الفكریة 
.)14(112/03في المادة 01/07/98بتاریخ

الشروط الواجب توافرها إلضفاء :الثانيالفرع 
الحمایة الجزائیة على المصنفات الرقمیة طبقا 

.لقانون حق المؤلف
لقد عرف القانون الفرنسي عدة مراحل ال تخلو 
من جدل فقهي وقضائي  حول مدى إمكانیة حمایة 
المصنفات الرقمیة وخاصة منها برامج الحاسوب 

هذا األساس ،  وعلى )15(بموجب قانون حق المؤلف
سوف نتعرض إلى  الشروط المنصوص علیها في 
قانون حق المؤلف لمنح الحمایة للمصنفات،  ومدى 

.انطباقها على المصنفات الرقمیة 
إن المشرع الجزائري وبمقتضى األمر :اإلبتكار /أوال 
تبنى نفس موقف المشرع الفرنسي بحمایته 10/ 97

تطور المصنفات الرقمیة، إذ اكتشف أهمیة ال
التكنولوجي ومن ثم ضرورة حمایة صاحب 

المصنفات المتعلقة بالعقل االلكتروني  وذلك بنصه 
على حمایة المصنفات الرقمیة، حیث ذكرت المادة 

وكان یقصد بها المشرع " قواعد البیانات" كلمة 04
، )16(طبقا للنص الفرنسي " برامج الحاسوب"

قع فیه تدارك الخطأ الذي و 03/05وبصدور األمر 
إذ نص صراحة  على 97/10بموجب األمر 

منه واعتبارها 04حمایة برامج الحاسوب في المادة 
مصنفات محمیة، كما نص على حمایة  قواعد 

، وما دام المشرع الجزائري 05البیانات بنص المادة 
البیانات وبرامج الحاسوب،  اعتبر كال من قواعد

شرط مصنفات ومن ثم إنتاجا ذهنیا أي یشترط
.االبتكار لحمایتهما

لكن السؤال المطروح هل یشترط في المصنفات 
شرط)قواعد البیانات-برامج الحاسوب(الرقمیة

االبتكار بمفهومه التقلیدي ؟؟
یتمیز المصنف أن)17()األصالة(نقصد باالبتكار

بطابع أصیل سواء في اإلنشاء أو في التعبیر، أي 
معین یبرز شخصیة أن اإلنتاج الذهني یتمیز بطابع 

مجرد الطریقة صاحبه في مضمون وجوهر الفكرة أو
، ولقد نص المشرع )18(التي اتبعها لعرض الفكرة

03الجزائري على هذا الشرط في  أحكام المادة 
، وبما أن المشرع الجزائري 03/05من األمر 01/

اعتبر كال من برامج الحاسوب وقواعد البیانات 
لتمتعها بالحمایة  شرط مصنفات، فإنه یشترط 

االبتكار، غیر أن هذا الشرط تعرض إلى نقاش حاد 
في  القضاء األوروبي وباألخص الفرنسي بالنسبة 
لهذا النوع من المصنفات، إذ تبنى القضاء الفرنسي 

ألن المفهوم معیارا موضوعیا لمفهوم االبتكار
التقلیدي أصبح ال یتالءم مع االبتكارات المعلوماتیة، 

توسیع األصالة، إذ اعتبر أنه یكفي لتوافره أن وأقر
یحمل البرنامج السمة التي تدل على المجهود 

إذ أصبح هذا الشرط )19(الذهني الشخصي لصاحبه
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أقرب إلى المفاهیم الموضوعیة المطلوبة في براءة 
االختراع منه إلى التعبیر عن شخصیة المؤلف، وقد 

انات إذ أن تم تطبیق هذا المفهوم على قواعد البی
االبتكار یستمد من طبیعة البیانات نفسها، إما من 
طریقة ترتیبها وٕاخراجها أو تجمیعها أو استرجاعها  
فاالبتكار ال یتحقق إال إذا عكست قاعدة البیــــــــــانات 

.)20(سمـــــات شخصیة 
اعتراف المشرع الجزائري لبرامج وعلى الرغم من 

تهما مصنفات الحاسوب وقواعد البیانات بصف
محمیة، إال أنه أغفل نقاطا هامة نظرا لوجود بعض 
المفاهیم التقلیدیة لحقوق المؤلف غیر متطابقة تماما 
مع طبیعة المصنفات لتحدید االعتداء ألن خضوع 
البرنامج مثال لنفس المعاییر التقلیدیة یعني أننا ال 

إال في صورة االعتداء -مثال -نحمي البرنامج 
ذي یتمثل في النسخ المجرد فیكفي للتحقق المباشر ال

من االعتداء  التأكد من مدى التشابه الظاهر بین 
العمل األصلي والعمل المنسوخ،  لكن برنامج 
الحاسب قد تكون بصورة تظهر متطابقة تماما غیر 
أنه ال یأتي بنفس النتائج، كما أن هناك برامج تكتب 

فس بصورة قد تظهر مختلفة تماما لكن تأتي بن
النتائج  ،مما یؤدي إلى اإلفالت من العقاب، وتجدر 
اإلشارة  إلى أن مدة حمایة المصنفات طبقا 

سنة وهي مدة طویلة بالنسبة 50هي 03/05لألمر
لبرنامج الحاسوب وقواعد البیانات ال تخدم المجتمع 
إذ قد تؤدي إلى احتكار األفراد للمعرفة التكنولوجیة 

ن على المشرع  النص الحدیثة إلى أمد طویل فكا
.على مدة حمایة أقل

یقصد بالتعبیر هو خروج : األسلوب التعبیري -2
األفكار من كوامن النفس أو خبایا الفكر ویعرفه 

التعبیر المحسوس عن المصنف :"البعض بأنه
،)21" (بالطریقة التي تسمح بإدارك أي مصنف حسي

03من األمر 03/02وبالرجوع إلى أحكام المادة 

نجد أن المشرع اشترط لحمایة المصنف 05/
تكار أن یتم التعبیر عنه أو باإلضافة إلى االب

، وال یلزم أن تكون برامج الحاسب في شكل وصفه
معین، بل یمكن التعبیر عنها بأیة وسیلة مثبتة على 
دعامة مادیة،  وقد تكون  في شكل شرائط 
مغناطیسیة أو في شكل أقراص مغناطیسیة مرنة أو 

إلخ،  المهم أن تكون بلغة یفهمها ... راص صلبة  أق
.)22(الحاسب اآللي

أما بالنسبة لقواعد البیانات فإن أـسلوب التعبیر  
بالمفهوم التقلیدي ال یمكن من تمییز قاعدة بیانات 
عن غیرها األمر الذي یؤدي إلى صعوبة تحدید 
أصالة قاعدة البیانات، ومن تم ضرورة التوسع في 

لوب التعبیري بهدف الوصول إلى إمكانیة مدلول األس
التحقق الفعلي من مدى وجود أو عدم وجود أصالة 
البیانات، ومن هنا یفضل األخذ بمعیار الجهد 
الفكري الذي یبذله المؤلف في إعداد قاعدة البیانات 
والتي یظهر من خالل األداء الوظیفي  لها   بحیث 

انات وٕاخراج یتمثل هذا األداء  في أسالیب إدخال البی
المعلومات وتنظیمها وكفاءة هذه األسالیب، فإذا كان 
األداء متمیزا ومختلفا عن قواعد أخرى فتكون قاعدة 

.) 23(البیانات مستحقة الحمایة
الحقوق التي یخولها قانون حق : المطلب الثاني

.المؤلف للمصنفات الرقمیة
لما كانت حقوق المؤلف على مصنفه تتكون من 

رتبط بشخصیة اإلنسان ال یجوز حق ی:حقین
التصرف فیه، وال یسقط بالتقادم، وحمایته ال تتحدد 
بمدة زمنیة وهذا ما یعرف بالحق األدبي وحق آخر 
حدد القانون مدة حمایته بفترة زمنیة، یمكن للمؤلف 
من استغالل مصنفه وهذا ما یعرف بالحق المالي 
وبما أن برامج الحاسوب وقواعد البیانات هي 

فات فإن مؤلفها یتمتع بهذه الحقوق، وعلیه فإننا مصن
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سنتناول  الحقوق األدبیة للمصنفات الرقمیة في 
) .الفرع الثاني( والحقوق المالیة في) الفرع األول(

الحقوق األدبیة للمصنفات الرقمیة : الفرع األول 
یعتبر الحق المعنوي للمؤلف أحد الجوانب الهامة 

ینصب على حمایة شخصیة في الملكیة الفكریة فهو 
المؤلف كمبدع للمصنف، ویتضمن الحق األدبي 
للمؤلف عدة حقوق تمثل امتیازات أو سلطات تمكن 

:المؤلف من حمایة  إنتاجه الذهني وهي كما یلي
: الحق في نسبة المصنف الرقمي إلى المؤلف -1

حق "الحق في نسبة المصنف للمؤلف یعرف بإسم 
ي أن یذكر اسم المؤلف ، ویقصد به الحق ف"األبوة

، وذلك بأن )24(على كل نسخة عند وضعه للتداول
یصل  المصنف للجمهور مقرونا باسم المؤلف 
وبالشكل الذي یریده، والحق في نسبة المصنف إلى 
المؤلف له وجهان األول ایجابي والثاني سلبي، وفیما 
یتعلق بالوجه االیجابي یجب أن یكون المصنف 

، أما الوجه السلبي فیقصد )25(فهمنسوبا إلى اسم مؤل
به حرمان أي فرد غیر المؤلف من نسبة المصنف 
إلیه أو أن یقوم هذا الغیر باالقتباس من المصنف أو 

.)26(ترجمته دون إذن من المؤلف 
قد یرى : الحق في سحب المصنف الرقمي -2

المؤلف ألسباب  شخصیة أو موضوعیة  تفید أن 
دته  وأن استمرار تداوله المصنف لم یعد مطابقا إلرا

فیه إساءة لسمعته األدبیة فیعمد المؤلف إلى سحب 
من 24مؤلفة من التداول، وهذا ما أكدته المادة 

، غیر أن القانون استوجب على 03/05األمر 
المؤلف لممارسة هذا الحق أن یدفع تعویضا عادال 
عن األضرار  التي تلحق  من عمله هذا 

المتنازل عنها، وتجدر بالمستفیدین من الحقوق 
اإلشارة أن المشرع الجزائري لم یتطرق في نصوصه 
لوضع المصنفات الرقمیة، ألن النصوص جاءت 
عامة بمعنى إمكانیة تطبیقها على المصنف الرقمي، 

غیر أننا یمكن القول أن المشرع  لم یحالفه التوفیق 
بعدم النص على استثناء من حق السحب المصنفات 

لعمل في مجال التسویق البرامج قد الرقمیة ألن ا
أثبتت عدم إمكانیة التمسك بالحق في السحب 
لضخامة المبلغ الواجب سداده للعمیل لتعویضه عن 
حرمانه في االستمرار في استخدام البرنامج، ومن 
ناحیة أخرى تكمن الصعوبة في الخشیة  من إساءة 
استخدام هذا الحق، إذ قد یلجأ المنافسون في مجال 

امج الحاسب اآللي إلى الضغط على المؤلف برن
لسحب برنامجه من منافسین آخرین أو تهدیدهم بهذا 
الحق،  وحرمانهم االستفادة من التفوق التقني بفضل 

.) 27(برنامج الحاسب اآللي الذي یستخدمونه
:الحق في الحفاظ على المصنفات الرقمیة -3

ونقصد به الحق في احترام سالمة المصنف وحمایته 
من كل تشویه أو تعدیل أو تغییر، وقد أكدت على 

وتجدر اإلشارة ، 03/05من األمر 25ذلك المادة 
بأن المشرع الجزائري أوكل للورثة حق الحفاظ على 
تراث مؤلفهم، كما منحهم حق نشر المصنف في 

صى المؤلف حالة وفاة المؤلف قبل نشره إال إذا أو 
.بخالف ذلك 

الحقوق المالیة للمصنفات الرقمیة: لفرع الثاني ا
یتمتع مؤلفو المصنفات المبتكرة بعدد من 
الوسائل، التي تمكنهم من استغالل مصنفاتهم من 
طرف الغیر  وذلك بقصد الحصول على عائد مالي 
لیتمتع المؤلف بحق استغالل مصنفه  مستأثرا بهذا 

وذلك عن 03/05من األمر 27الحق وفقا للمادة 
استنساخ  المصنف بأیة وسیلة،  وضع : طریق 

أصل المصنف أو نسخ منه رهن التداول بین 
الجمهور بواسطة التأجیرن إبالغ المصنف إلى 
الجمهور بأیة منظومة معلوماتیة، الترجمة واالقتباس 
وٕاعادة التوزیع، وغیر ذلك من التحوالت المدخلة 

والتي تتولد عنها مصنفات على المصنف المؤلف
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مشتقة، وكل عمل مشروع من شأنه الحصول على 
عائد مالي منه، ونقتصر على هذه الصور ألنها 
ممكنة بالنسبة لبرامج الحاسوب وقواعد البیانات، أما 

غ الجمهور عن صور االستغالل األخرى كإبال
، وكذا إذاعة المصنف بواسطة طریق األداء العلني

و السلكیة   فال تتوافق وطبیعة هذه وسائل السلكیة أ
وتتمیز الحقوق المالیة مقارنة ،)28(المصنفات

بالحقوق األدبیة بإمكانیة أو جواز التصرف فیها، إذ 
للمؤلف التنازل جزئیا أو كلیا عن حقوقه المالیة 

.) 29(بمقابل أو بدونه
السیاسة الجنائیة لقانون حق : المبحث الثاني
المصنفات الرقمیةالمؤلف لحمایة 

یتمتع المؤلفون بصفة عامة بحمایة جنائیة 
لحقوقهم المالیة وكذا األدبیة تأتي مكملة للحمایة 
المدنیة المتمثلة في دعوى تعویض الضرر، مع 
إمكانیة اللجوء إلى اإلجراءات التحفظیة،  فالحمایة 
الجزائیة تكفل ضمان عدم التعرض مرة أخرى لحقوق 

لطبیعتها الردعیة والزجریة والتي المؤلف، ویعود ذلك
تجعلها أكثر تأثیرا من الجزاء المدني، وفي سبیل 
تقریر حمایة جنائیة فعالة في مستوى الدور المنوط 
لها، حدد المشرع الجزائري مجموعة من األفعال 
الماسة بحقوق مؤلفي برامج الحاسوب وقواعد 
البیانات وتتمثل هذه األفعال في مختلف السلوكیات 
المادیة المشكلة لجنحة التقلید كما قرر عقوبات 
لمرتكبي هذه الجرائم، وعلیه سنتعرض إلى صور 
االعتداء على حقوق مؤلفي المصنفات الرقمیة 

ثم إلى العقوبات المقررة ، )المطلب األول(في
.)المطلب الثاني ( لجریمــــــــــــة التقلید فــــــــي 

ى حقوق مؤلفي صور االعتداء عل: المطلب األول
المصنفات الرقمیة

من األمر 152، 151لقد حددت المادتان 
مجموعة السلوكیات المادیة التي تشكل 03/05

اعتداءا على حق مؤلفي  المصنفات الرقمیة،  
والمالحظ أن المشرع الجزائري قد أدخل جمیع جرائم 
االعتداء على حقوق المؤلف  تحت وصف التقلید 

یها جمیعا هذا الوصف،  ألن وٕان كان ال ینطبق عل
هناك من األفعال تعد جنح شبیهة لتقلید فقط، كما 
هناك أفعال ال تعد اعتداءا على حق المؤلف،  
وعلى هذا األساس سوف نتطرق إلى االعتداء 
المباشر والمتمثل في جنحة التقلید في صورتها 

ثم االعتداء غیر )لفرع األولا(ذا في وهالحقیقیة 
متمثل في جنح المشابهة للتقلید في المباشر وال

) .الفرع الثاني(
)االعتداء المباشر(جریمة التقلید : الفرع األول

إن المشرع الجزائري كسائر التشریعات لم یضع 
تعریفا لجریمة التقلید،  أما الفقهاء  فقد تباینوا في 

عبارة عن عملیة نقل "تعریفها فمنهم من عرفها بأنها 
یسقط في الملك العام من غیر مصنف أو أداء  لم 

،  وتتكون جریمة التقلید في صورتها )30("إذن مؤلفه
.المباشرة مثل باقي الجرائم من ركن مادي ومعنوي

نقصد بالركن المادي هي تلك :الركن المادي- أوال
المادیات الملموسة التي تظهر في العالم 

ویتكون الركن المادي عادة من سلوك ،)31(الخارجي
ونتیجة عالقة سببیة تربط بینهما، وستقتصر في  
دراسة الركن المادي على النشاط اإلجرامي فقط، أما 
محل النشاط اإلجرامي فقد تمت دراسته في المبحث 

).32(األول 

ومن ثم لتحقق النشاط اإلجرامي یجب أن یرتكب 
لحق المالي أو الفعل المجرم وهو االعتداء على ا

األدبي لمؤلف البرامج أو قواعد البیانات، كما یجب 
.أن یكون االعتداء قد وقع بدون إذن المؤلف

االعتداء على الحق األدبي لمؤلف البرامج أو -1
لم ینص المشرع الجزائري  على :قواعد البیانات

جمیع االعتداءات الواقعة على كل حقوق المؤلف، 
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من 151أحكام المادة بل جرم بعضها فقط في 
وتتمثل في جرم الكشف غیر 03/05األمر 

المشروع للمصنف والمساس بسالمة المصنف  ولذا 
:سنقوم بدراسة هذه الجرائم كما یلي

جریمة الكشف غیر المشروع للمصنفات /أ
إن لمؤلف برنامج الحاسوب أو قواعد :الرقمیة

تم البیانات الحق في إختیار الوقت أو الطریقة التي ی
بها إذاعة أو نشر برنامجه، ویتمثل االعتداء علیه 
عندما یذاع أو ینشر البرنامج في وقت غیر الوقت 
الذي یراه مالئما أو بطریقة غیر تلك التي یراها 

.)33(مناسبة له
: جریمة المساس بسالمة المصنف الرقمي/ ب

حق المؤلف في تعدیل أو كذلكیحمي المشرع 
أي حذف أو إضافة ترد تصویر أو تغییر أو إجراء

على البرنامج أو قاعدة البیانات من شخص آخر 
دون إذن المؤلف،  فمن یرتكب أحد األفعال السابقة 
یتوافر في حقه النشاط اإلجرامي لجریمة التقلید، أما 
بالنسبة للحق في األبوة فلم یرد نص صریح 
باالعتداء على حق المؤلف وال ندري لماذا أغفل عن 

رع بالرغم من أهمیة تجریم االعتداء على ذكرها المش
حق النسب، ولذا فالبد من تدخل صریح من المشرع 
لتجریم هذا االعتداء منعا ألي تعرض،  أو أن یحدو 

من قانون 181حدو المشرع المصري في المادة 
الملكیة الفكریة ،الذي النص على تجریم كل اعتداء 

.على حق أدبي أو مالي
على الحقوق المالیة لمؤلفي جرائم االعتداء /2

قد تقع أفعال :برامج الحاسوب وقواعد البیانات
االعتداء على الحق المالي للمؤلف باستغالل 

أو قواعد البیانات أي كان صورة هذا برنامجه
االستغالل، سواء اتخذ هذا االستغالل صورة النسخ 
أو االستعمال أو الترجمة، سواء أكان النسخ قد وقع 

ا یطلق علیه النسخ الحرفي  الكامل أو كلیا وهو م

الجزئي ویسمى النسخ الجزئي  وتتوافر الجریمة 
أیضا سواء تم نسخ البرنامج باسم مؤلفه الحقیقي أو 
باسم شخص آخر یخلق في الذهن لبسا حول مؤلفه 

،  )34(الحقیقي أو باسم الجاني نفسه أو باسم خیالي
أوجه الشبه والعبرة في تقدیر وجود التقلید تتجلى في 

ال بوجه االختالف،  ویدخل هذا التقدیر في نطاق 
السلطة التقدیریة لمحكمة الموضوع دون رقابة علیها 

، وقد استثنى المشرع الجزائري )35(من محكمة النقض
من صور النسخ أو الترجمة المجرمة بعض الصور 

03/05من األمر 53و52وذلك بموجب المادتین 
االستعمال العائلي  وكذا كاالستعمال الشخصي أو

النسخ لألغراض تعلیمیة، وعلیه یكون نسخ برنامج 
.حاسوب أو قواعد البیانات مشروعا

ال یكفي لتوافر النشاط : عدم موافقة المؤلف-3
اإلجرامي في جریمة التقلید االعتداء على حق من 
حقوق مؤلف البرامج أو قواعد البیانات، وٕانما یشترط 

موافقة المؤلف على ذلك أو من إلى جانب ذلك عدم
یقوم مقامه، وتنتج هذه الموافقة إثرها وتحول دون 
قیام جریمة التقلید بالنسبة للحق أو الحقوق التي 
صدرت الموافقة علیها، أما التصرف في حق آخر 
غیر الحق الذي صدرت عنه الموافقة یعتبر مرتكبا 

افقة لجریمة التقلید، وال یجوز للجاني االحتجاج بالمو 
.  )36(السابقة

إن جریمة التقلید جریمة :الركن المعنوي-ثانیا
عمدیة یلزم لقیامها توافر القصد الجنائي بعنصریة 

.العلم واإلرادة وهذا ما یعرف بالقصد الجنائي العام
والقصد الجنائي في جریمة التقلید عند الفقه 
والقضاء الفرنسیین مفترض فتحقق أیا من االعتداء 
السابقة یعد قرینة على توافر القصد الجنائي، لكنها 
قرینة بسیطة یجوز إثبات عكسها من جانب الجاني، 
أي إثبات حسن النیة لكي یبرأ من االتهام، والقول 
بتوافر حسن النیة من عدمه مسألة موضوعیة تدخل 
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في السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع دون رقابة 
.  )37(العلیالمحكمة

الجنح (االعتداء غیر المباشر: الثاني الفرع
)المشابهة للتقلید

04و03الفقرة 151بالرجوع إلى نص المادة 
نجد أن المشرع حدد الجرائم 03/05من األمر05و

: الملحقة بجریمة التقلید وتتعلق بالجرائم التالیة 
التعامل في مصنفات رقمیة مقلدة باالستیراد أو

جیر أو التداول باإلضافة التصدیر أو البیع أو التأ
إلى جریمة الرفض العمدي لدفع المكافأة المستحقة 

.للمؤلف
:جریمة التعامل في  مصنفات رقمیة مقلدة / أوال

لقیام جریمة التعامل في البرامج المقلدة یلزم توفر 
ولقد نص المشرع الركن المادي والركن المعنوي،

: هي التعامل المجرمة والجزائري على صور
استیراد وتصدیر البرامج أو قاعدة البیانات المقلدة، 
البیع أو العرض للبیع للبرامج أو قاعدة البیانات 
المقلدة  التداول أو التأجیر للمصنفات الرقمیة 
المقلدة، ویكون البرنامج مقلدا إذا كان مشابها 
للبرنامج األصلي الذي یحمیه القانون، وبمعنى آخر 

ة للبرنامج تتأكد فیه المشابهة یقوم التقلید على محاكا
.)38(بین المصنف األصلي والنسخة المقلدة

لم :استیراد أو تصدیر مصنفات رقمیة مقلدة-1
یكتف  المشرع الجزائري بتجریم تداول البرامج المقلدة 
داخل اإلقلیم الوطني، وٕانما ذهب إلى تجریم أفعال 

هو إدخال المصنفات المقلدة إلى اإلقلیم الجزائري و 
ما یعبر عنه باالستیراد،  وكذا أفعال إخراج 
المصنفات المقلدة من التراب الوطني،  وهو ما یعبر 
عنه بالتصدیر وعلى خالف التشریع المصري الذي 
لم یجرم االستیراد وٕانما عاقب على إدخال برامج 
حقیقیة منشورة في الخارج بقصد االستغالل  كما 

ي مصر والمنشورة جرم فقط تصدیر البرامج المقلدة ف
.)39(في الخارج

وبالتالي فمتى كانت األفعال المتابع بشأنها تعد 
أعمال استیراد أو تصدیر لمصنفات مقلدة اعتبر  
ذلك جریمة تقلید،  كما یعتبر تقلیدا مجرد عرض 
المصنفات المقلدة المستوردة أو إعدادها بغرض 
تصدیرها سواء تعلق األمر بمصنفات وطنیة أو 

.أجنبیة
إن البیع :بیع  المصنفات الرقمیة المقلدة -2

المجرم هنا هو الذي یتم بمقتضاه نقل حق استغالل 
البرنامج أو قاعدة بیانات إلى المشتري مقابل ثمن 
معین، وسواء كان هذا االستغالل ینطوي على نشر 
أو استعمال أو ترجمة للمصنف الرقمي، وال یشترط 
أن تتكرر عملیات البیع لتوافر الجریمة، بل یكفي 

مع العلم أن المشرع ،واحدةلقیامها عملیة بیع 
الجزائري لم یجرم العرض بالبیع، وٕان كان هناك 
اتجاه فقهي درج على تفسیر البیع لیشمل العرض 

.   ) 40(بالبیع
:التداول والتأجیر للمصنفات الرقمیة  المقلدة - 3

إن التداول هو سلوك مجرم أیضا في التشریع 
الجزائري،  یعني قیام شخص بالتصرف في البرامج 
أو قاعدة البیانات المقلدة بمقابل أو بغیر مقابل، 
سواء كان التصرف نقل ملكیة أو نقل حق 
االستغالل أم حق االنتفاع أو االستعمال  وكذا 

.التأجیر
لي المؤلف أو رفض دفع المكافأة المستحقة ل/ ثانیا

صاحب الحقوق
یحق للمؤلف أن یتصرف في حقوقه المالیة 
باستغالل مصنفه بأوجه االستغالل كالنشر واألداء 
العلني إلى الغیر قد یكون بمقابل مالي أو غیر 
مالي، األصل فیه أن یكون االستغالل بمقابل أي 
نظیر نقود والتي تسمى المكافأة المستحقة لصاحب 
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لشخص قد ارتكب جنحة التقلید  المصنف  یعتبر ا
.عندما یرفض دفع هذه المكافأة

إن هذه الصورة من جرائم التقلید قد انفرد بها 
المشرع الجزائري عن باقي التشریعات، مع أنها ال 
تشكل جریمة بقدر ما لها طابع مدني، وكذلك تبقى 
غامضة من حیث التعویض عن الضرر رغم الفائدة 

ینتج عنها، والغریب أن العملیة التي یمكن أن 
المشرع أخضعها لنفس عقوبة التقلید بالرغم من أنها 

.ال تشكل اعتداءا یهدد حق المؤلف بصفة مباشرة 
إذا كان المشرع الجزائري قد نص على بعض 
صور اإلعتداء على حقوق مؤلفي المصنفات الرقمیة 

غفل تجریم  أفعال تعد اعتداءا حقیقیا في ظل أفإنه  
جرائم الحظر : نولوجیا الهائلة  نذكر منها ثورة التك

والتصنیع واالستیراد بغرض البیع أو التأجیر ألي 
جهاز أو وسیلة أو أداة مصممة للتحایل على حمایة 
تقنیة یستخدمها المؤلفّ أو صاحب الحق المجاور،  
إزالة أو التعطیل أو التعتیب بسوء نیة ألیة حمایة 

.تقنیة یستخدمها المؤلف للتشفیر
العقوبات المقررة لجریمة التقلید: المطلب الثاني

لقد حصر المشرع  األفعال التي تشكل تعدیا 
، مهما كان نوع على حق المؤلف والحقوق المجاورة

من األمر 159إلى 151في المواد المصنف 
،  كما وضع عقوبة واحدة لهذه الجرائم، إذ 03/05

على العقوبات 03/05من األمر 153نصت المادة 
األصلیة لجنحة التقلید وهما الحبس من ستة أشهر 
إلى  ثالث سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف دینار 
إلى ملیون سواء كان النشر قد حصل في الجزائر أو 

خارج، أما العقوبات  التكمیلیة فتتمثل في ال
المصادرة، نشر الحكم القضائي، غلق المؤسسة 

)الفرع األول(وسنتعرض إلى العقوبات األصلیة في 
.) الفرع الثاني(ثم العقوبات التكمیلیة في 

العقوبات األصلیة : الفرع األول
إذا إالالعقوبات األصلیة هي  كل عقوبة ال توقع 

لقاضي وحدد نوعها ومقدارها وهي السجن نطق بها ا
التي تكون كافیة )41(أو الحبس أو الغرامة المالیة

بذاتها لتحقیق معنى الجزاء وهي العقاب األساسي 
إن العقوبتین المقررتین لجنحة للجریمة، وعلیه ف

03/05من األمر 153التقلید طبقا لنص المادة 
.    الحبس والغرامة: هما 
إن عقوبة ): الحبس( السالبة للحریةعقوبة / أوال

الحبس المقررة لجریمة التقلید هي من ستة أشهر إلى 
ثالث سنوات والمشرع الجزائري قد خصص عقوبة 
واحدة لكل الجرائم المنصوص علیها في  األمر

، حیث أعطاها اسم جنحة التقلید، و هذا 03/05
على عكس  المشرع المصري الذي اعتمد مبدأ تنوع 

ات،  بحیث خصص لكل عمل غیر مشروع العقوب
جزاءا خاصا به  كما أن المشرع لم یعاقب على 

.الشروع في جنحة التقلید رغم إمكانیة تصوره
والمالحظ أن المشرع أجبر القاضي الفاصل في 
المنازعة بالحكم بكال العقوبتین الحبس والغرامة 

االختیاریة " أو"الربط بدال من "و "باستعمال حرف
المجال للسلطة التقدیریة للقاضي في دون ترك

إمكانیة الجمع من عدمه ویكون المشرع الجزائري في 
ذلك قد جانب الصواب، ألنه یمكن للقاضي الحكم 
بإحدى العقوبتین، وبإمكان هذا األخیر أن یحكم 
بجعل الحبس أو الغرامة أو كالهما معا موقوفة 

ئیة قانون إجراءات جزا592النفاذ طبقا لنص المادة 
فضال عن إمكانیة تطبیق عقوبة العمل للنفع العام 

مكرر من قانون 05بدال من الحبس طبقا للمادة 
العقوبات ویكون للقاضي سلطة تقدیریة في الحكم 
بالعقوبات بین الحد األدنى والحد األقصى، كما ال 
یوجد ما یمنع القاضي عند رغبته في منح أقصى
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حبس یوم واحد ظروف التخفیف بأن یجعل عقوبة ال
.من قانون العقوبات 53طبقا للمادة 

یقصد بالعقوبة )  : الغرامة(العقوبات المالیة / ثانیا 
المالیة الحكم قضائیا على الجاني بدفع المبالغ 
المحكوم بها علیه تصیب ذمته المالیة كجزاء له 
على االعتداء على مصالح قدر المشرع حمایتها 

.)42(وحظر العدوان علیها
والمشرع الجزائري قد خصص عقوبة مالیة واحدة 
للشخص الطبیعي عن الجرائم المنصوص علیها في 

، و النطق بالغرامة إجباریة في 03/05األمر 
التشریع الجزائري،  وقد حددها المشرع في المادة 

دج 500.000بغرامة من 03/05من األمر 153
دینار جزائري  سواء كان 1.000.000إلى ملیون 

نشر قد حصل في الجزائر أو في الخارج، وٕاذا ما ال
استعمل القاضي ظروف التخفیف یكفي أن ینزل 

من قانون 53دج طبقا للمادة 20بالعقوبة إلى 
. العقوبات 

إن المشرع : عقوبة العمل للنفع العام/ ثالثا 
المؤرخ في 09/01الجزائري وبموجب القانون 

العقوبات قد المعدل والمتمم لقانون 25/02/2009
استحدث عقوبة العمل للنفع ووضع لها شروطا 

مكرر تنطبق على جریمة 05بموجب أحكام المادة 
التقلید، إذ یستطیع القاضي طبقا لهذه المادة أن 
یستبدل عقوبة الحبس بالعمل للنفع العام بدون أجر 

ساعة في أجل 600ساعة إلى 40لمدة تتراوح بین 
.                            عنوي عام شهرا لدى شخص  م18أقصاه 

العقوبات التكمیلیة: الفرع الثاني
یقدر المشرع في العدید من الحاالت عدم كفایة 
العقوبة األصلیة التي قررها كجزاء على اقتراف 
الجریمة في ردع الجاني أو في حمایة المصلحة 
التي قرر حمایتها،  فیأتي بالعدید من العقوبات 

، )43(تدعیم الحمایة المقررة للمصلحة المعنیةالفرعیة ل

فالعقوبات التكمیلیة هي عقوبات تضاف إلى 
العقوبات األصلیة، وقد حددها المشرع في نص 

06/23المعدلة بموجب القانون رقم 09المادة 
المعدل والمتمم لقانون العقوبات، وٕان كانت هذه 

یحكم العقوبات مرتبطة بالعقوبة األصلیة، إال أنها ال
بها على المحكوم علیه بقوة القانون،  إذ ال توقع إال 

157و156بالنطق بها، وبالرجوع إلى أحكام المواد 
نجد أن المشرع الجزائري 03/05من األمر 158و

: ذكر ثالثة أنواع من العقوبات التكمیلیة وهي
المصادرة، نشر حكم اإلدانة، الغلق بالنسبة للشخص 

ن عقوبات الشخص المعنوي الطبیعي  وقد سكت ع
مما یعني إحالة على قانون العقوبات السیما المادة 

.مكرر منه18
نقصد بالمصادرة تجرید الشخص : المصادرة/ أوال 

من ملكیة مال أو من حیازة شيء معین له صلة 
بجریمة وقعت أو یخشى وقوعها،  ثم إضافتها إلى 

القضاء جانب الدولة بال مقابل بناء على حكم من 
.)44(الجنائي

من قانون العقوبات 15وقد عرفتها المادة 
بقولها 2006دیسمبر 20الجزائري بحسب تعدیل 

المصادرة األیلولة النهائیة للدولة أو مجموعة أموال "
،  وباستقراء "معینة أو ما یعادل قیمتها عند االقتضاء

فإننا نستنتج 03/05من األمر 157نص المادة 
للحكم بالمصادرة كعقوبة تكمیلیة وجوبیة أنه یشترط  

االعتداء على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 
صدور حكم قضائي لها، وذلك كأصل عام في إیقاع 
العقاب الجنائي الذي البد له من صدور حكم 
باإلدانة یقضي على المتهم في هذه المحاكمة بعقوبة 
أصلیة، ومن ثم فال یمكن الحكم بالمصادرة على من

صدر في حقه حكم بالبراءة أو لزوال أسباب 
المحاكمة بانقضاء الدعوى العمومیة بوفاته أو 
بالتقادم أو العفو أو غیره من األسباب التي یقررها 
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القانون، ویشترط لمصادرة األشیاء السابقة في إحدى 
جرائم التقلید أن یكون هناك أموال وأشیاء مضبوطة، 

التي جاءت بها وما یالحظ في موضوع المصادرة 
:عدة نقاط نذكرها 157نص المادة 

أنها من العقوبات التي یلزم فیها القاضي بالحكم -
إقرار الجهة القضائیة :" بها على أساس تعبیر المادة 

فهي غیر جوازیة،  فالمشرع في ذلك ....." المختصة
لم یجعل الخیار للقاضي في إمكانیة األمر بها من 

مفهوم العقوبات التكمیلیة عدمه وهذا یتعارض مع
والتي لیس بالضرورة أن یأمر بها القاضي بصفة 

.تبعیة بل یكون فیها دائما السلطة التقدیریة للقاضي
إن المصادرة تكون فیها األیلولة للمال إلى خزینة -

الدولة وفقا  لقانون العقوبات، إال أن المشرع في 
منه على 159ینص في  المادة 03/05األمر 

القاضي یأمر وفي جمیع الحاالت  تسلیم " أن
، مما "األموال  والعتاد المصادر إلى الطرف المدني

یجعله قد أصبغ علیها طابع التعویضات بدال من 
العقوبة،  وهذا یتنافى مع المبادئ العامة في القانون 
الجنائي،  إال أنه هناك من یرى أن للمصادرة طبیعة 

لها طابع العقوبة مختلفة في هذه الحالة فتكون
.)45(وطابع التعویض

وتقع المصادرة إما على المبالغ التي تساوي مبلغ 
اإلیرادات أو أقساط اإلیرادات الناتجة عن االستغالل 
غیر الشرعي لمصنف أو أداء محمي،  كما تقع 
المصادرة على العتاد الذي أستعمل في النشاط غیر 

لمقلدة، الشرعي لمصنف أو أداء وكذا على النسخ ا
ویمكن تصور هذا العتاد الذي أنشئ خصیصا لذلك 
مثل الكتب القدیمة أو األشرطة أو غیر ذلك، أما 
باقي المعدات مثل آلة الطباعة وآلة التصویر، فال 
تعد من قبیل العتاد الذي أنشئ خصیصا لممارسة 
هذا النشاط غیر الشرعي ألنها استعملت من قبل 

تعمل ألغراض لیس ألغراض أخرى  كما ال زالت تس

بالضرورة أن تكون من قبیل هذه التصرفات غیر 
المشروعة،  لیبقى تعبیر المشرع غامضا یحتاج إلى 

.توضیح أكثر
إن عقوبة  النشر نصت :نشر حكم اإلدانة / ثانیا

،  وغرض 05/ 03من األمر 158علیها المادة 
المشرع  منها هو تحقیق الردع الخاص للجاني 

لردع العام ویأخذ من تم شكل العقوبة باإلضافة إلى ا
المعنویة،  ویحقق األثر في إصالح ما أصاب 
المؤلف من أضرار معنویة جراء اإلساءة إلیه من 
قبل المحكوم علیه،  وینصب النشر إما على الحكم 
ذاته أو جزء منه أو منطوقه أو أسبابه، ویستمر 
النشر في حالة التعلیق على الجدران لمدة ال تزید 

لى شهرین، وتكون تكالیف النشر على عاتق ع
المحكوم علیه، بید أن المبالغ التي یتم تحصیلها من 
هذا األخیر لتغطیة تكالیف النشر ال یجوز أن تزید 
عن الحد األقصى المقرر للغرامة المستحقة عن 
الجریمة، ومن تم فإن اتجاه المشرع سلیم له آثار 

ت السریعة إیجابیة كبیرة وبخاصة في ظل التطورا
التي تالحق الحیاة الحاضرة، فلزم أن یتصل علم 
الناس بأسماء المعتدین سواء كان شخص طبیعي أو 
شخص معنوي على حقوق المؤلف فیحجمون على 

.التعامل معهم
لقد نصت المادة : عقوبة غلق المؤسسة / ثالثا

على عقوبة  الغلق  03/05من األمر 156/02
مرتكبي جرائم التعدي كعقوبة تكمیلیة تطبق على 

على حق مؤلفي المصنفات الرقمیة، وعلیه فإن 
المشرع قد ربط عقوبة الغلق بجریمة التقلید أي أنه 
ال یتم الحكم بهذه العقوبة إال بعد إدانة المتهم سواء 
كان شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا  بجریمة 
التقلید وغالبا ما یرتبط ارتكابها بوجود منشأة معدة 

ب الجریمة تحتوي على األجهزة  والمعدات الرتكا
واآلالت التي تستخدم في تقلید المصنف، وما 
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یالحظ أن المشرع الجزائري سار في عقوبة الغلق 
من الحالة البسیطة  إلى الحالة المتشددة أي من حد 

أشهر إلى الحد المتشدد وهو 06أقصى ال یتجاوز 
الغلق النهائي وهذا موقف یؤاخذ علیه المشرع

الجزائري فكان علیه أن یترك حریة للقاضي في 
تحدید المدة المناسبة للغلق ألن  الغلق النهائي مبالغ 
فیه، كما أن المشرع الجزائري لم یحدد ما هي 
الحاالت أو نوع التقلید المطلوب الذي من خالله 
یأمر القاضي بالغلق بصفة مؤبدة، مع العلم أن 

.)46(ست إجباریة لیللقاضي عقوبة الغلق اختیاریة

الخــاتمة 
نخلص في األخیر أن قانون حقوق المؤلف 

السیما األحكام الجزائیة 03/05والحقوق المجاورة 
منه ال تزال قاصرة في حمایة المصنفات الرقمیة 
أمام الصحوة التكنولوجیة التي یشهدها العالم، خاصة 
وأن تطور مجال اإلعالم أدى إلى زیادة وتنوع  
المصنفات الرقمیة ومن ثمة كثرة االعتداء علیها، 
ـوعلیه فال بد من تطویر النصوص قانون حق 
المؤلف السیما الشق الجزائي منه  للبحث عن 
حمایة أفضل و أأمن لهذه المصنفات الرقمیة  ولذا 

:نقترح ما یلي
 استبعاد برامج الحاسوب من المصنفات التي

نها تؤدي یمكن للمؤلف سحبها  بصفة صریحة أل
.إلى أضرار یصعب جبرها 

 تحدید وتدقیق بعض المفاهیم التي یتضمنها
قانون حق المؤلف بشكل تتماشى مع برامج 
الحاسوب وقواعد البیانات، إذ أن المشرع الجزائري 
بالرغم من إدماجها ضمن المصنفات المحمیة 
بموجب قانون حق المؤلف غیر أن خضوعها 

الموجودة بالقانون السیما مفهوم لمفاهیم التقلیدیة 

االبتكار وكذا األسلوب التعبیري تؤدي إلى إفالت 
.العدید من الجناة من العقاب 

50تقصیر مدة الحمایة لبرامج الحاسوب، ألن
.لة نظرا للتطور السریع للمعلوماتسنة هي مدة طوی

 إضافة بعض صور االعتداء على البرنامج
كالتداول 03/05ر والذي أغفلها المشرع في األم

المعنوي للبرامج عن طریق شبكة االنترنت دون 
موافقة المؤلف واالعتداء على حق األبوة، وكذا  

على جریمتي االستعمال غیر المشروع النص 
للبرامج والتحویل غیر المشروع للمصنف بالترجمة 
ألنهما تشكالن اعتداءا على الحق المالي وكذا 

یقیا في ظل ثورة تجریم أفعال تعد اعتداء حق
التكنولوجیا الهائلة نذكر منها على سبیل المثال 
جرائم الحظر والتصنیع واالستیراد بغرض البیع أو 
التأجیر ألي جهاز أو وسیلة أو أداة مصممة 
للتحایل على حمایة تقنیة یستخدمها المؤلفّ أو 
صاحب الحق المجاور وكذلك  اإلزالة أو التعطیل 

ألیة حمایة تقنیة یستخدمها أو التعییب بسوء نیة 
.                                    المؤلف كالتشفیر أو غیره

 تعدیل النصوص المتضمنة عقوبات على جریمة
التقلید بما یتالءم وطبیعة العقوبات، وكذلك تشدید 
العقوبات األصلیة المنصوص علیها بموجب هذا 

األحسن القانون حتى یرتدع الجناة، وأخیرا یبقى من 
الوقایة من الجرائم التي تقع على المصنفات الرقمیة 
بتفعیل دور أجهزة األمن المختلفة بمراقبتها للبرامج 
وعملیات التقلید، مع تشجیع وتدعیم البحث العلمي 
في مجال صناعة البرمجیات وذلك بأن تدعم الدولة 
المؤلفین مادیا وتساهم بقسط من أسعار البرامج، 

یانات لتصل إلى المستهلك النهائي وكذا قواعد الب
بسعر یكون في متناول الجمیع خاصة إذا علمنا أن 
السبب الرئیسي للتقلید السعر هو المرتفع المصنفات 

.الرقمیة 
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إشكالیة تعریف اإلرهاب في القانون الدولي
نادیة  شرایریة

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
تفاق ها عدم اإلتعترضها جملة من الصعوبات مردّ كما،الدولي العدید من المشاكلتثیر مسألة تعریف اإلرهاب في القانون 

یحتمل أكثر من معنى ألكثر ا فضفاضاكون اإلرهاب مصطلح،ختالف بشأن بیان ماهیته وجوهرهعلى تحدید مضمونه واإل
لإلرهاب الدولي واحدة من وال تزال قضیة وضع تعریف متفق علیه .أسبابه وصوره ، و حصر أبعادهویصعب،من موقف

اإلیدیولوجیة للفقهاء الذین اهتموا ةخلفیالباوٕاذا كان الخالف على المستوى الفقهي مرتبط،المشاكل المستعصیة الحلّ 
ختالف على مستوى الدول والتنظیمات الدولیة وخاصة منظمة ن اإلإف،بظاهرة اإلرهاب وسبل مكافحتها وردع مرتكبیها

باین في مصالحها ول بسبب التّ إال انعكاسا لمظاهر الصراع والعداء السیاسي المستفحل بین الدّ األمم المتحدة لیس 
.وضع إطار لتعریف االرهابحول للتوصل إلى اّتفاقوهو ما أدى إلى تحطم الجهود المبذولة ،اإلستراتیجیة

.اإلستراتیجیةاإلرهاب الدولي، الخلفیة اإلیدیولوجیة، الصراع السیاسي، المصالح :المفاتیحالكلمات 

Résumé
La définition du terrorisme en droit international rencontre de véritables difficultés, en
raison d'un désaccord sur la détermination de son contenu et sur les différences sur le compte
de sa nature et de son essence. Terme vague pouvant revêtir, potentiellement, plus d’un sens;
en fonction des cas et des situations, la qualification de ses dimensions, des causes et de ses
manifestations pose moult problèmes.
Et si le différend sur le niveau idiosyncrasique est lié à son contexte idéologique, des
chercheurs qui se sont intéressés au phénomène du terrorisme se sont heurtés à la perception
et les moyens qu’en font les États et les organisations internationales en particulier les
Nations –Unies.
Les divergences d’intérêts stratégiques entres les différents protagonistes entravent toute
tentative de trouver un accord sur la définition du terrorisme.

Mots clés : Définition de terrorisme, difficultés, désaccord, idéologique, intérêts stratégique.

Abstract
The definition of terrorism in international law raises a lot of problems, and encounters a
number of difficulties, due to a disagreement over its content and divergencies on the
statement of its nature and essence. Finding an agreed definition of international terrorism is
one of the major problems. The controversy of scholars over the definition of terrorism is due
to their ideological background. On the contrary, the difference at the level of states and
international organizations and particularly the United Nations is due to the conflict of
strategic interests.

Keywords: International Terrorism, ideological background, political hostility, strategic
interests.
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المقدمة 
اهتمام فقهاء كبیرا منیحتل موضوع اإلرهاب حیزا 

السواء،القانون الجنائي وفقهاء القانون الدولي على حد 
استقرار المجتمعات بما تخلفه من عمال یستهدفبوصفه 

وانتهاك وتدنیس ،ضیاع لألمن وتدمیر للممتلكات
للمقدسات وقتل وخطف للمدنیین وتهدید لحیاة اآلالف 

.منهم
الجهود لمواجهة اإلرهاب من خالل عقد ولقد تكرست

،المؤتمرات الدولیة وٕابرام االتفاقیات الخاصة لمكافحته
كما دأبت الدول على إصدار القوانین التي تحرم هذا 

.لقضاء علیه لالعمل وتضع  سیاسات واستراتیجیات  
والجهد الدولي لمكافحة اإلرهاب والحد من أثاره 

القرن الماضي لم یغفل الذي بذل من أوائلوالوخیمة 
األهمیة المحوریة التي تمثلها الوسائل القانونیة على هذا 

خاصة من جهة مسألة تقدیم تعریف لإلرهاب ،الصعید
یتمتع بقوة قانونیة ملزمة ومسألة التعریف تبقى ضروریة 
وملحة ألنها تمكن الهیئات الدولیة من اعتماد مرجعیة 

االلتزامالدول من كما تمكن ،قانونیة موحدة من جهة
بقانون موحد وغیر خاضع لمصالح أیة دولة من الدول 

.)1(من جهة أخرى 
في وضعغیر أن هذه الجهود لم توفق حتى الیوم 

التزامات محددة ومتكاملة وشاملة تأخذها الدول على 
وحي من تعریف موضوعي في معاهدة دولیة ب،عاتقها

ني بمكافحة شارعة متعددة األطراف واسعة االنتشار تع
جعلنا یمما ،)2(اإلرهاب الدولي والقضاء على أسبابه 

إذا كان هناك إجماع بین كل دول المعمورة : نتساءل 
على أن اإلرهاب عمل فظیع واألفظع منه الویالت التي 

فما هي األسباب الكامنة وراء غیاب ،جرها على البشریةی
التعریف اإلطار لإلرهاب ؟ 

الخالف حول أهمیة وكیفیة تعریف :األولالمبحث 
:اإلرهاب

إن غیاب االتفاق على تعریف اإلرهاب الذي یجب 
أن تتضمنه اتفاقیة دولیة شاملة تنظم كیفیة مكافحة 

اإلرهاب قد زرع الشتات بین فقهاء القانون الدولي وقد 
:مستویینظهر صراع على 

ویتمثل في الجدل حول مدى الحاجة والضرورة :األول
.ریف من عدمهللتع

ویتعلق بالجدل القائم حول كیفیة التوصل إلى : الثاني 
التعریف األمثل الواجب إتباعه للوصول إلى الغایة 

.المنشودة أي القضاء على اإلرهاب 
:الخالف حول أهمیة تعریف اإلرهاب:األولالمطلب 

بعض اآلراء إلى التأكید على أهمیة بینما ذهبت
طائفة أخرى اإلرهاب، عارضتالتوصل إلى تعریف 

وجهة النظر السابقة مؤكدة على عدم الحاجة إلى تعریف 
اإلرهاب بل وحذرت من اآلثار السلبیة في حالة التوصل 

إلى مثل هذا التعریف 
:لوضع تعریف لإلرهاباالتجاه المؤید : الفرع األول 

یرى ًأصحاب هذا االتجاه ضرورة  وضع تعریف عام 
مكن على أساسه استجالء الغموض للعمل اإلرهابي ی

من غیر المجدي تجریم إذ،الذي یشوب مفهوم اإلرهاب
وفي هذا الشأن جاءت ،هذا العمل  مع غموض مفهومه

كلمة المندوب اللیبي أمام الجمعیة العامة لألمم المتحدة 
،1972سیبتمبر 08ن بتاریخ یفي الدورة السابعة والعشر 

ث في إجراءات حیث یرى من غیر المنطقي أن نبح
وانه لمن ،وتدبیر مسألة لم یوضع تعریفا واضحا لها

العبث أن نجتمع نحن رجال القانون لتجریم لفض 
وأهمیة إیجاد تعریف عام للعمل اإلرهابي )3(غامض 

تبدو ضرورة أمام ما یقتضیه مثل هذا العمل من 
مواجهة إجرائیة تختلف عن تلك المتخذة في باقي 

.الجرائم
یذهب البعض إلى ضرورة وضع تعریف كما

تعدادي حصري یضم كل األعمال اإلرهابیة دون أن 
بالتعریف العام له، ألنه من الصعب وضع ىیكتف

ذلك التعریف العام الجامع المانع وسط تباین وجهات 
النظر في هذا الشأن، لذلك فال مناص من حصر 
األفعال محل االتفاق أنها أفعال إرهابیة، و هذا 
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موقف عبر عنه مندوب ایطالیا بالجمعیة العامة ال
لقد " لألمم المتحدة  أثناء الدورة السالفة الذكر بقوله 

تبین للجمیع انه من الصعب أن لم یكن من 
المستحیل إیجاد تعریف شامل لفكرة اإلرهاب یمكن 

و ذلك نظرا لتباین .... أن یرضى عنه الجمیع
نه ال بد واختالف وجهات النظر حولها، ولهذا فا

والحال كذلك من تجریم األنشطة التي ال یختلف 
.)4(الرأي بین الجمیع على أنها أعمال إرهابیة

ن وجود تعریف لإلرهاب أمر ضروري الشك أ
ومن جهة أخرى ،استجابة لمبدأ الشرعیة من جهة

فان وضع تعریف له من شانه أن یمكن من مكافحة 
ضمن منع اإلرهاب و ردعه و معاقبة مرتكبیه بما ی

وضع مثل هذا التعریف الموحد كما أن.ارتكابه
للعمل اإلرهابي من شانه أن یحقق التعاون الدولي 

وتحدید مفهوم العمل اإلرهابي ،لمكافحة هذه الظاهرة
بدقة من شانه أن یمیزه عما یشتبه به من بقیة صور 
العنف األخرى وأن یبعد أعمال الكفاح المسلح من 

ي وجه االحتالل عن نطاق اجل تقریر المصیر ف
.)5(دائرة األعمال اإلرهابیة

وٕاذا كانت مكافحة اإلرهاب تقتضي تدخال 
عیا و إجرائیا یتمیز باستثنائیة ال تعهد في و موض

الجرائم األخرى على نحو قد یمس بمبدأ المشروعیة 
اإلجرائیة تحت مبرر الضرورة التي تحتم اتخاذ 

بي، فان ذلك إجراءات خاصة لمكافحة العمل اإلرها
.یقتضي ضرورة تحدید مفهوم لإلرهاب

لوضع تعریف االتجــاه المعــــارض: الفرع الثاني
:لإلرهاب

عدم الحاجة لوضع تعریف هذا أالتجاه یرى 
لإلرهاب بحجة أن العمل اإلرهابي یمكن تمییزه عن 
غیره دون الحاجة إلى تعریف مسبق، وأن األعمال 

كونها كذلك فهي اإلرهابیة ال یمكن الخطأ في 
فوضع تعریف .)6(بطبیعتها تعرض نفسها بهذه الصفة

للعمل اإلرهابي قد یضیق من دائرة جهود مكافحته 
حصر هذه الجهود في إطار التعریف المحدد له یو 

لخضوع له وٕاثبات مدى مطابقته بالتبقى دائما ملزمة 
للعمل الذي ترى انه عمل إرهابي وهو ما لخصه 

رغم عدم وجود " في قوله " رفرید الند" الفقیه 
فال حاجة إلى ذلك إذا ... تعریف قانوني مقبول

تعامل المرء مع اإلرهاب كعمل جنائي مهما كان نوع 
.)7(...".الوسائل التي یستعملها و أیا كان مستعملها

إلى أن–في االتجاه نفسه -ویذهب البعض
،اإلرهاب كمصطلح في حد ذاته غیر قابل للتعریف

حاولة لتعریفه لن تكون قادرة على اإللمام ن أي مأل
بكافة صوره  و مظاهره، و أي تعریف لإلرهاب إما 

،أن یكون عاما وهو بذلك یحتاج إلى تفسیرات أخرى
أو انه محدد وحصري فیكون بذلك جامدا غیر قادر 
على مسایرة التطور المستمر في صور اإلرهاب 

العلمي في وأسالیبه المتزایدة باستمرار تزاید التطور
مثل هذا االتجاه مندوبا ، وقد تبنى شتى المجاالت

الوالیات المتحدة األمریكیة و إسرائیل أثناء الجمعیة 
العامة لألمم المتحدة في الدورة التي سبق ذكرها 

تعریف " حیث جاء في كلمة المندوب األمریكي 
اإلرهاب لیس ضروریا و لیس صحیحا، أن وضع 

أن یجعله واسعا حیث تعریف لإلرهاب من شأنه 
یشمل األعمال التي تمارسها الشعوب بهدف تقریر 

وهذا .... مصیرها واسترجاع حریتها و استقاللها
المشروع من شانه أن یشمل كثیرا من األعمال 
اإلرهابیة دون الخوض في مسالة التعریف من جهة، 
ودون المساس بحق تقریر المصیر من جهة 

.)8(."ثانیة
أنصار هذا الرأي إلى رفض وهكذا یخلص 

تعریف اإلرهاب ذلك أن أي تعریف سیكون 
بالضرورة ناقصا وملیئا بالتغیرات وٕان مثل هذا 

سیكون على حد رأي الرئیس –إن وجد –التعریف 
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شرك للبريء ودعوة " بمثابة " ترومان"األمریكي 
.)9("للمذنب

:الخالف حــــول كیفیــــة التعریــف: المطلب الثاني
ر خالف بین المؤیدین لضرورة تعریف ثا

اإلرهاب حول كیفیة تعریفه، وقبل الخوض في ذلك 
تجدر اإلشارة إلى أن مسالة كیفیة التعریف تطرح 

مؤید للتعریف العام :الجانب الشكلي: من زاویتین
ومؤید و مدافع عن التعریف الحصري، و مزاوج بین 

الجانب . التعریفین ضمن تعریف مختلط إرشادي
بین معتمد للمعیار المادي ومعتمد : موضوعيال

نه بخصوص تعریف اإلرهاب أو ،للمعیار الغائي
نه من یعتمد المعیار المادي بتعداد صور الركن إف

المادي للفعل اإلرهابي سیطرح التعریف ضمن 
الشكل الحصري ال محالة ومن یعتمد المعیار الغائي  

ي ویركز على الهدف المنشود من العمل اإلرهاب
سینهج النهج العام في تعریفه لإلرهاب بالصورة 

.اآلتي بیانها
:االتجــــاه المـــــادي: الفرع األول 

یركز أصحاب المعیار المادي في تعریفهم 
فهو سلوك اإلرهابي،لإلرهاب على الفعل أو العمل 

ة ینأو فعل أو األداة المؤدیة إلى تحقیق غایة مع
.)10(إیدیولوجیا أو عقائدیاسواء كان الوازع إلى ذلك 

عمل أو " وطبقا لذلك یعرف اإلرهاب على انه 
ة التي تهدف إلى تحقیق ینمجموعة من األعمال المع

.)11("هدف معین
العمل اإلجرامي بأنه" "SOTILLE"ویعرفه

المقترن بالرعب أو العنف أو الفزع بقصد تحقیق 
.)12("هدف معین

یقوم على تخویف الناس بأنه" " lemkin"وعرفه 
.)13(".بمساهمة أعمال العنف

وقد قاد هذا المفهوم إلى تعریف اإلرهاب 
باالستناد إلى تعداد الجرائم التي تعد إرهابیة دون 

.اإلرهابيالبحث في الغرض أو الهدف من العمل 
إلى أن " بروس بالمر" وفي هذا االتجاه یذهب 

األعمال التي اإلرهاب قابل للتعریف فیما إذا كانت 
دقیقة یضمها معناه تجري تعدادها و تعریفها بصورة 

بطریفة موضوعیة دون تمییز قیما یتعلق بالفاعل و 
مثل األفراد أو أعضاء الجماعات السیاسیة و عمالء 

.)14(دولة من الدول
وقد دأب المعنیون بتعریف اإلرهاب و وفقا 

على للمنهج المادي بمحاولة تحدید مظاهره فأوردوها 
سبیل الحصر باعتبار أن األعمال اإلرهابیة ال تخرج 
عن كونها عملیات الخطف، االغتیال واالحتجاز 
التي تضمنتها غالبیة المواثیق الدولیة، إال أن هذا 
التعداد الحصري لصور الركن المادي في الجریمة 
اإلرهابیة قد انتقد على اعتبار أن التطور الذي لحق 

دع صورا أخرى لإلرهاب مقترنة وسائل التدمیر قد ابت
أو غیر مقترنة بالعنف مثل استعمال األسلحة 

كما ال یخفى ما .البكترلولوجیة أو سیاسات التفقیر
یكتنف هذا التحدید من قصور من حیث تجاوزه ألهم 
عنصر من عناصر الجریمة اإلرهابیة و المتمثل في 

.الغرض أو الهدف السیاسي
یتم التركیز وفقا : غـــائياالتجــاه ال: الفرع الثاني

واعتمادا على هذا المعیار على الهدف المنشود من 
العمل اإلرهابي  وعلى طبیعته و مداه، ویبقى غالبا 

قا حول اعتبار الباعث السیاسي كهدف حقاالتفاق م
وفي بعض األحیان النهائي والوحید في العمل 

أي توظیف الرعب والفزع الشدید لتحقیق ، اإلرهابي
.)15(أیا كان نوعهاسیاسیة،ربآم

اإلرهاب بأنه " Eric David"وفي ذلك یعرف 
كل عمل من أعمال العنف المسلح الذي یرتكب "

إیدیولوجیة أو فلسفیة،لتحقیق أهداف سیاسیة أو 
.)16(."دینیة
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وقد أخذ على المعیار الغائي انه یوصلنا إلى 
تعریف فیه نوع من التطابق بین الجریمة السیاسیة 

ألعمال اإلرهابیة وهو أمر غیر مقبول لما یقود وا
إلیه من تخفیف للعقوبة وعدم إمكان تسلیم 
المجرمین، فإذا كان الغرض السیاسي عنصرا مهما 
في الجریمة اإلرهابیة، فهو لیس المعیار الوحید 

ذلك ذهب ل.لتمییزها عما یشتبه بها من جرائم
ف البعض إلى التركیز على عناصر أخرى في التعری

من ضمنها استخدام الوسائل القادرة على إحداث 
الرعب و الفزع بقصد تحقیق الهدف أي كانت 
طبیعته، سیاسیا أو دینیا أو عقائدیا أو عنصریا وفي 
هذا إخراج للجریمة السیاسیة التي یمكن أن تحصل 

.)17(دون اللجوء إلى العنف
الجهود الدولیة المبذولة للتوصل :الثانيالمبحث 

:ریف اإلرهابإلى تع
إن التوازنات الدولیة بطبیعتها المركبة والمعقدة 
والدقیقة والدائمة التغییر قد أفرزت تناقضات جذریة 
في فهم الدول لظاهرة اإلرهاب، ولهذا فان التعریفات 
المقترحة له  والتي تمت مناقشتها في المؤتمرات 
الدولیة وفي أروقة األمم المتحدة لم تكن معظمها 

كونها وسیلة دعائیة وسط صراع مشتعل تتجاوز 
ح أفعاال و یحرم أخرى على خلفیة عداء سیاسي ییب

مستفحل بین الدول للتباین بین مصالحها 
و لیس بغرض تجریم بعض التصرفات ،اإلستراتجیة

من منطلق وجود مصلحة إنسانیة مشتركة هي 
.)18(صون أرواح األبریاء و احترام الذات اإلنسانیة

الحرب الباردة مثال، كانت الدول الغربیة ففي فترة 
لما ، ترفض حق تقریر المصیر للشعوب المستعمرة

تمثله من تهدید لها باعتبارها مناطق نفوذها حول 
العالم، لذلك فان هذه الدول لم تتردد في إلصاق 
تهمة اإلرهاب بكل عمل تقوم به حركات التحرر 

التحاد الممثلة لهذه الشعوب، في المقابل لم یدخر ا

السوفیتي جهدا في دعم هذه الحركات في مواجهة 
الدول الغربیة لتقلیص مواقع النفوذ الغربي الرأسمالي 

.في العالم
استنادا لما سبق، فان التوصل أثناء الحرب 
الباردة إلى نقاط مشتركة تصلح الن تكون أساسا 
موضوعیا لمعاهدة دولیة تعنى بمكافحة اإلرهاب 

لتبدو هذه المهمة أكثر ،كانت مهمة مستحیلة
استحالة بعد انهیار االتحاد السوفیاتي في ظل 
السیطرة األمریكیة التي تفرض نفسها حكما لتمیز 

.الخیر من الشر
إال أن هذه المعطیات المعقدة المتداخلة 
والمتشابكة لم تثن المجتمع الدولي عن بذل جهود 
متمیزة في سبیل التوصل إلى معاهدة دولیة تعنى 

.كافحة اإلرهاب الدولي و القضاء على أسبابهبم
:التعریفـــات الفقهیـــة لإلرهـــاب:  المطلب األول

نتطرق إلى تعریف  اإلرهاب في الفقه الغربي ثم 
.العربي

:الفقــه الغربـــي: الفرع األول
جاءت أولى المحاوالت الفقهیة لتعریف اإلرهاب 

القانون أثناء المؤتمر األول لتوحید 1930سنة 
في " وارسو" الجنائي الذي انعقد في مدینة  

تعریف الفقیه لطبقاف.)19(بولندا
"GIOVANOVICH " " تعتبر إرهابا تلك األعمال

التي من طبیعتها أن تثیر لدى الشخص اإلحساس 
بالتهدید أیا كان مما ینتج عنه اإلحساس بالخوف 

.)20(بأیة صورة
كل عمل إكراهي بأنه" "PORSET" یعرفهو 

یستخدم للتأثیر على حریة األشخاص) قسري(
ویستعمل هذا العمل االستعمال المتعمد للعنف أو 

بغرض إیصال ) ضحیة(التهدید به ضد هدف 
التهدید بالعنف المستقبلي المقصود أصال لهذا العمل 
إلجباره على القیام بتصرف أو اتخاذ موقف تحت 
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یقا للمطالبأو القلق الشدید تحقضغط الخوف
. )21("السیاسیة التي یبتغیها مرتكبو العمل اإلرهابي

اإلرهاب هو فیعرفه بأنه " " LADOR"أما
.)22("ممارسة سیاسیة تتم بوسائل جرمیه

:الفقــه العربـــــي:الثانيالفرع 
كل عمل " عرفه الدكتور محمد ولید عبد الرحیم 

جماعات عنف منظم أو التهدید به  یقوم به فرد أو 
أو حكومات أو دول لخلق حالة من الخوف أو 
الذعر أو الیأس بقصد تحقیق أهداف سیاسیة عامة 
أو اجتماعیة أو اقتصادیة، و تعتبر أعماال إرهابیة 
أعمال القمع والتوسع واالحتالل واالستغالل والهیمنة 
بكل أشكالها التي تمارسها األنظمة االستعماریة 

وال ، والهیمنة األجنبیةوأنظمة التمییز العنصري 
تعتبر اعمال إرهابیة نضال الشعوب وحركات التحرر 
الوطني ألجل تقریر المصیر والتحرر  

.)23("واالستقالل
اإلرهاب أن "یرى الدكتور جالل احمد عز الدین 

هو عنف منظم و متصل بقصد خلق حالة من 
التهدید العام الموجه لدولة أو لجماعة سیاسیة والذي 

جماعة منظمة بقصد تحقیق أهداف ترتكبه 
.)24("سیاسیة

أما الدكتور صالح الدین عامر فیعرف اإلرهاب 
االستخدام المنظم للعنف لتحقیق هدف سیاسي " نه بأ

وخاصة جمیع أعمال العنف التي تمارسها منظمة 
سیاسیة على المواطنین لخلق جو من عدم 

.)25(."األمن
المداخل إن هذه االختالفات الفقهیة تعبر عن 

المعتمدة في تعریف اإلرهاب والتي تتباین من فقیه 
إلى أخر، ففي إحدى المؤلفات عن اإلرهاب سرد 
أحد المؤلفین حوالي مئة وتسعة تعریف لإلرهاب 
وضعها أبرز الدارسین لهذه الظاهرة في الفترة 

.)26(1981إلى 1936الممتدة من سنة 

وألن اإلرهاب مصطلح فضفاض یحتمل أكثر من 
معنى ألكثر من موقف، دعا البعض إلى القول بان 

.)27(وصف ظاهرة اإلرهاب أكثر سهولة من تعریفها
تعریـــف اإلرهاب مـن طرف : المطلب الثاني

:المنظمات الدولیة
مع بدایة القرن العشرین انتشرت األعمال 

نظرا لخطورة العالم و اإلرهابیة في الكثیر من دول 
ا من خسائر جسیمة في هذه األعمال وما ینتج عنه

تكاتفت الجهود الدولیة من أجل ،األرواح والممتلكات
.مكافحة وقمع هذه الظاهرة

تلك ذلك،وكانت الخطوة األولى في سبیل تحقیق 
الجهود في محاولة وضع تعریف لإلرهاب من شانه 

.تمییز اإلرهاب عن غیره من صور العنف األخرى
منها أو والمنظمات الدولیة سواء العالمیة 

اإلقلیمیة وحتى المنظمات غیر الحكومیة قد تباینت 
مواقفها حول تحدید ماهیة اإلرهاب خاصة في إطار 

.التمییز بین اإلرهاب والكفاح المسلح ضد المستعمر
:األممتعریف اإلرهاب في ظل عصبة : الفرع األول

الكسندر (في أعقاب اغتیال ملك یوغسالفیا 
) لویس بارتو ( لفرنسیة و وزیر الخارجیة ا) األول

وهروب 1934في مدینة مرسیلیا الفرنسیة عام 
الفاعلین إلى ایطالیا ورفض هذه األخیرة تسلیم الجناة 
استنادا للطابع السیاسي لجریمة القتل، أخذت عصبة 
األمم على عاتقها مسؤولیة مكافحة مثل تلك 
األعمال و قام مجلس العصبة بتشكیل لجنة من 

ونیین ثم تكلیفها باإلعداد لمشروع اتفاقیة الخبراء القان
وهذا ما تم بالفعل .لمنع و قمع األعمال اإلرهابیة 

حیث ناقش المؤتمر 1937نوفمبر 16بتاریخ 
الدولي مشروع االتفاقیة الذي تقدمت به اللجنة وأقر

معاقبة لقمع و " جنیف" ما عرف باتفاقیة 
.)28(اإلرهاب
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لمادة األولى والمادة وقد عرفت الفقرة الثانیة من ا
أسلوبین  أولهما بالثانیة من هذه االتفاقیة اإلرهاب  

2ف/1عام وثانیهما حصري، حیث نصت المادة 
األفعال الجنائیة الموجهة ضد دولة " اإلرهاب هو 

ویكون الغرض منها إثارة الفزع والرعب لدى 
شخصیات بعینها أو لدى جماعات من الناس  أو 

."امةلدى الجمهور بصفة ع
األعمال االتفاقیة فحددتالمادة الثانیة من أما

:اإلرهابیة كالتالي
أي عمل متعمد قد یسبب الموت أو الضرر -1

:الجسیم ألي من
رؤساء الدول أو من ینوب عنهم أو حلفائهم -أ

.بالوراثة أو بالتبعیة
.أزواج و زوجات األشخاص السالف ذكرهم-ب 
من یتولى مهمة رسمیة في الدولة و تمارس -ج 

أیضا رجالبما في ذلك ذلك، ضدهم أفعال بسبب 
الجیش والسلطتین القضائیة والتشریعیة وأعضاء 

.السلكیین السیاسي والدبلوماسي
ألعمال التخریبیة التي تسبب أضرارا للملكیة ا-2

.العامة إلحدى الدول المتعاقدة
لتعریض سیر الحیاة إي عمل من شانه إن یؤدي-3

.اإلنسانیة للخطر
صنع آو امتالك آو تقدیم أسلحة أو معدات أو -4

متفجرات أو مواد من شأنها أن تساعد على ارتكاب 
.األعمال التي حددتها هذه المادة

ن اوبالنظر إلى تعریف اإلرهاب كما أوردته المادت
ن أیتبین 1937األولى والثانیة من اتفاقیة سنة 

لمعیاري الوارد في المادة األولى  قد جاء التحدید ا
قاصرا، إذ انه حدد التجریم الدولي للفعل اإلرهابي 
بذلك الذي یوجه ضد دولة أخرى معتبرا أن ركن 
الدولیة في الجریمة موجود لكون المتضرر أو 

.)29(المجني علیه دولة

كما أن ما ورد في هذه االتفاقیة كان مقتصرا 
سي الموجه ضد رؤساء على قمع اإلرهاب السیا

الدول أو من في حكمهم و المكلفین بوظائف عامة 
متغاضیا عن األعمال اإلرهابیة الموجهة ضد 

.)30(األفراد
كما أن التعریف الوارد في المادة األولى حصر 
هدف اإلرهاب في بث الذعر في حین إن اإلرهاب 
یهدف إلى بث الرعب والذعر لیس كغایة بذاتها 

لتحقیق مطالب سیاسیة أو اجتماعیة أو وٕانما كوسیلة 
كما یؤخذ على .)31(اقتصادیة أو ثقافیة أو دینیة

االتفاقیة عامة أنها لم تكن معنیة بأسباب 
.)32(اإلرهاب

ورغم هذه االنتقادات وعدم دخول االتفاقیة حیز 
النفاذ بسبب امتناع الدول عن التصدیق علیها بسبب 

اعتبرتاندالع الحرب العالمیة الثانیة، إال إنها 
.خطوة هامة على طریق منع و مكافحة اإلرهاب

تعریف اإلرهاب في ظل هیئة األمم : الفرع الثاني
:المتحدة

1937اإلرهاب لعام إن اتفاقیة منع ومعاقبة 
والتي بلورت في إطار عصبة األمم بالصورة السالفة 
الذكر، لم یتم إحیاؤها أو المناداة بها من قبل أیة 
دولة بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة وتدشین األمم 

.1945المتحدة سنة 
ورغم المئات من األعمال اإلرهابیة وسقوط 

ر المنشات اآلالف من الضحایا األبریاء  وتدمی
م تطرح مسألة اإلرهاب على بساط البحث ل،الحیویة

ثانیة إال بعد خمسة  وثالثین سنة أي في أواخر سنة 
إثر حادثة دورة األلعاب االولمبیة في میونیخ 1972

حیث كثفت األمم المتحدة على 1972في سنة 
أثرها جهودها لمكافحة اإلرهاب وانتقلت من مرحلة 

مرحلة أكثر عمقا و وعیا اإلدانة والشجب إلى 
دراسة أسبابه  ، ولمحاولة إیجاد تعریف لإلرهاب أوال
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8في .أخیرا ه وضع التدابیر الكفیلة لمكافحت، ثانیا
األمین العام "كورت فالدهایم"دعا 1972سبتمبر 

لألمم المتحدة الجمعیة العامة إلى إدراج مسالة اتخاذ 
ى من تدابیر بهدف منع اإلرهاب واألشكال األخر 

.العنف في جدول أعمالها
بین ممثلي 24وقد دارت مناقشات في الدورة 

دولة عبروا فیها عن قلقهم الواسع من انتشار 93
ظاهرة اإلرهاب، ظهر تباین في أرائهم فیما یتعلق 
بمفهوم اإلرهاب وسبل مكافحته الختالف السیاسات 

.الوطنیة لكل منهم
وصیة وبناءا على ت1972دیسمبر 18بتاریخ 

من اللجنة السادسة أصدرت الجمعیة العامة قرارها 
فیه عن ضرورة التعاون ذي عبرتال3034رقم 

الدولي التخاذ تدابیر فعالة لمكافحة اإلرهاب 
كما .)33(وضرورة دراسة األسباب الكامنة وراءه

قررت الجمعیة العامة إنشاء لجنة خاصة معنیة 
یعینهم باإلرهاب مكونة من خمسة و ثالثین عضوا

رئیس الجمعیة العامة ویراعي في ذلك مبدأ التمثیل 
لدراسة المالحظات المرفوعة من ، الجغرافي العادل

.)34(الدول
ةقو قد تم تقدیمها إلى الجمعیة العامة مرفالتيو 

بتوصیات لتعزیز التعاون الدولي في مجال مكافحة 
اإلرهاب، وقد تفرع عن هذه اللجنة الخاصة ثالث 

.ة اختصت إحداها بتعریف اإلرهابلجان فرعی
وفي مناقشات لجنة تعریف اإلرهاب، حدثت 
خالفات بین الدول أودت إلى تعدد التعریفات 
المقترحة لإلرهاب وهو ما یعبر عن السیاسات 
المتباینة للدول التي تسعى كل منها إلى تامین 
مصالحها وحمایة أمنها القومي بغض النظر عن 

.األخرىاالعتبارات 
د اجتمعت اللجنة الفرعیة المعنیة بتعریف وق

1973من شهر أوت سنة 2و1اإلرهاب یومي 

وطوال المناقشات التي دارت بین المجتمعین لم یتم 
،التوصل إلى إجماع حول تعریف محدد لإلرهاب

حیث ركزت الدول الغربیة بزعامة الوالیات المتحدة 
األمریكیة على تعریف اإلرهاب الفردي متغاضیة 

اإلرهاب الذي تمارسه الدولة واألنظمة عن
االستعماریة وأنظمة التمییز العنصري، بینما أصرت 
دول مجموعة عدم االنحیاز والدول العربیة 

سیاویة ودول الكتلة الشرقیة على النظرة أواالفرو 
الشمولیة لإلرهاب وهو ما تعارضه الدول الغربیة 

ودیة بشدة متذرعة بان اإلعالن الخاص بالعالقات ال
بین الدول والتعاون فیما بینها یغطي هذا الموضوع 
ویعزز مبدأ خطر اللجوء إلى استخدام القوة في 
العالقات الدولیة ومبدأ المساواة في الحقوق بین 

.)35(الشعوب
في المقابل تشبثت دول عدم االنحیاز بإدانتها 
لإلرهاب الرسمي الصادر عن الدولة والذي یضم كل 

ل واالستیطان والتمییز العنصري، سیاسات االستغال
كما اعتبرت هذا النوع من اإلرهاب نشاطا تنظیمیا 

طبعا مع االعتراف باإلرهاب . )36(مؤسساتیا رسمیا
الفردي الذي ال یتعدى كونه نشاطا منعزال واخف 

.ضررا من اإلرهاب الصادر عن الدولة
وبوجود هذه الفجوة في تعریف اإلرهاب بین 

على شهادة وفاة 1979وقع سنة الشمال والجنوب، 
. )37(اللجنة الدولیة المعنیة بتعریف االرهاب الدولي

ورغم اإلخفاق أدركت لجنة القانون الدولي التابعة 
والتي انكبت منذ -للجمعیة العامة لألمم المتحدة 

-على محاولة تعریف اإلرهاب الدولي1954سنة 
ضرورة وضع تعریف في مشروعها الذي أعدته حول 

.)38(1981من اإلنسانیة عام آالجرائم ضد سلم و 
وحیث أن مشكلة عدم االتفاق على وضع تعریف  
محدد لإلرهاب من شانها أن تقوص كل الجهود 

وتخلق مشاكل عدیدة، حث تهالرامیة إلى مكافح
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األمین العام في تقریره على ضرورة اعتماد تعریف 
لإلرهاب یماثل الوارد في تقریر الفریق الرفیع

المستوى المعني بالتهدیدات والتحدیات  والتعبیر 
ال یمكن تبریر استهداف " نه أالذي ینص على 

المدنیین غیر المحاربین وقتلهم عمدا، أو اعتبارها 
أمورا شرعیة أي كان السبب وداعي التظلم، و إن 
كل عمل یستهدف قتل المدنیین وغیر المحاربین  أو

إن كان الغرض إلحاق إصابات بدنیة جسیمة بهم، 
السیاق الذي ینفذ فیه هو ترویع منه بحكم طبیعته أو

السكان أو إكراه حكومة أو منظمة دولیة على 
التصرف أو اإلحجام عن التصرف بطریقة ما، هو 

وهو عمل عمل ال یمكن تبریره أیا تكن أسبابه
.)39("إرهابي

رئیس " جیریمي قرین ستوك " حین أكد السید في
اإلرهاب في مؤتمر صحفي بتاریخ لجنة مكافحة 
جنة إقرار لبأنه لیس من مسؤولیة ال2005.10.19

تعریف لإلرهاب، بل حشد أكبر جهد مشترك للعمل 
.)40(ضد اإلرهاب في جمیع دول المعمورة

أن الطبیعة الواسعة " ستوك " ولقد اعترف السید 
لمفهوم اإلرهاب ستكون مفیدة ونافعة في تحدید 

خیاراتها، ولم یغفل عن انه ستكون مجاالت الحركة و 
هناك دول ستحاول التخلص من التزاماتها، أو من 

ن الهیئة العامة لألمم أمواقفها وأفعالها، والسیما 
المتحدة لم تستطع حتى اآلن  أن تجمع على تعریف 

.)41(محدد لإلرهاب
تعریف اإلرهاب في االتفاقیات : الفرع الثالث

:اإلقلیمیةالمبرمة في إطار المنظمات 
قامت المنظمات اإلقلیمیة بدور فعال في مجال 
مكافحة اإلرهاب و وضع الحلول المالئمة لمواجهته 

كما ،والحد من أثاره الوخیمة على المجتمع الدولي
حاولت من جهتها إعطاء تعریف لإلرهاب الدولي 

.عبر ما أبرم في كنفها من اتفاقیات دولیة لمكافحته

االتفاقیات التي وسوف نستعرض جملة من
أبرمت في نطاق كل من منظمة الدول األمریكیة، 
مجلس أوروبا، جامعة الدول العربیة واالتحاد 
اإلفریقي، علما أن تعداد هذه االتفاقیات لیس حصریا 
إذ توجد العدید من االتفاقیات اإلقلیمیة األخرى لكنها 
لم تعنى بتعریف اإلرهاب بقدر ما دأبت على وسائل 

.مكافحته
تعریف اإلرهاب في االتفاقیة األمریكیة لمنع -أ

:1971ـــة نوقمع األعمال اإلرهابیة   لس
خالل فترة التسعینیات ونظرا لتزاید األعمال 

وخاصة حاالت العنف ،اإلرهابیة في أمریكا الالتینیة
السیاسي الموجهة ضد أعضاء البعثات الدبلوماسیة، 
وافقت الجمعیة العمومیة لمنظمة الدول األمریكیة في 

عادیة المنعقدة في واشنطن الدورتها الثالثة غیر 
فیفري 02جانفي إلى 25خالل الفترة الممتدة من 

منع وقمع األعمال اإلرهابیة " على اتفاقیة 1971
تأخذ شكل الجرائم ضد األفراد وأعمال االبتزاز التي 

.)42("المتعلقة بها 
وقد اكتفت هذه االتفاقیة بتجریم األفعال اإلرهابیة 

شكل واحد من أشكال ببشكل عام ولم تعن إال 
اإلرهاب الدولي المتمثل في اإلرهاب الموجه ضد 

حیث نصت المادة الثانیة منها على ، الدبلوماسیین
م الخطیرة التي تلزم العقاب علیها هي اعتبار الجرائ

ثار آاألعمال اإلرهابیة ضد األفراد والتي تؤدي إلى 
.)43(ذات طبیعة دولیة مهما كان الدافع إلى ارتكابها

ونظرا إلى أن االتفاقیة لم تتعرض مطلقا إلى 
عد المجلس الدائم لمنظمة الدول أتعریف اإلرهاب، 

تطرق فیها لتعریف األمریكیة دراسة تفسیریة لالتفاقیة
ن الفعل یعد أاإلرهاب، وقد خلصت الدراسة إلى 

إرهابیا إذا كان منصوصا علیه بهذه الصفة في 
تشریعات الدول التي یقع الفعل في إقلیمها أو التي 
یكون المتهم بارتكاب الفعل اإلرهابي متواجدا فیها أو 
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الدولة التي تختص محاكمها بمالحقة و معاقبة 
حالة خلو التشریع الداخلي ألي من مرتكبه، وفي 

الدول المتعاقدة من النصوص القانونیة التي تتعلق 
باإلرهاب، فانه و بغض النظر عن المصطلح 
القانوني الذي تستخدمه التشریعات الوطنیة یعتبر 

: من قبیل األفعال اإلرهابیة
كل فعل ینتج عنه رعب أو فزع بین سكان الدولة -

هدیدا عاما للحیاة والصحة أو قطاع منهم، و یخلق ت
أو السالمة البدنیة، أو حریات األشخاص، و ذلك 
باستخدام وسائل تتسبب بطبیعتها أو بإمكانها أن 

بالنظام العام ،ما أو مساسا خطیرسیتسبب ضررا ج
.)44(أو كوارث عامة

تعریف اإلرهاب في االتفاقیة األوروبیة -ب
:1977اإلرهاب  لسنة بمكافحة

اجتاحت أوروبا مع مطلع التسعینیات من القرن 
مما اإلرهابیة،العشرین موجة عنیفة من األعمال 

دعي الجمعیة االستشاریة لمجلس أوروبا إلى إصدار 
الذي أدان األعمال اإلرهابیة بكافة 703القرار رقم 

.)45(إشكالها وأیا كانت بواعثها و أسبابها 

ب إلى تكاثف وقد أدى تزاید موجات أعمال اإلرها
جهود الدول األعضاء في مجلس أوروبا التخاذ 
التدابیر الفعالة لمكافحة اإلرهاب حیث أسفرت تلك 
الجهود عن توقیع االتفاقیة األوروبیة لمكافحة 

جانفي 27بتاریخ " ستراسبورج"اإلرهاب في 
1977)46(.

ـ عشر مادة، وقد )16(وتتكون من دیباجة و ستـة
فا حصریا لإلرهاب الدولي تضمنت االتفاقیة تعری

یعتبر من قبیل " جاء في نص المادة األولى كالتالي 
:األعمال اإلرهابیة

الجرائم المنصوص علیها في اتفاقیة الهاي لعام -1
الخاصة بقمع االستیالء غیر المشروع على 1970

.الطائرات

لعام مونتلایر الجرائم المنصوص علیها في اتفاقیة -2
األعمال غیر المشروعة الخاصة بقمع 1971

.والموجهة ضد الطیران المدني
الجرائم الخطیرة التي تتضمن االعتداء على -3

حریة األشخاص الجسدیة أوالحیاة أو السالمة 
المتمتعین بالحمایة الدولیة والجرائم التي تشمل 

.ذ الرهائن أو احتجازهم التعسفيأحالخطف 
جرائم استعمال المتفجرات أو القنابل أو األسلحة -4

المتفجرة والوسائل الخداعیةالمتفجرات اآللیة و الناریة 
.)47(التي من شانها تعریض حیاة األشخاص للخطر

محاولة ارتكاب أي من هذه الجرائم المذكورة -5
."سابقا واالشتراك فیها

وقد أشارت هذه المادة صراحة إلى إخراج 
حظیرة اإلجرام السیاسي وضرورة تسلیم اإلرهاب من

)48(مرتكبیه دون منحهم الحق في اللجوء السیاسي
.

ورغم كون االتفاقیة انجازا هاما على صعید 
جل تعریف الجرائم اإلرهابیة أالتعاون اإلقلیمي من 

ووضع حد لها، امتنعت العدید من دول مجلس 
أوروبا عن التصدیق علیها نظرا للقیود التي وضعت 

لى حق اللجوء السیاسي، حیث أهدرت هذا الحق ع
معتبرة أن فیه مالذا لمرتكبي الفعل اإلجرامي ولو 

.)49(كان یرمي من وراءه لتحقیق أهداف سیاسیة
تعریف اإلرهاب في اتفاقیة التعاون العربي - ج

:1998لمكافحة اإلرهاب لعام 
بما أن اإلرهاب ال یقف عند حدود دولة من 

األدیان أو قومیة من القومیات، الدول أو دین من 
عمل وزراء عدل الداخلیة العرب على إیجاد اتفاقیة 
عربیة في وجه اإلرهاب الذي بات یهدد الكیان 

،العربي ویمس بحقوق وحریات مواطنیه األساسیة
)50(ولقد راعت االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرهاب 

الموقعة من طرف وزراء الداخلیة والعدل العرب 
22ابة عن حكوماتهم یوم األربعاء الموافق لــ نی
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مبادئ الشریعة اإلسالمیة النابذة )51(1998افریل 
ومیثاق ، ومبادئ القانون الدولي وأسسه،لإلرهاب

مع ، جامعة الدول العربیة ومیثاق هیئة األمم المتحدة
التأكید على حق الشعوب في الكفاح المسلح ضد 

یر أراضیها وفقا االحتالل األجنبي من أجل تحر 
.)52(لمبادئ ومقاصد وقرارات األمم المتحدة

ولقد عرفت االتفاقیة اإلرهاب تعریفا وصفیا في 
كل فعل من " نه أمادتها األولى الفقرة الثانیة على 

أفعال العنف أو التهدید به أي كانت بواعثه أو 
یقع تنفیذا لمشروع إجرامي فردي أو ، أغراضه

قاء الرعب بین الناس أو جماعي، و یهدف إلى إل
ترویعهم بإیذائهم أو تعریض حیاتهم أو أمنهم 
للخطر، أو إلحاق الضرر بالبیئة أو بأحد المرافق أو 
األمالك العامة أو الخاصة، أو احتاللهما أو 
االستیالء علیها أو تعریض أحد الموارد الوطنیة 

."للخطر
ة وفي الفقرة الثالثة من نفس المادة اتجهت االتفاقی

أي جریمة أو " نه أإلى تعریف اإلرهاب الدولي على 
الشروع فیها ترتكب تنفیذا لغرض إرهابي في أي من 
الدول المتعاقدة، سواء على رعایاها أو ممتلكاتها أو 
مصالحها ویعاقب علیها قانونها الداخلي  ویعد من 
الجرائم اإلرهابیة الجرائم المنصوص علیها في 

ما استثنه منها تشریعات الدول االتفاقیات التالیة عدا
:المتعاقدة أو التي لم تصادق علیها

اتفاقیة طوكیو الخاصة بالجرائم واألفعال التي -1
ترتكب على متن الطائرات الموقعة بتاریخ 

14/09/1963.
اتفاقیة الهاي بشان مكافحة االستیالء غیر -2

المشروع على الطائرات والموقعة في 
16/12/1970.

مونتلایر الخاصة بقمع األعمال غیر اتفاقیة -3
المشروعة الموجهة ضد سالمة الطیران المدني 

.10/05/1984والموقعة في 
اتفاقیة نیویورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم -4

المرتكبة ضد األشخاص المشمولین بالحمایة الدولیة 
بمن فیهم الممثلون الدبلوماسیون الموقعة في 

14/12/1973.
ف واحتجاز الرهائن الموقعة في اتفاقیة اختطا-5

17/12/1979.
اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة -6

."ما تعلق منها بالقرصنة البحریة1982
إن المتصفح لتعریف اإلرهاب في هذه االتفاقیة 

:یمكنه إن یبدي المالحظات التالیة
إن االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرهاب لم تعتمد / -

للقوة  أو التهدید بها كأساس في معیار اللجوء
ركزت كذلك على األثر الناتج بلتعریفها فحسب، 

عن الفعل اإلرهابي من أضرار تلحق بسالمة 
.)53(وصحة األفراد و ممتلكاتهم

التعریف استثنى الجریمة اإلرهابیة من صنف / -
.الجریمة السیاسیة

بل الدولة،یتطرق التعریف مطلقا إلى إرهاب لم/ -
ر العمل اإلرهابي في إرهاب الفرد أو إرهاب حص

.الجماعات
تغاضت االتفاقیة في تعریفها لإلرهاب عن / -

عنصر الباعث السیاسي في ارتكاب الجریمة تفادیا 
للعرقلة التي تلحق إجراء التسلیم بما تقدره كل دولة 
لنفسها فیما یمكن اعتباره جریمة سیاسیة من عدمه 

.)54(ة الداخلیة لهابمقتضى األحكام القانونی

إضافة إلى معیار الخطر، أخذت االتفاقیة بمعیار /-
ب ارتكإموضوعي أخر وهو معیار الباعث على 

أعمال العنف، فاستثنت بذلك من صنف الجرائم 
اإلرهابیة حاالت الكفاح المسلح ضد االحتالل 
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وبذلك تكون قد ، األجنبي من اجل تقریر المصیر
دة الذي یعطي للشعوب سایرت اتجاه األمم المتح

المقهورة شرعیة الكفاح المسلح إلنهاء االحتالل، 
عتبر كل من یستخدم القوة سعیا وراء حقه في  یحیث 

ممارسة تقریر المصیر وٕانهاء االحتالل مقاتال ال 
إرهابیا یستمد مركزه القانوني من قرار الجمعیة 

12الصادر بتاریخ 3103العامة لألمم المتحدة رقم 
بشان المبادئ األساسیة المتعلقة 1973ر دیسمب

بالمركز القانوني للمقاتلین الذین یكافحون ضد 
السیطرة االستعماریة واألجنبیة والنظم العنصریة، 
وٕان أي محاولة قمع األعمال المتعلقة بالكفاح ضد 

رض مع میثاق األمم المتحدة اهذه األنظمة أمرا یتع
قة بالعالقات وٕاعالن مبادئ القانون الدولي المتعل

الودیة والتعاون بین الدول واإلعالن العالمي لحقوق 
اإلنسان وٕاعالن منح االستقالل للبلدان 

.)55(المستعمرة
تعریف اإلرهاب في ظل االتفاقیة اإلفریقیة -د

:     1999لمكافحة اإلرهاب لسنة 
قامت منظمة الوحدة اإلفریقیة بإصدار العدید من 
القرارات بشأن مكافحة اإلرهاب على المستوى 

قرارا أثناء 1992اإلفریقي، حیث أصدرت في جوان 
نص على دعم التعاون " داكار " اجتماعها في 

جل القضاء على أوالتنسیق بین البلدان اإلفریقیة من 
.ظاهرة التطرف
القمة الثالثیة لمنظمة انعقدت1994في جویلیة 

الوحدة األفریقیة بتونس  وأصدرت القمة إعالنا 
قانون السلوك حول العالقات " یحمل عنوان 

وفي دورتها ، اإلفریقیة والتصدي لألعمال اإلرهابیة
العادیة الخامسة والثالثین، المنعقدة في الجزائر من 

برم في إطار المنظمة أ، 1999جویلیة 14إلى 12
وتعد من أهم ة اإلفریقیة لمكافحة اإلرهاباالتفاقی

االتفاقیات اإلفریقیة التي تهدف إلى تعزیز الجهود 
.المشتركة لمحاربة اإلرهاب

وقد عرفت االتفاقیة اإلفریقیة لمكافحة اإلرهاب في 
فقرتها الثالثة من المادة األولى األعمال اإلرهابیة 

:كالتالي
:یعتبر عمال إرهابیا

تهدید به یعد خرقا للقوانین الجنائیة أي عمل أو -أ
لدولة طرف أو ألحكام هذه االتفاقیة  والذي من 
شانه أن یعرض للخطر حیاة األفراد أو السالمة 
البدنیة أو الحریة أو إلحاق إصابة أو وفاة بأي 
شخص أو مجموعة من األشخاص  أو یسبب أو قد 

سبب في إلحاق ضرر بالممتلكات العامة أو تی
و الموارد الطبیعیة أو البیئة أو التراث الخاصة أ

:الثقافي أو أن یتم ارتكابه بقصد
ترهیب أو إثارة حالة من الهلع، أو إجبار أو -1

إقناع، أو حمل إي حكومة أو هیئة أو مؤسسة أو 
عامة الشعب أو جزء منه على المبادرة بعمل أو 
االمتناع عنه أو اعتماد موقف معین أو التخلي عنه 

.ل على أساس مبادئ معینةأو العم
لعادي للمرافق العمومیة أو توفیرإعاقة السیر ا-2

الخدمات األساسیة للجمهور أو خلق وضع عام 
.متأزم

.خلق حالة عارمة من التمرد في البالد-3
أي ترویج أو تمویل أو إصدار أوامر مساعدة أو -ب

تحریض أو تشجیع أو محاولة أو تهدید أو تأمر أو 
تجهیز أي شخص بقصد ارتكاب أي من تنظیم أو 

"3الى1"من " أ"األعمال المشار إلیها في الفقرة 
وبخصوص هذا التعریف یمكن إبداء المالحظات 

:التالیــة
ربطت االتفاقیة العمل اإلرهابي بالغرض / -

.السیاسي
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تطرقت االتفاقیة لإلرهاب الذي تمارسه األفراد / -
.هاب الدولــةوالجماعات دون ادني إشارة إلى إر 

استثنت االتفاقیة الجریمة اإلرهابیة من نطاق / -
الجرائم السیاسیة، وهو ما یفهم ضمنیا من نص 

ال "الفقرة الثانیة من المادة الثالثة الذي جاء كالتالي 
تعتبر الدوافع السیاسیة أو الفلسفیة أو اإلیدیولوجیة 
أو العرقیة أو الدینیة أو غیرها دفاعا مقبوال ضد 

."مة ارتكاب عمل إرهابيته
على غرار االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرهاب، / -

استثنت االتفاقیة اإلفریقیة حركات التحرر الوطني 
والمقاومة من نطاق األعمال اإلرهابیة، حیث نصت 

مع مراعاة أحكام المادة " المادة الثالثة الفقرة األولى 
لكفاح األولى من هذه االتفاقیة ال تعتبر حاالت ا

المسلح الذي تخوضه الشعوب من اجل التحرر أو 
تقریر المصیر طبقا لمبادئ القــانون الدولي بما في 
ذلك الكفاح المسلح ضد االستعمار أو االحتالل 

".والعدوان و السیطرة األجنبیة أعماال إرهابیة
كما ألزمت االتفاقیة الدول األطراف فیها بإعادة 

بما یتناسب ومضمونها النظر في قوانینها الوطنیة
بتجریم األعمال اإلرهابیة وتشدید عقوباتها وتسلیم 

.مرتكبیهــا

ةـخاتم
إن الرأي الراجح لدى الكثیر من الباحثین السیما 
القانونیین منهم بأنه لیس هناك على المستوى الدولي 

ي تعریف قانوني لإلرهاب له صفة المرجعیة وقوة أ
ي راجع إلى الخلط بین اإللزام القانوني، وهذا الرأ

حقیقة عدم وجود آلیة قانونیة واتفاقیة شاملة تعنى 
باإلرهاب تعریفا وأسبابا وأسالیبا للمكافحة وبین ماهیة 
اإلرهاب كجریمة دولیة لها عناصرها المحددة 
بمقتضى قواعد القانون الدولي العرفیة منها 

.واالتفاقیة

وٕاذا كان صحیحا انه على المستوى الدولي ال
ن ذلك ال إتوجد اتفاقیة شارعة تعرف اإلرهاب، ف

.یعني في مطلق األحوال إن اإلرهاب لیس معرفا
ومناط الصعوبة في التوافق حول تعریف محدد 
لإلرهاب بالرغم من اإلجماع على إدانته ومحاربته 

:یعود إلى أسباب متعددة من بینها
التباین في المداخل واالتجاهات المعتمدة في -1

اإلرهاب من جهة وصعوبة حصر أبعاده تعریف
وصوره من جهة ثانیة كون اإلرهاب مصطلح 

.فضفاض یحتمل أكثر من معنى ألكثر من موقف
إشكالیة التعریف المرجعي لإلرهاب تتالزم مع -2

إشكالیة تمییزه عن العنف السیاسي لتقریر المصیر  
.واالستقالل كحق یقره القانون الدولي

اإلرهاب كظاهرة لها دور معین اختالط مفهوم -3
في الصراع السیاسي أو نمط من أنماط العنف 
السیاسي مع ألكثیر من أشكال العنف السیاسیة 

.األخرى مثل حركات التمرد والعصیان واالنقالبات
اختالطه بصور العنف األخرى مثل الجریمة -4

حتى و البحریة،الحرب القرصنةالمنظمة، جرائم 
.ي بعض األحیانالجرائم العادیة ف

االختالفات السیاسیة واإلیدیولوجیة التي تعتري -5
مواقف الدول والمعیاریة المعتمد في توصیفه وتحدید 
أسبابه، حیث إن التعریفات المقترحة لإلرهاب أو 
التي تمت مناقشتها في المؤتمرات واالتفاقیات الدولیة 
وفي أروقة األمم المتحدة لم تكن في معظمها تتجاوز 

یلة دعائیة وسط صراع مشتعل یبرر أفعاال ویدین وس
أخرى على خلفیة عداء سیاسي كبیر بین الدول 
بسبب التباین في مصالحها اإلستراتیجیة، ولیس أبدا 
بغرض تجریم األفعال اإلرهابیة من منطلق وجود 

متمثلة في صون أرواح مصلحة إنسانیة مشتركة
.احترام الذات البشراألبریاء و 
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اإلتحاد اإلفریقي في التدخلحق 
زهرة بوسراج
كلیة الحقوق
عنابة–جامعة باجي مختار 

ملخص
كانت هذه الجرائم، في أغلب األحیان، . و جرائم ضد اإلنسانیة و جرائم اإلبادةلقد عانت القارة اإلفریقیة من ویالت جرائم الحرب

4جاءت المادة .فعل منددة من المجتمع الدولي، لمراجعة هذه األوضاعترتكب على مرأى و مسمع من العالم بأسره دون أن تجد ردود 

، أي نوع من الجرائممن القانون التأسیسي لإلتحاد اإلفریقي لتمنح هذه المنظمة حق التدخل في أي دولة عضو في حاالت ارتكاب ) هـ(
ي دراسته على مبررات تدخل االتحاد و إجراءات لقد ركز الباحث ف.طلبهاعلىكما یحق لإلتحاد التدخل في   أي دولة عضو بناء

تنفیذ هذا الحق، وكذا الصعوبات اإلجرائیة التي قد تعترضه، ومنافسة المنظمات دون اإلقلیمیة ومنظمة األمم المتحدة بصفتها صاحبة 
خل، و حتى تكون عملیاته بغرض تفعیل دور االتحاد اإلفریقي في التد.االختصاص العالمي في مجال حفظ السلم و األمن الدولیین

لطة فیه تحدید الجهاز الذي تكون له السّ ناجحة في هذا المجال یقترح الباحث إعادة صیاغة نصوص قانونه التأسیسي بشكل یتمّ 
اد قة طبیعة، العالقة بین االتحالتقلیص قدر اإلمكان في اآلجال اإلجرائیة للتدخل، وأخیرا تنظیم وتحدید بصفة دقیو الكاملة للتدخل

.المنظمات دون اإلقلیمیة فیما یتعلق بمسائل حفظ السلم واألمن اإلقلیمیینو 

. حق التدخل، اإلتحاد اإلفریقي، القانون التأسیسي: الكلمات المفاتیح

Résumé
L’Article 4 (h) de l’Acte constitutif de l’Union africaine a octroyé à cet organisme africain, le droit
d’intervenir dans tout  Etat membre dans les cas, ou  des crimes de guerre, des crimes contre
l’humanité ou des crimes de génocide sont commis et avérés; comme il a permis à tout Etat membre
de solliciter une telle intervention. L’auteur est arrivé à la conclusion, que pour une meilleure
efficacité  de l’Union africaine en matière d’intervention, et pour qu’elle réussisse les opérations
entreprises, il est nécessaire que la rédaction du texte soit revue:
-Pour déterminer l’organe qui aura plénitude de compétence pour intervenir.
-Réduire, autant que possible  les délais de procédure relatitive à  l’intervention.
-Organiser, et d’une manière adéquate, la relation entre l’Union africaine et les organisations  sous-
continentales en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Mots clés: Droit d’intervention, union africaine, act constitutif.

Abstract
The African continent has suffered from war crimes, crimes against humanity and genocide. These
crimes were committed, in most cases, given the knowledge of the world, without any echo from the
international community. To put an end to this situation, Article 4 (h) of the Constitutive Act of the
African Union has granted to the African body, the right to intervene in any Member State in cases,
where there is commission of war crimes, crimes against humanity or genocide, and in case where any
Member State requests such an intervention. The article highlights the arguments for intervention of
the African Union; the procedure for the application of this right, as well as the difficulties inherent in
the process. In order to ensure effective and successful intervention of the African Union, it is
necessary to review constitutive act so as to specify the organ that has full jurisdiction to intervene;
reduce as much as possible the time of procedure relating to the intervention; And finally determine
adequately, the relationship between the African Union and sub-continental organizations regarding
the maintenance of international peace and security.

Keywords: Right of intervention, African union, constitutive act.
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:المقدمة
من  القانون التأسیسي ) هـ(4منحت المادة 

لإلتحاد اإلفریقي حق التدخل في أي دولة عضو في 
ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانیة أو حالة

إن اإلقرار الصریح بهذا الحق لهذه . )1(جرائم إبادة
الدولیة اإلقلیمیة الجدیدة یبقى مثیرا للجدل المنظمة

من حیث كونها من أولى المنظمات اإلقلیمیة التي 
یمكن أن نستشف أسباب هذا . تزعمت هذا الحق

فقد أظهرت منظمة . التحول من تاریخ هذه المنظمة
حول قدرتها في تسویة الوحدة اإلفریقیة محدودیتها

النزاعات، وكانت قلیلة جدا هي النزاعات التي 
. وجدت لها حال داخل هذه المنظمة

یكمن سبب ذلك في كون هذه األخیرة كانت و 
منظمة تعاون و إطار للتشاور تحكمها مبادئ ثابتة 

. على رأسها مبدأ عدم التدخل
حیال هذه األوضاع، انتقد الرئیس موسفیني هذا و 

قف اإلفریقي في إحدى تصریحاته في قمة المو 
20على مدى : ")2(منظمة الوحدة اإلفریقیة قائال

سنة، لقي ثالثة أرباع ملیون أوغندي مصرعهم على 
. ید الحكومة التي كان یجب أن تحمي حیاتهم

شعرت بإحساس عمیق بالخیانة ألن معظم إفریقیا 
التزمت الصمت، و كان سبب عدم إدانة هذه الجرائم 

لجماعیة هو عدم الرغبة في التدخل في الشؤون ا
الداخلیة لدولة عضو وفقا لمیثاق منظمة الوحدة 
اإلفریقیة و األمم المتحدة، و نحن ال نقبل هذا 
المنطق ألنه داخل هذه األجهزة نفسها هناك قانون 

".واضح ینص على قدسیة و حرمة الحیاة البشریة
المنظمة استنادا إلى الرغبة في التغلب على فشل

السابقة، تم االتفاق على إنشاء اإلتحاد اإلفریقي خلفا 
، أین تم تبني قانونه 2001في (Lomé)لها بلومي 

من خالله التأسیسي الذي أعاد القادة األفارقة
عزمهم على رفع التحدیات تأكیدهم على تصمیمهم و 

بمختلف أشكالها التي تواجه القارة و شعوبها، وتحول 
. للتغیرات االقتصادیة واالجتماعیةدون مواكبتها 

تحاد الرئیسیة هو واالتفاق على أن أحد أهداف اإل
لتحقیق و . ترقیة السلم واألمن واالستقرار في القارة

نب احترام سیادة الدول إلى جا-هذا الهدف أقروا 
حق اإلتحاد اإلفریقي في -استقاللهااألعضاء و 

لم من التدخل لحمایة حقوق اإلنسان و استعادة الس
من قانونه ) هـ(و) ح(4خالل ما نصت علیه المادة 

.التأسیسي
إن الهدف من هذه الدراسة ینبع من حقیقة أن 

الذي لم تجرأ منظمة األمم –الحق في التدخل 
المتحدة على تكریسه صراحة و إنما جاء ضمنیا في 

صار مكرسا من جانب -إطار الفصل السابع
تبني هذا الحق الذي منظمة إقلیمیة في تحولها نحو 

كان مرفوضا رفضا قاطعا في ظل المنظمة التي 
باإلضافة إلى ذلك، فإن القانون التأسیسي . سبقته 

لإلتحاد قد نص علیه بشكل واضح وصریح ومفصل 
.وهو شيء مستحدث في القانون الدولي

ح هنا یتعلق بفاعلیة هذا إن اإلشكال المطرو 
لتي تواجه الصعوبات االحق، وٕاطاره القانوني و 

تنفیذه؟   
لإلجابة عن هذه اإلشكالیة، یتم تقسیم هذا العمل 
إلى فصلین یتناول أولهما اإلطار القانوني لحق 
اإلتحاد اإلفریقي في التدخل و یبحث الثاني في 

.الصعوبات التي تواجه عملیة تنفیذ هذا الحق
اإلطار القانوني لحق اإلتحاد : الفصل األول
.التدخلاإلفریقي في 

یستمد اإلتحاد اإلفریقي شرعیته في التدخل من 
نصوص قانونه التأسیسي و كذا البروتكول المنشيء 

إن هذا اإلقرار من جانب . لمجلسه للسلم واألمن
مؤسسي اإلتحاد لهذا الحق شكل تحوال جذریا في 
الموقف اإلفریقي الذي كان مبنیا في عهد منظمة 
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تعرض التدخل، فقدالوحدة اإلفریقیة على مبدأ عدم
میثاقها لواجب االمتناع عن التدخل في الشؤون 
الداخلیة للدول األعضاء، واعتبره أحد المبادئ 

إذ ال ترفض المنظمة . األساسیة للمنظمة اإلفریقیة
أشكال التدخل المباشر فحسب، وٕانما ترفض وتندد 
أیضا بكل أشكال التدخل غیر المباشر، عن طریق 

، وهذا ما أكدته )3(السیاسيالتخریب واالغتیال
الفقرتان الثانیة والخامسة من المادة الثانیة من 

واجب الدول "فالفقرة الثانیة تنص على . میثاقها
" باالمتناع عن التدخل في الشؤون الداخلیة للدول

تندد بدون تحفظ، االغتیال "وأما الفقرة الخامسة فإنها 
من دولة السیاسي وكل النشاطات التخریبیة الموجهة 

كما شكل هذا اإلٌقرار ".مجاورة أو أیة دولة أخرى
الصریح لحق التدخل من جانب اإلتحاد اإلفریقي 
سابقة دولیة، إذ لم یسبق ألي منظمة دولیة أن أقرت 

فالبرجوع إلى میثاق األمم المتحدة نجد . هذا الحق
–كما القى هذا المبدأ . )4(أن المبدأ هو عدم التدخل

رفضا كبیرا من طرف دول العالم -حق التدخل
الثالث التي ترى فیه لباسا غربیا من أجل محاولة 

هو و . ج نظامها على مجموعة المعمورةفرض نموذ
التي عقدت في هافانا 77ما جاء في تصریح قمة 

نحن نرفض ما : "2000بكوبا في أفریل من سنة 
یسمى بحق التدخل اإلنساني، الذي لیس له أساس 

".في مبادئ القانوناألمم المتحدة و ثاق قانوني في می
إن إقرار اإلتحاد اإلفریقي لهذا الحق لم یأت 
مطلقا و ذلك تحسبا لما قد یشكله من خطر على 

لهذا السبب نجد قانونه . سیادة الدول األعضاء
األساسي تحكمه مجموعة من القواعد االحترازیة 
وضعت للحد من التجاوزات التي قد تحدث بسبب 

.ر الواسع للنصوصالتفسی
یمكن لإلتحاد استخدام حقه في التدخل في 
الشؤون الداخلیة للدول األعضاء في بعض الحاالت 

إضافة لذلك، فإن تنفیذ ). المبحث األول(المحددة 
هذا الحق یجب أن یتم وفق إجراءات معینة 

).المبحث الثاني(
الحاالت التي تستدعي تدخل : المبحث األول
.اإلتحاد اإلفریقي

إذا كان من السهل التعرف على الحاالت التي 
تبرر تدخل اإلتحاد و التي جاء النص علیها صراحة 

مطلب ال(من قانونه التأسیسي ) هـ(4في المادة 
ال بد من القراءة فإن ذلك غیر كاف، و ). األول

الدقیقة لباقي النصوص من أجل استخالص حاالت 
).ثانيالمطلب ال(أخرى لم یرد النص علیها صراحة 

حاالت تدخل اإلتحاد المنصوص : المطلب األول
.علیها صراحة في مواثیقه

ینص القانون التأسیسي على حالتین تبرران 
االنتهاكات الصارخة للقانون : تدخل اإلتحاد و هما

، ومسألة حفظ السلم )لفرع األولا(الدولي اإلنساني 
التي أعاد مجلس السلم ، و )الفرع الثاني(واألمن
التأكید علیهما من خالل البرتوكول المنشئ واألمن

.له
االنتهاكات الصارخة للقانون الدولي : الفرع األول

.اإلنساني
من القانون التأسیسي ) هـ(4عددت المادة 

أو كما " انتهاكات صارخة "الحاالت التي تشكل 
التي تبرر تدخل " لخطرةالظروف ا"عبرت عنها بـ 

الحرب، جرائم اإلبادة م جرائ: المتمثلة في اإلتحاد و 
.الجرائم ضد اإلنسانیةو 

ما تجدر اإلشارة إلیه في هذا الصدد هو أن ال 
القانون التأسیسي و ال أي وثیقة أخرى من مواثیق 
االتحاد تصدت لمسألة تعریف هذه الجرائم، إنما ترك 
المجال مفتوحا العتماد ما جاءت به االتفاقیات 

ومن ثم  سیتم . والمواثیق الدولیة في هذا السیاق
.االعتماد على هذه االتفاقیات و المواثیق
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.جرائم الحرب: أوال
عرف میثاق نیورنبرغ جرائم الحرب بأنها 

الفضائع والجرائم التي ترتكب ضد األشخاص "
والممتلكات، وذلك انتهاكا لقوانین وأعراف 

وذهبت لجنة خبراء األمم المتحدة في . )5("الحرب
أها مجلس األمن بقراره أنش–یوغسالفیا سابقا 

إلى تعریفها بأنها أي انتهاك جسیم -780/1992
أما عن نظام روما . )6(لقوانین و أعراف الحرب

-شأنه شأن اتفاقیات جنیف–األساسي، فإنه لم یعن
بإیراد تعریف عام لجرائم الحرب، و إنما عمد إلى 
إیراد قائمة غیر حصریة لألفعال أو األعمال التي 

. )7(ة جرائم حربتعتبر بمثاب
.جرائم اإلبادة: ثانیا

ینسب ظهور مصطلح اإلبادة الجماعیة إلى 
محامي یهودي بولندي یدعى رافائیل لیمكین و ذلك 

، الذي سعى إلى وضع وصف 1944سنة 
للسیاسات النازیة للقتل المنظم، بما في ذلك إبادة 

و قام بتشكیل مصطلح . الشعب الیهودي األوربي
عن طریق الجمع بین كلمة " الجماعیةاإلبادة "

الیونانیة التي تعني ساللة أو ) Geno(جماعي 
الالتینیة التي تعني ) Cide(قبیلة، مع كلمة اإلبادة 

وحینما كان یقوم بصیاغة هذا المصطلح . القتل
وضع "الجدید، كان لیمكین یضع في اعتباره مفهوم 

خطة منظمة تتألف من إجراءات مختلفة تهدف إلى 
دمیر األساسیات الضروریة لحیاة مجموعة قومیة ت

".باإلضافة إلى إبادة المجموعة نفسها
ونظرا للجهود المتواصلة التي قام بها لیمكین 
بنفسه في أعقاب الهولوكوست على نطاق واسع، 
أقرت منظمة األمم المتحدة اتفاقیة تقضي بمنع جرائم 
اإلبادة الجماعیة ومعاقبة مرتكبیها في 

وقد عرفت هذه االتفاقیة إبادة الجنس . 9/12/1948
الفعل الذي یرتكب بقصد القضاء كال "البشري بأنه 

أو بعضا على جماعة بشریة بالنظر إلى صفتها 
وذكرت ". الوطنیة أو العنصریة أو الجنسیة أو الدینیة

على سبیل الحصر الحاالت التي تعتبر فیها الجریمة 
قیة أفعال اإلبادة وتحضر االتفا. )8(من جرائم اإلبادة

كافة، و لم تشترط أن یكون ارتكابها زمن الحرب 
أما عن نظام . فقط بل جرمتها حتى وقت السلم

المحكمة الجنائیة الدولیة فقد عرفت الفقرة األولى من 
أي فعل من " منه اإلبادة الجماعیة بأنها 6المادة 

األفعال التالیة یرتكب بقصد إهالك جماعة قومیة أو 
أو عرقیة أو دینیة، بصفتها هذه، إهالكا كلیا إثنیة 

وعددت ذات المادة خمس أفعال : ...". أو جزئیا
.یشكل ارتكاب أحدها جریمة إبادة

على الرغم من هذا االعتراف بحق اإلتحاد في 
التدخل في حال ارتكاب جرائم إبادة، و على الرغم 

للحكومة السودانیة بسبب من االتهامات الموجهة 
ام حقوق اإلنسان في إقلیم دارفور، إذ حمل عدم احتر 

الصادر Amnesty internationalتقریر منظمة 
عدة اتهامات خطیرة منها 2004جویلیة 19في 

خرق حقوق اإلنسان بصفة آلیة وسجل التقریر أیضا 
وجود االعتداءات الجنسیة والرق بالنسبة للنساء، كما 

یة األمریكHuman rights  watchكیفت منظمة
أعمال الحكومة بأنها ال إنسانیة وبأنها تصفیة عرقیة 
ضد السكان السود الموجودین بدارفور والتي 
استهدفت بالخصوص قبائل الزغاوة والمسالیت 
والفور، إال أن اإلتحاد اإلفریقي رفض تكییف ما 
یجري في دارفور باإلبادة العرقیة، موقفه هذا یتضح 

مره المنعقد في جلیا من خالل ما أدلى به في مؤت
حیث صرح بأنه 2004یولیو  8الى 6الفترة من 

حتى وٕان كان الوضع اإلنساني في دارفور خطیرا، "
و من ثم ". فإنه ال یمكن وصفه بأنه إبادة جماعیة

فقد جاء تدخله في هذه األزمة استجابة لطلب 
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الحكومة السودانیة في إطار حفظ السلم و األمن 
.  اإلقلیمیین

.جرائم ضد اإلنسانیةال: ثالثا
تطورا " الجرائم ضد اإلنسانیة"لقد عرف مصطلح 

كما أصبح مفهومه أكثر دقة مقارنة بظهوره . كبیرا
تعود بدایة ظهوره إلى . ألول مرة في القانون الدولي

-la déclaration de saint(إعالن  Petersburg ( الذي
نص على الحد من استخدام القذائف المتفجرة 

ثم عاد . استعمالها منافیا لقانون اإلنسانیةواعتبر 
هذا المصطلح للظهور من خالل دیباجة اتفاقیتي 

وبعدها أدرج في العدید . 1907، 1899الهاي لسنة 
وقد . من االتفاقیات واإلعالنات الدولیة المتعاقبة

القتل أو "عرفها میثاق محكمة نیورنبرغ بأنها 
ل عمل غیر اإلهالك أو االسترقاق و االستعباد وك

إنساني ارتكب ضد أي شعب من الشعوب المتمدنة 
قبل الحرب أو خاللها، أو االضطهاد القائم على 
أساس سیاسي، عنصري أو دیني تنفیذا ألي جریمة 
أو متعلق بأي جریمة تدخل في اختصاص المحكمة 
سواء كان ذلك الفعل مجرما أو غیر مجرم في 

رضها هذا القانون الوطني للدولة المرتكب على أ
. )9("الفعل

كما یمكن تعریفها بأنها تلك األفعال التي یرتكبها 
أفراد من دولة ما ضد أفراد آخرین من دولتهم أو من 

بشكل منهجي وضمن خطة لالضطهاد غیر دولتهم، 
اإلضرار المتعمد التمییز في المعاملة بقصد و 

ذلك بالمشاركة مع آخرین القتراف بالطرف اآلخر، و 
م ضد مدنیین یختلفون عنهم من حیث هذه الجرائ

االنتماء الفكري أو الدیني أو العرقي أو الوطني أو 
. )10(االجتماعي أو أیة أنواع أخرى من االختالف

من نظام روما األساسي إحدى 7وقد عددت المادة 
عشرة فعال یشكل ارتكاب أحدها جریمة ضد 

.اإلنسانیة

ائم ضد إضافة إلى جرائم الحرب و اإلبادة و الجر 
اإلنسانیة، نص القانون التأسیسي صراحة على حق 
اإلتحاد اإلفریقي في التدخل لحفظ السلم و األمن في 

.       دولة عضو
.حفظ السلم و األمن في دولة عضو: الفرع الثاني

لقد كانت مسألة حفظ السلم، في بدایة ظهورها، 
قطاعا محتكرا من جانب األمم المتحدة تحدیدا 

غیر أن المنظمات اإلقلیمیة على . نمجلس األم
غرار اإلتحاد اإلفریقي كرستها فیما بعد من خالل 
نصوصها، وأعطت لنفسها حق اتخاذ مثل هذه 

من ) ح، ي(7اإلجراءات، و هو ما جاء في المواد 
من ) د(6القانون التأسیسي لإلتحاد، و المادة 

البروتوكول المنشئ لمجلس السلم و األمن، التي 
تحاد من خالل مجلسه للسلم و األمن منحت لإل

صالحیة تنظیم عملیات حفظ السالم بمختلف 
و حتى یكون تدخل اإلتحاد في دولة ما . أنواعها

عضوة مشروعا، ال بد أن یتم وفقا لضوابط ومعاییر 
موضوعیة تكفل تحقیق مصالح الدولة طالبة 

.التدخل
أن یكون التدخل بناء على طلب الحكومة : أوال

فقد یحدث التدخل بناء على طلبات مقدمة :الشرعیة
من داخل الدولة ولكن لیس من قبل النظام الشرعي 
القائم، كأن تقوم جماعات معینة مثل جماعات الثوار 
وحركات التمرد واالنفصال بطلب مساعدات خارجیة 
من دول حلیفة لها تمدها بالدعم و المساندة 

علته الوالیات مثلما ف(العسكریة و غیر العسكریة 
كما ). المتحدة األمریكیة في نیكاراغوا في الثمانینات

قد تعمد حكومات غیر شرعیة إلى استغالل هذا 
اإلجراء للمحافظة على بقائها في السلطة و إضفاء 
صفة الشرعیة علیها، و ذلك عند فشلها في السیطرة 
على حالة التمرد و العصیان التي ثارت رفضا لها 

. عدم شرعیتهاواحتجاجا على 
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ومن ثم فإن هذا النوع من طلبات التدخل الصادر 
عن جماعات ثائرة أو حكومات غیر شرعیة ال یمكن 
قبوله ألنه یؤدي إلى زعزعة كیان الدولة و یشجع 
العصابات و الجماعات المتمردة على الثورة 
واالنفصال، كما قد یؤدي إلى بث شعور الفوضى 

و یكون التدخل . لیةوعدم الثقة في العالقات الدو 
مقبوال فقط إذا كان بناء على طلب الحكومة الشرعیة 
التي تجد نفسها أمام أوضاع غیر قادرة على التحكم 
فیها و ترقى إلى درجة نزاع مسلح دولي أو غیر 

.) 11(دولي 
إن هذا الشرط شكل أساس تدخل اإلتحاد 
اإلفریقي في األزمة الصومالیة، حیث أعقب نجاح 

اد المحاكم اإلسالمیة في السیطرة على قوات إتح
العاصمة موقادیشو موافقة البرلمان الصومالي في 

على مشروع قانون األمن الوطني الذي 2005یونیو 
قدمته الحكومة، و الذي نص على استقدام قوات 
حفظ سالم إفریقیة ال تشارك فیها دول الجوار 

سارعت الحكومة كما . الجغرافي المباشر للصومال
نتقالیة إلى عرض األمر على اجتماع وزراء اال

الذي انعقد في منتصف الشهر اإلیغادخارجیة 
دعمهم اإلیغادنفسه، وقدم خالله وزراء خارجیة 

فریقیة في إالكامل لفكرة نشر قوات حفظ سالم 
مؤتمر و تلبیة لهذا الطلب اتخذ.)12(الصومال

رؤساء الدول والحكومات اإلفریقیة قراره المؤرخ في 
والقاضي بإرسال بعثة خاصة 25-01-2006
وبناء االیغاد،تحاد اإلفریقي لتحل محل بعثة باإل

على هذا القرار جاء قرار مجلس السلم واألمن 
بإرسال قوات سالم 2007-01-19اإلفریقي بتاریخ 

الحكومة بهدف مساندة فریقیة إلى الصومالإ
االنتقالیة في الصومال و مساعدتها على بناء 

.)13(مؤسسات الدولة

قد :أن یكون هناك نزاع دولي أو غیر دولي:ثانیا
یكون النزاع دولي أو غیر دولي، و یجب أن ترقى 
الحالة إلى هذا الوصف أي وصف النزاع الدولي أو 

أما إذا كانت الحالة مجرد اضطراب . غیر الدولي
مر حالة عدم استقرار محدود، فیغدو األداخلي أو

إن . دقة بالنسبة لشرعیة التدخلأكثر صعوبة و 
صنیف لألوضاع تستند إلى الواقع عملیة التكییف والت

ٕالى معاییر موضوعیة هي التي تحدد طبیعة و 
.النزاع

هو نزاع عابر للحدود : النزاع المسلح الدولي-1
و تصنف النزاعات .)14(یكون بین دولتین أو أكثر 

: المسلحة الدولیة إلى أربع حاالت
.وقوع مواجهة مسلحة-
.حالة الحرب المعلنة-
.احتالل إقلیم دون مواجهة مسلحة-
.حروب التحریر الوطنیة-
هو النزاع الذي یثور :النزاع المسلح غیر الدولي-2

داخل حدود إقلیم الدولة بین السلطة القائمة من 
ر أو المتمردین من جانب جانب، وجماعة الثوا

ونمیز هنا بین حالتین من النزاع المسلح .)15(آخر
: غیر الدولي

حتى نكون :النزاع المسلح غیر الدولي المحض-أ
بصدد نزاع مسلح یجب أن تتم األعمال العدائیة 
باستخدام السالح إلى درجة أن تصبح الحكومة 

مسلحة ضد المتمردین أو مضطرة الستخدام قوة 
لیس مجرد استخدام قوات الشرطة، أما ر، و الثوا

بخصوص المتمردین فیجب أن یكون اللجوء إلى 
تحت قیادة دام القوة في شكل جماعي ومنتظم و استخ

مسؤولة، وأن تكون هذه الجماعات المتمردة قادرة 
.)16(على االلتزام بقواعد القانون الدولي اإلنساني
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هناك:النزاع المسلح غیر الدولي المدول-ب
حاالت قد تشكل نزاع مسلح غیر دولي لكنه لیس 

: محضا بل یتم تدویله وهي أربعة
نزاع مسلح غیر دولي مع االعتراف للثوار *

هو اعتراف من الدولة : والمتمردین بوصف المحارب
المعنیة لهؤالء األفراد باألهلیة القانونیة التي تفرض 
علیهم االلتزام بقواعد قانون النزاعات المسلحة 
والتمتع باالمتیازات التي منحت في األصل 

.)17(للدولة
مثلما : نزاع مسلح غیر دولي ینتهي بانفصال ناجح*

عرفت هذه الدولة حدث في جنوب السودان، حیث 
صراعا بین الشمال والجنوب وصف بأنه أطول صراع 
في تاریخ إفریقیا قتل خالله أكثر من ملیوني شخص 

. على ترك منازلهمملیون شخص4.5وأجبر أكثر من 
في جمهوریة السودان اعترافها رسمیاً بإعالنوقد انتهى 

بدولة جنوب السودان دولة مستقلة ذات 2011یولیو 
من كانون الثاني األولسیادة وفقًا للحدود القائمة في 

والحدود القائمة عند توقیع اتفاق السالم ،1956) ینایر(
ا بحق تقریر انطالقًا من اعترافه،2005الشامل في 

المصیر واعترافها بنتیجة االستفتاء الذي اجري في 
لمبادئ وٕانفاذا2011) ینایر(التاسع من كانون الثاني 

. القانون الدولي
: النزاع غیر الدولي الذي تتدخل فیه دولة أجنبیة*

مثل التدخل اإلثیوبي األمریكي في األزمة 
.الصومالیة

: ل منظمة دولیةالنزاع المسلح غیر الدولي مع تدخ*
مثل تدخل اإلتحاد اإلفریقي في كل من دارفور 

.والصومال
إضافة لحاالت التدخل السالفة الذكر التي نص 
علیها القانون التأسیسي لإلتحاد صراحة، هناك 

مستوحاة ضمنیا من حاالت أخرى للتدخل
.  النصوص

حاالت التدخل المستوحاة ضمنیا : المطلب الثاني
.من النصوص

ل هذه الحاالت في المساعدة اإلنسانیة تتمث
.والتدخل الوقائي

.المساعدة اإلنسانیة: الفرع األول
Guyتأخذ المساعدة عدة معاني، فیعتبرها الفقیه 

Feuer أسلوبا لتقدیم العون على المستوى الدولي من
طرف حكومة دولة أو مجموعة من الحكومات إلى 
بلد أقل نموا لتعزیز التنمیة فیه، و هذا عن طریق 

و بالتالي فهي . وضع هذه األخیرة تحت تصرفه
التزام دولي یتم بموجبه تقدیم دعم مادي من طرف 
دولي إلى طرف آخر یوجد في وضعیة اقتصادیة

دون أن یكون هناك نزاع )18(واجتماعیة معینة
كما تعرف بأنها كل عمل مستعجل لضمان . مسلح

بقاء أولئك المتأثرین مباشرة بنزاع مسلح دولي أو 
داخلي أو كارثة أیا كانت طبیعتها و تتضمن عادة 
المساعدة المقدمة خالل الكوارث الطبیعیة في المواد 

المالجئ و األجهزة الغذائیة و المالبس و األدویة و 
أما المساعدة الجائزة أثناء .  )19(الالزمة للمستشفیات
حسب مفهوم محكمة العدل –النزاعات المسلحة 

ئیة و المالبس فتتمثل في توفیر المواد الغذا-الدولیة
ویستثنى من المساعدة . أي معونة أخرىواألدویة و 

تورید األسلحة و غیرها من العتاد الحربي أو 
أو المعدات التي یمكن استخدامها إللحاق المركبات

. جروح خطیرة أو التسبب في الموت
یضیف البعض أن المساعدة اآلن تغطي أیضا و 

توفیر الحمایة أثناء حركات النزوح والتهجیر و كذلك 
توفیر الحمایة للمعتقلین و المحتجزین من المعامالت 

. ) 20(المهینة أو الالإنسانیة 
اإلفریقي في التدخل في هته إن حق االتحاد 

) هـ(13الحالة، یمكن أن نستخلصه من نص المادة 
من البروتوكول ) و(15من القانون األساسي والمادة 
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المنشئ لمجلس السلم و األمن اإلفریقي اللتان 
تتحدثان عن العمل اإلنساني الذي یقوم به االتحاد 

المبدأ العامو . ل أجهزته بغیة تقدیم المساعدةمن خال
أن تقدیم المساعدة اإلنسانیة ال بد أن یتم بموافقة 

–الدولة التي ستقدم فوق إقلیمها، لكنها قد تستدعي 
تحریرها من هذا االلتزام وفرضها -إذا لزم األمر

ففي حالة رفض الدولة المعنیة استقبال . على الدول
المساعدة اإلنسانیة الدولیة على الرغم من أنها ال 

أو أنها غیر قادرة على إعالة تفعل شیئا لشعبها،
نفسها وحدها لتلبیة احتیاجات شعبها، یمكن لالتحاد 
فرض تقدیم المساعدة للسكان بهدف حمایة حقوق 
اإلنسان باعتبار أن الدافع الوحید لها هو تخفیف 

.المعاناة البشریة
یتمثل میدان المساعدة اإلنسانیة في الكوارث 

الفیضانات، كین،الزالزل، البرا: طبیعیة كانت مثل
أو التصحر األعاصیر، األوبئة والمجاعات الكبرى و 

الطوارئ اإلشعاعیة صناعیة مثل الحوادث النوویة و 
من جهة، والصراعات المسلحة من جهة أخرى مثل 

. الحروب األهلیة و حروب التحریر والثورات
إن المساعدة اإلنسانیة كصورة من صور التدخل 

لما تلعبه من دور في البعدي لها أهمیة بالغة 
التخفیف من معاناة البشریة، لكن هناك حاالت 
تستوجب التدخل بمجرد توافر مؤشرات األزمة قبل 
أن تنفجر و هنا ال یكون التدخل مجدیا إال إذا كان 

. وقائیا
.التدخل الوقائي: الفرع الثاني

إذا كان التدخل البعدي یتمیز بكونه رادعا یوجه 
سولت لهم أنفسهم ارتكاب أفعال ضد أولئك الذین 

مخالفة لنصوص االتحاد، فإنه ال یكون بنفس القدر 
من الفعالیة عندما یتعلق األمر بحمایة حقوق 
اإلنسان، بل األفضل أن یكون التدخل وقائیا في هته 
الحالة حتى ال ترتكب جرائم خطیرة ضد السكان، 

ففي . وحتى یتم تجنب حاالت نشوب الصراعات
ال توفرت فرصتان للمجتمع الدولي لممارسة رواندا مث

التدخل الوقائي من أجل درء الكارثة التي حلت بها 
، إذ سمحت الفرصة األولى خالل 1994عام 

ن األشهر السابقة على عملیات القتل الجماعي بأ
من ثم یستعمل و . یعلم المجتمع بخطورة النزاع

التدخل الوقائي لدرء ذلك النزاع، حیث أنه بمجرد 
ستئناف حكومة هابیر باماتا التفاوض مع الجبهة ا

الوطنیة الرواندیة بتنزانیا بدأ كثیرون من صانعي 
القرار في العدید من العواصم اإلفریقیة یحذرون 
بصفة متكررة من احتمال قیام متطرفي الهوتو 
وملیشیاتها األنترهاموي بعملیات عنف تستهدف 

لم یعر تلك األقلیات التوتسیة، لكن المجتمع الدولي
أما الفرصة الثانیة فكانت عند. التحذیرات أي انتباه

لم یتحرك انتشار عملیات العنف الجماعي، و 
المجتمع الدولي من أجل الوقایة رغم جهود األمین 
العام لألمم المتحدة الذي دعا مجلس األمن إلى نشر 

و في هذا الصدد . قوات وقائیة لوقف عملیات اإلبادة
لیر قائد قوة حفظ السالم في رواندا أنه یقول رومیو دا

كان یمكن تجنب كارثة المذابح الجماعیة ضد "
لو تمكنت 1996التوتسي التي بدأت في أفریل 

األمم المتحدة من نشر قوة قوامها خمسة آالف 
. )21("جندي

و علیه فإن مسؤولیة الوقایة العملیة وفقا للحاالت 
ین المتأثرین المذكورة سابقا تقع على عاتق األقرب

باألزمة المستفحلة، و ذلك طالما أن أطراف النزاع 
ول إلى حلول من جانبهم للنزاع، ال یستطیعون الوص

مجلسه للسلم هي المهمة الموكلة لإلتحاد من خالل و 
: من البروتوكول) أ(7األمن، حیث تنص المادة و 
یقوم مجلس السلم واألمن بالتعاون مع رئیس "

:المفوضیة، بما یلي



2013جوان-34عددالعلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي  التواصل  

175

النزاعات فضال عن السیاسات ترقب الخالفات و )أ
التي قد تؤدي إلى اإلبادة الجماعیة و الجرائم ضد 

". اإلنسانیة
بالتالي عندما یساور مجلس السلم و األمن شك و 

حول احتمال وجود صراع كامن من خالل وجود 
ة كظاهرة انتهاك حقوق مؤشرات العنف األولی

اید، واستخدام اإلعالم اإلنسان، والقمع السیاسي المتز 
قد یصل األمر للتحریض والتوجه القتناء األسلحة، و 

لحد التخطیط الرتكاب عنف جماعي ینتهي بارتكاب 
جرائم إبادة أو جرائم ضد اإلنسانیة، فإنه ینبغي علیه 

.أن یتدخل لمنع مثل هذه الفضائع
تسهیال لمهمة المجلس في ترقب النزاعات 

لمنشئ له إنشاء نظام قاري ومنعها، أقر البروتوكول ا
لإلنذار المبكر مهمته تحسس مواطن النزاعات ودرء 
العنف قبل أن یحدث، ألن مثل هذا النظام یسمح 

اإلعداد وترتیب الرد المناسب و بتوقیت كاف للتجهیز
كما یساعد على تحلیل رد فعل . حتى یتم التدخل

األطراف المتورطة، وبذلك یكون بمثابة التحذیر 
العسكریین لصانعي القرار من السیاسیین و مي الرس

بأن یسیطروا على الوضع ویحولوا دون انفجار 
.)22(األزمة وٕاال یكون التدخل استجابة لألزمة 

حتى یكون تدخل االتحاد اإلفریقي في الحاالت 
التي تم دراستها خالل المبحث األول فعاال، ال بد 

. من وضع إجراءات تتناسب مع هذه المهمة
إجراءات ممارسة االتحاد اإلفریقي : ث الثانيالمبح

.لحق التدخل
إن هته اإلجراءات بسیطة جدا، ذلك أن هناك 
جهاز یختص باتخاذ القرار هو مؤتمر رؤساء الدول 

آخرین مناط بهما ، و )المطلب األول(الحكومات و 
األمن اإلفریقي تنفیذ هذا الحق هما مجلس السلم و 

).الثانيالمطلب (والجهاز التنفیذي 

.اتخاذ قرار التدخل: المطلب األول
إن تنفیذ تدخل االتحاد اإلفریقي في أي دولة 

. )23(عضو ال یكون إال بمقرر صادر عن المؤتمر
وٕاذا كانت مواثیق االتحاد جعلت سلطة اتخاذ قرار 
التدخل حكرا على المؤتمر، فقد أفسحت المجال 

ترى تيألجهزة أخرى إلبداء رأیها بشأن الحاالت ال
ذلك من خالل ضرورة تدخل االتحاد فیها، و 

توصیات تقدمها للمؤتمر الذي یبقى له القرار النهائي 
ذلك وفقا أن الحاالت التي تستوجب التدخل و بش

. لإلجراءات التي یحددها القانون التأسیسي
.المبادرة بتقدیم توصیة إلى المؤتمر: الفرع األول

من اإلفریقي، هي مقررة أساسا لمجلس السلم واأل
.استثناء للمجلس التنفیذيو 

التوصیة الصادرة عن مجلس السلم و األمن : أوال
.اإلفریقي

من 5/2لقد أنشئ هذا المجلس طبقا للمادة 
ار بشأن القانون التأسیسي، كجهاز دائم لصنع القر 

تسویتها داخل اإلتحاد، منع النزاعات وٕادارتها و 
اإلنذار جماعي و تیبا من ترتیبات األمن الویكون تر 

الوقت في مبكر لتسهیل االستجابة الفعالة و ال
. )24(األزمات في إفریقیاالمناسب ألوضاع النزاعات و 

علیه فإن مبررات التدخل التي تهدد السلم واألمن و 
وحاالت وقوع انتهاكات خطیرة للقانون الدولي 
اإلنساني من جانب الدول األعضاء هي من 

هو یمتلك اإلفریقي، و ص مجلس السلم واألمناختصا
الخبرات الالزمة في هذا المجال لصیاغة توصیات 

من البروتوكول ) هـ(7فالمادة . یرفعها إلى المؤتمر
المنشئ له تعترف له صراحة بهذا االمتیاز حیث 

من ) ح(4توصیة المؤتمر طبقا للمادة : "تنص
القانون األساسي بالتدخل نیابة عن اإلتحاد في أیة 

ي ظروف خطیرة، مثل جرائم الحرب دولة عضو ف
".واإلبادة الجماعیة و الجرائم ضد اإلنسانیة
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.التوصیة الصادرة عن المجلس التنفیذي: ثانیا
یتألف المجلس التنفیذي من وزراء الخارجیة أو 
أي وزراء آخرین أو سلطات تعینها حكومات الدول 

وهو مسؤول عن تنسیق . )25(األعضاء في االتحاد
ذ السیاسات في المجاالت ذات االهتمام ضمان تنفیو 
كذا تنفیذ لمشترك بالنسبة للدول األعضاء، و ا

الحروب ات المؤتمر حول إدارة النزاعات و توجه
كما . )26(والحاالت الطارئة األخرى واستعادة السالم

یمكنه أیضا أن یقدم توصیات للمؤتمر حول إمكانیة 
یئة حمایة البلتدخل في حاالت العمل اإلنساني و ا

واالستجابة للكوارث الطبیعیة، و وذلك في إطار 
.)27(من القانون التأسیسي13و المادة 9المادة 

.اعتماد قرار التدخل: الفرع الثاني
قبل اتخاذ المؤتمر أي قرار بشأن التدخل، ال بد 
من استكمال اإلجراءات المفروضة وفقا للقانون 

انوني األساسي، والمتمثلة في استكمال النصاب الق
النعقاد جلساته، و كذا التصویت على هذا القرار من 

.جانب الدول األعضاء الحاضرین في الجلسة
.النعقاد دورات المؤتمر)28(النصاب القانوني: أوال

یتكون المؤتمر من رؤساء الدول و الحكومات أو 
له أن ینعقد ، و )29(ممثلیهم المعتمدین حسب األصول

في السنة على األقل، كما في دورة عادیة مرة واحدة
ینعقد في دورة غیر عادیة بناء على طلب أي دولة 

.عضو شرط موافقة أغلبیة ثلثي الدول األعضاء
العادیة –یشترط لصحة انعقاد دورات المؤتمر 

بلوغ عدد األعضاء الحاضرین -منها أو االستثنائیة
في الدورة النصاب الذي یشترطه القانون األساسي 

. بثلثي أعضاء المؤتمر7/2والمقدر وفقا للمادة 
تجدر اإلشارة هنا أن القانون األساسي لإلتحاد 
اكتفى بأن یكتمل النصاب بحضور ثلثي األعضاء 

األمر حضور كل ألنه، في حالة ما لو تطلب
األعضاء من أجل اتخاذ القرارات و اعتبار الدورة 

منعقدة، فإن ذلك سیؤدي ال محالة إلى شلل في 
إن لم نقل –المؤتمر، ألنه لیس من السهل دائما 

جمع كل أعضاء اإلتحاد في كل دورة من -یستحیل
.دوراته
.التصویت على مقرر التدخل: ثانیا

تكوین إرادة یلعب التصویت دورا هاما في 
بد من المنظمة، ذلك أنه لتكوین هذه اإلرادة ال

كون بمعرفة ذلك تتالتعبیر عن موقف كل عضو و 
ال یمكن معرفة إرادة كل و . في النهایة إرادة المنظمة

عضو إال بالتعبیر عنها، والتصویت هو الوسیلة 
.الفعالة إن لم تكن الوحیدة للتعبیر عن تلك اإلرادة

اد اإلفریقي نجده نص في فیما یخص اإلتحو 
یتخذ المؤتمر قراراته "على أن )30(قانونه األساسي

باإلجماع، وٕان تعذر ذلك فبموافقة أغلبیة ثلثي الدول 
األعضاء في اإلتحاد، غیر أن البت في المسائل 
اإلجرائیة بما في ذلك معرفة ما إذا كانت مسألة ما 

".إجرائیة أم ال، یتم بأغلبیة بسیطة
رة هنا إلى أن قرار التدخل في دولة یجب اإلشا

عضو لیس مسألة إجرائیة، و من ثم فاألغلبیة 
. البسیطة مستبعدة كطریقة التخاذ هذا القرار

وبالتالي، یبقى للمؤتمر طریقتین التخاذ القرار في 
أساسا، یكون اتخاذ أوال و . لمسائل المتعلقة بالتدخلا

بأغلبیة القرار باإلجماع فإن تعذر ذلك یتخذ القرار 
.ثلثي الدول األعضاء

یقتضي إتباع قاعدة اإلجماع عند التصویت على 
قرار ما، موافقة كافة أعضاء المؤتمر لكي یصدر 

من القانون األساسي 7/2وبالرجوع للمادة . القرار
یكون العدد المطلوب لتشكیل النصاب القانوني هو 

من ثم یقصد باإلجماع هنا، و . اإلتحادثلثا أعضاء 
التي ال لدول المشاركة فعال في الجلسة، و ع اإجما

.یصدر القرار إال بموافقتها جمیعا
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إن اإلجماع كطریقة التخاذ القرار، قد یدخل 
المؤتمر في حالة شلل لحظة اتخاذ القرار عندما 
یتعذر على األطراف الوصول إلى إجماع بشأن قرار 

–تفادیا لذلك، سمح القانون األساسي باللجوء . ما
إلى التصویت -استحالة تحقق اإلجماععقب 

باألغلبیة، حیث یصدر القرار بأغلبیة ثلثي 
األعضاء، ویكون مع ذلك ملزما لجمیع الدول 

ومن . األعضاء حتى تلك التي لم توافق علیه
محاسن هذه القاعدة أنها تساعد على تسهیل 
األعمال، واتخاذ القرارات بسرعة السیما إذا تعلق 

.خل في ظروف خطرة و طارئةاألمر بقرار التد
ما یستخلص من دور المؤتمر في اتخاذ قرار 
التدخل، أنه یعتبر بمثابة هیئة رقابیة إشرافیة على 

فاستالمه وبحثه للتقاریر . أعمال األجهزة األخرى
والتوصیات الصادرة عن األجهزة األخرى لإلتحاد 
واتخاذ القرارات بشأنها هي مهمة أوكلت له بصفته 

لیها، و تكون له سلطة إصدار أي قرار یراه مشرفا ع
مناسبا بشأن تلك التقاریر والتوصیات، إما بتدعیمها 

ومتى دعم المؤتمر توصیات . أو إلغائها أو سحبها
تلك األجهزة فیما یخص التدخل، واعتمدها وأقرها 

یكون االنتقال إلى . من خالل التصویت علیها
.اراتالمرحلة الالحقة، و هي تنفیذ هذه القر 

.  تنفیذ قرار التدخل: المطلب الثاني
هناك جهازان في اإلتحاد یضطلعان بمهمة تنفیذ 
قرار التدخل، ولكل منهما دور خاص به في هذا 

مجلس السلم واألمن اإلفریقي والمجلس : المجال هما
.التنفیذي

مجال تدخل مجلس السلم و األمن : الفرع األول
.اإلفریقي

من اإلفریقي إعداد وتنفیذ یتولى مجلس السلم واأل
سیاسات التدخل في حالة النزاعات المسلحة باسم 

.اإلتحاد، وكذا مباشرة العمل اإلنساني

.التدخل في حالة النزاعات المسلحة: أوال
ویكون ذلك باتخاذ :التدخل لمنع وقوع النزاع-1

جملة من اإلجراءات و الترتیبات والنشاطات لمنع 
أو الحیلولة دون )31(تفجر بعض الصراعات

تصاعدها وتحولها إلى صراعات مسلحة أو حصرها 
انتقالها إلى العمل على وقف انتشارها و و واحتوائها 

.أطراف أخرى، وذلك من خالل الدبلوماسیة الوقائیة
الحالة یكون التدخل في هذه :التدخل أثناء النزاع-2

ولتحقیق ذلك، یستخدم مجلس . من أجل إعادة السلم
ئل تتراوح بین الوسائل السلمیة األمن عدة وساالسلم و 

فیبدأ المجلس . تصل إلى حد اإلجراءات القمعیةو 
بعملیات صنع السالم، من خالل استخدام الطرق 

المساعي الحمیدة، : السلمیة لحل النزاع بما في ذلك
كذا تعزیز و . )32(الوساطة، المصالحة والتحقیق

م نسبي، السالم في المناطق التي یسود فیها سال
حد من حیث تمنح األولویة لتنفیذ سیاسة ترمي إلى ال

االقتصادیة نتیجة تدهور الظروف االجتماعیة و 
.)33(للنزاعات

األمن اإلفریقي لقد استخدم مجلس السلم و 
الوسائل السلمیة في محاوالته لتسویة العدید من 
النزاعات في القارة، فقد تحرك في وقت مبكر 

و ذلك من خالل حث األطراف الحتواء أزمة دارفور 
رعایته لعدة مفاوضات نذكر منها و على الحوار 

، 2004أفریل 9مارس و30مفاوضات أنجمینا بین 
مفاوضات اللجنة المصغرة في أدیس أبابا في یولیو 

2004أوت 23، و كذا مفاوضات أبوجا في 2004

وقع خاللها 2004نوفمبر 9واستمرت إلى غایة 
برتوكولین حول األوضاع األمنیة أطراف النزاع على

كما قدم فریق . اإلنسانیة و إعالن المبادئ السیاسیةو 
الوساطة ألطراف النزاع مشروع اتفاق شامل بتاریخ 

األمن یرمي إلى إعادة السالم و 25/04/2006
لإلقلیم، وقد وافقت علیه الحكومة السودانیة إلى 
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میني أركو "جانب حركة تحریر السودان جناح 
بصورة كاملة، بینما رفضته حركتین " اويمین

عبد "حركة تحریر السودان جناح : مسلحتین هما
حركة العدل والمساواة ، و "الواحد الواحد محمد نور

كما لعب المجلس دورا في . )34("خلیل ابراهیم"فصیل 
جهود التسویة والمصالحة الوطنیة في رعایة 

اإلقلیمیة قدم الدعم إما إلى المنظمات الصومال، و 
الفرعیة التي رعت تلك المؤتمرات مثل منظمة 
اإلیغاد التي قامت برعایة مفاوضات المصالحة 

، أو إلى الدول 2004الوطنیة الصومالیة في عام 
التي بادرت إلى تنظیم مؤتمرات المصالحة الوطنیة 
مثل جیبوتي بمناسبة رعایتها لمفاوضات الصلح بین 

تحریر الصومال في الحكومة اإلنتقالیة و تحالف 
.     )35(2008الفترة الممتدة بین جوان و أوت 

في حالة عدم نجاعة اإلجراءات سالفة الذكر، 
)36(یمكن للمجلس اللجوء إلى عملیات دعم السالم

في عن طریق تشكیل ونشر بعثات دعم السالم
في هذا اإلطار، نجده قد شكل مثل و . الدولة المعنیة

بمهام دعم السالم والتدخل هذه البعثات لالضطالع 
قبل تحویلها إلى قوات ) AMIS(في كل من دارفور 

كذلك في الصومال ، و )UNAMID(هجینة 
)AMISOM.(
یكون و :التدخل بعد انتهاء األعمال العدائیة-3

الهدف من التدخل في هته المرحلة، هو مساعدة 
الدول األعضاء التي تأثرت على نحو سلبي من 

المتسمة بالعنف من خالل عملیات جراء النزاعات 
، وذلك باتخاذ )37(بناء السالم وٕاعادة التعمیر

منسقة تهدف إلى معالجة إجراءات متكاملة و 
األسباب الكامنة وراء العنف، سواء كانت سیاسیة أو 
قانونیة أو مؤسسیة أو عسكریة أو إنسانیة أو تتصل 
بحقوق اإلنسان أو بیئته أو اقتصادیة أو اجتماعیة 

إلى إرساء و ثقافیة أو دیمغرافیة، كما تهدفأ

یمكن النظر إلى بناء السالم و . األساس لسالم دائم
یة طویلة األجل بعد انتهاء الصراع على أنه إستراتیج

ألن أسباب الصراع تتباین، فإنه لمنع الصراعات، و 
ت یمكن تصمیم اإلجراءات بما یتوافق مع الحاال

جعلها غیر قابلة الخاصة لتعزیز عملیة السالم، و 
.للنقض

.العمل اإلنساني: ثانیا
النزاعات إن األهمیة البالغة لهته المهمة، و كثرة 

وخیمة ما یترتب عنها من آثارفي القارة اإلفریقیة، و 
تشرد السكان أمراض و على اإلنسانیة من مجاعة و 

هروبهم من األماكن التي یستفحل فیها النزاع و 
أمنا، دفعت بالقادة األفارقة ولجوئهم إلى أماكن أكثر 

إلى استیعاب أهمیة أن یضطلع مجلسهم للسلم 
6هو ما ترجم من خالل المادة األمن بهذا الدور، و و 

ما أكدته المادة من البروتوكول المنشئ له، و ) و(
حیث یقوم المجلس بدور نشط في تنسیق . منه15

وٕادارة األعمال اإلنسانیة و إعادة الحیاة إلى طبیعتها 
. في حالة حدوث النزاعات أو الكوارث الطبیعیة

ولتحقیق ذلك، یقوم المجلس بتطویر قدراته على 
من خالل إجراء )38(القیام باألعمال اإلنسانیة بفاعلیة

ال تقدیم تربصات لقواته في مجدورات تدریبیة و 
أیضا تزوید القوة اإلفریقیة و . المساعدات اإلنسانیة

م باألنشطة اإلنسانیة في الجاهزة بمعدات كافیة للقیا
.مناطق مهامها تحت سلطة رئیس المفوضیة

یتعاون مع وفي ذات المجال، یمكن للمجلس أن
منظمات الغوث من خالل الوكاالت اإلنسانیة و 

السماح لها بتقدیم المساعدات للمتضررین من 
النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبیعیة، و تسهیل 

و ما یقوم به في كل هو . مهامها في مناطق نشاطها
ایة قوافل الصومال من خالل حممن دارفور و 

كذا توفیر الحمایة ألفراد المساعدة اإلنسانیة، و 
المنظمات اإلنسانیة العاملة في مناطق هذه النزاعات 
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ٕاجالئهم إلى مناطق آمنة في حالة مهاجمة و 
.خیامهم

كثیرا ما اضطلع مجلس السلم و األمن اإلفریقي 
كانت مسألة ل العمل اإلنساني، و أدوار في مجاب

توفیر بیئة آمنة ومالئمة لتوصیل المساعدات 
اإلنسانیة من أبرز المهام التي تفوض لبعثات 
اإلتحاد اإلفریقي، فقد فوض البیان الصادر عن 

األمن اإلفریقي السابع عشر لمجلس السلم و االجتماع 
لبعثة اإلتحاد اإلفریقي 2004أكتوبر 20المنعقد في 

كما . دارفور هذه المهمة إلى جانب مهام أخرىفي 
آلمنة لضمان وصول كانت مسألة تهیئة الظروف ا

ات اإلنسانیة إلى مناطق المساعدعمال اإلغاثة و 
حمایتها من عملیات السطو من أولى المهام النزاع و 

.الموكلة لبعثة دعم السالم في الصومال
الكبیر الذي یلعبه مجلس السلم إلى جانب الدور

األمن في إلفریقي في مجال استتباب السلم و األمن او 
القارة، من خالل ممارسته لحق التدخل بمختلف 
الوسائل المتاحة له قانونا في القانون التأسیسي وكذا 
البرتوكول المنشئ له، هناك جهاز آخر أنیط به هو 
اآلخر التدخل في مجاالت معینة هو المجلس 

.التنفیذي
.دخل المجلس التنفیذيمجال ت: الفرع الثاني

ساسي على من القانون األ13لقد نصت المادة 
مهمة 13حصرتها في مهام المجلس التنفیذي و 

تتعلق بمجاالت مختلفة ذات االهتمام المشترك 
بالنسبة إلى الدول األعضاء أو إلفریقیا، فعددت في 

لثانیة مهمة في حین نصت الفقرة ا12الفقرة األولى 
التي یمكن أن نلمس في ثة عشر و على المهمة الثال

فحواها أو مضامینها مسائل تتعلق بحق التدخل، 
ذلك أن السیاسات التي یضعها المؤتمر یمكن أن 

إقرار تمس السیاسات األمنیة في القارة بما في ذلك 
، فإن المجلس 13/2من ثم، ووفقا للمادة و . التدخل

السیاسات التي التنفیذي سیعمل على مراقبة هذه
. یشرف على تنفیذها و تحقیقهایقررها المؤتمر و 

لمجلس التنفیذي إدارة كما یعتبر من مهام ا
الحاالت الطارئة األخرى، النزاعات والحروب و 

واستعادة السالم بإتباع توجیهات المؤتمر و تحت 
هته المهام یمارسها فقط من خالل ، و )39(إشرافه

ل التي تدور فوق إقلیمها التدخل في الدولة أو الدو 
هته النزاعات أو الحروب أو أي حاالت طارئة 

.أخرى
وفیما یتعلق بتنسیق العمل اإلنساني و تنفیذ 
سیاسات المساعدة، یعمل المجلس التنفیذي على 
تنسیق المساعدات المقدمة لإلتحاد من األطراف 

المنظمات الدولیة األخرى، الدول (الخارجیة 
) كومیة الموجودة خارج القارةوالمنظمات غیر الح

الدول األعضاء (وكذا تلك المقدمة من داخل القارة 
جموعات الم: في اإلتحاد المنظمات دون اإلقلیمیة

لهذا الدور أهمیة بالغة، ذلك و ). االقتصادیة اإلفریقیة
نسانیة قد ال یصل إلى أي أن التعدد في العملیات اإل

یكن هناك ال یحقق الغایة المرجوة إن لمنتیجة و 
جهاز مختص یتم على مستواه تنسیق هته العملیات، 
وتوجیهها وفقا للمنحى الصحیح من خالل وضع 

.سیاسات رشیدة لتنظیم العمل اإلنساني
تم التوصل من خالل هذا الفصل إلى أن اإلتحاد 
اإلفریقي نص في  قانونه التأسیسي على حقه في 

رائم التدخل في أي دولة عضو في حاالت ارتكاب ج
د اإلنسانیة، وجود تهدید للسلم حرب أو إبادة أو ض

ضو، تقدیم المساعدة األمن في أي دولة عو 
لممارسة هذا و . اإلنسانیة، وكذا التدخل الوقائي

الحق، وضع اإلتحاد جملة من اإلجراءات الالزمة 
لكن رغم كل هذه الجهود التي بذلها اإلتحاد . لذلك

وبات عدیدة لتنظیم هذا الحق إال أن هناك صع
.  تواجهه في هذا المجال
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الصعوبات التي تواجه ممارسة : الفصل الثاني
.اإلتحاد اإلفریقي لحق التدخل

البد من تثمین جرأة اإلتحاد اإلفریقي في اعتماد 
مبدأ التدخل تكریسا لحمایة حقوق اإلنسان في بیئة 
إفریقیة ال تزال تحت هیمنة المیوالت الدكتاتوریة، 

التي ال تزال تشار الصراعات المسلحةإضافة  الن
هاكات ما ینجر عنها من االنتتنخر جسد القارة و 

مع ذلك، یجب االعتراف و . المتعددة لحقوق اإلنسان
أیضا بأن هذا المبدأ الجدید الذي عرفه اإلتحاد لیس 
له القوة الالزمة التي تسمح له بتحقیق الهدف النبیل 

فهناك العدید من الصعوبات . الذي وضع من أجله
التي تواجهه في هذا المجال منها الموجودة داخل 

القارة و داخل اإلتحاد ذاته 
وجب التطرق إلى القیود و علیه. وأخرى عالمیة

تعدد تدخل و ذات الصلة بالقواعد المنظمة لحق ال
و التنافس بین ) البحث األول(اآللیات دون اإلقلیمیة 

اإلتحاد اإلفریقي و األمم المتحدة في ممارسة حق 
).المبحث الثاني(التدخل 

القیود ذات الصلة بالقواعد المنظمة : المبحث األول
.لیات دون اإلقلیمیةلحق التدخل و تعدد اآل

إن مجموع القواعد التي تنظم حق اإلتحاد في 
المطلب (التدخل ال تساهم بالفعل في فعالیته 

، باإلضافة إلى أن اعتراف میثاق األمم )األول
المتحدة بدور المنظمات دون اإلقلیمیة في هذا 
المجال یطرح بعض المنافسة من جانب هذه األخیرة 

).المطلب الثاني(
القیود التي تفرضها النصوص : ب األولالمطل

.المنظمة لحق التدخل
یتعلق األمر بالتداخل بین نصوص القانون 
التأسیسي الذي خلق نوعا من التنافس بین مجلس 
السلم واألمن والمجلس التنفیذي  في تنفیذ هذا الحق 

، و أخرى تفرضها اإلجراءات المتخذة )الفرع األول(
).لثانيالفرع ا(لتطبیق هذا الحق 

التنافس بین مجلس السلم و األمن : الفرع األول
.والمجلس التنفیذي

إن الدراسة التي أجریت في الفصل األول تكشف 
على أن هناك عدة أجهزة تلعب دورا في هذا 
المجال، مما یوحي بأن التعددیة في األجهزة یضع 

فإذا كان . احتمال تنازع االختصاص فیما بینها
المؤتمر هو صاحب االختصاص فیما یتعلق باتخاذ 

- قرار التدخل، فإنه یعود لمجلس السلم و األمن 
-بشكل ثانوي–و للمجلس التنفیذي -بصفة رئیسیة

و من هنا یالحظ أن . اختصاص تنفیذ قرار التدخل
هذا التعدد في األجهزة یشكل عائقا أمام فعالیة 
التدخل، ذلك أن إدراج المؤتمر والمجلس التنفیذي 
في إجراءات التدخل قد یؤدي إلى تسییس هذا الحق 

، و هذا قد كونهما جهازین سیاسیین في اإلتحاد
یشكل خطرا كبیرا إذا ما استعمل هذا الحق من أجل 

لذا كان من األفضل تركیز . تحقیق أهداف سیاسیة
سلطة اتخاذ القرار و تنفیذ هذه اإلجراءات في ید 
جهاز واحد من أجهزة اإلتحاد كما هو الشأن في 
میثاق األمم المتحدة الذي أفرد هذه المهمة لمجلس 

كما . زیادة فعالیة هذا الحقاألمن، و ذلك من أجل
أن هذا التركیز قد یمنع احتمال وقوع أي تنازع في 
االختصاص بین األجهزة، و هو اإلشكال الذي یثور 
عند تنفیذ اإلتحاد للتدخل من أجل تقدیم المساعدة 

فالقانون األساسي یمنح اختصاص . اإلنسانیة
، أما )40(التدخل في هته الحالة للمجلس التنفیذي

روتوكول فیجعل من مجلس السلم و األمن هو الب
و هذا ما یثیر إشكالیة من من . )41(المختص بذلك

المجلسین هو صاحب االختصاص فیما یتعلق بهذا 
الحق؟ 
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كما أن الغموض الذي یشوب صیاغة المادتین 
ف و من 6من القانون األساسي و 1ف13

البروتوكول المنشئ لمجلس السلم و األمن اإلفریقي 
ل من الصعب تحدید أي الجهازین له سلطة جع

و في الواقع . التدخل في قضایا العمل اإلنساني
أوال، یمكن أن : یمكن تفسیر هذین النصین بطریقتین

یفهم من هته الصیاغة أن للمجلس التنفیذي أن یقرر 
سیاسات العمل في مجال العمل اإلنساني ثم ینسقها 

ذ هذه ویترك لمجلس السلم و األمن مهمة تنفی
أما التفسیر الثاني، فیجعل . السیاسات تحت رقابته

لكل هیئة الحق في اتخاذ إجراءات مستقلة على 
.أرض الواقع

لكن إذا تم األخذ بالتفسیر األول، فهذا یسهل من 
مهمة اإلتحاد و یخفف االصطدام بین أجهزته 
المعنیة بحق التدخل، و من شأنه أن یفعل دوره في 

.هذا المجال
.القیود التي یفرضها النظام اإلجرائي: الثانيالفرع

تكمن القیود األكثر خطورة في طول إجراءات 
تنفیذ حق التدخل، إلى جانب تعدد صور التصویت 

ذلك أن القضایا المتعلقة بحمایة . على قرار التدخل
حقوق اإلنسان و حفظ السلم و األمن هي من 

لى األمور االستعجالیة التي تستوجب معالجتها ع
هذا . وجه السرعة ألنها تضع حیاة الناس في خطر

یعني أنه عندما یكون التدخل من أجل حمایة 
البشریة وجب أن یتم على وجه السرعة للحد قدر 

. اإلمكان من نطاق الضرر
مع ذلك، فإن المالحظ هو أن اإلجراء الذي یهدف و 

إلى تنفیذ حق التدخل من جانب اإلتحاد طویل 
لوصول إلى الغایة المنشودة، فمن أجل ا. ومعقد

یجب أن تدخل األفعال التي تستدعي التدخل لوقفها 
متى تأكدت هذه . ضمن األسباب المحركة للتدخل

و یجب عدم . األسباب، یكون للمؤتمر اتخاذ القرار

عقد دورته مرة واحدة في السنة، إغفال أن المؤتمر ی
یمكن أن یعقد دورة استثنائیة بناء على طلب دولة و 

.)42(عضو و بموافقة ثلثي األعضاء على األقل
إذا و احتراما لهذه اإلجراءات، یالحظ أنه متى 
وقعت إبادة جماعیة في دولة ما عضو ال بد من 
انتظار عقد المؤتمر لدورته العادیة من أجل النظر 

أن تقدم دولة -كحل آخر-و یمكن . في الحالة
لة عضو طلب عقد دورة استثنائیة، وفي هذه الحا

یجب موافقة ثلثي أعضاء المؤتمر حتى تنعقد 
الدورة، و في هته األثناء یترك الناس تحت رحمة 

.جالدیهم
على فرض أن القرار اتخذ في فترة قصیرة من 
جانب المؤتمر، فإنه ال یزال هناك مجلس السلم 

.واألمن الذي سیستغرق وقتا لتنفیذه
وفیما یتعلق بأسالیب التصویت، نجد القانون 

ألساسي نص فیما یخص اتخاذ قرارات المؤتمر ا
، )43(اإلجماع و أغلبیة الثلثین: على أسلوبین هما

ویجب أن یمر التصویت أوال بالبحث عن تحقیق 
لكن السؤال . اإلجماع، واالستثناء هو أغلبیة الثلثین

المطروح، لما یجب على المؤتمر في كل مرة أن 
طارئة؟یلجأ إلى التصویت حتى عند وجود حالة 

على أي حال، فإن مرحلة البحث عن التصویت 
باإلجماع، على األقل عندما یتعلق األمر باتخاذ 
قرار التدخل، هي عدیمة الجدوى و دون فائدة في 
الوقت الذي یجب أن یدور االنشغال الرئیسي حول 
أن مثل هذا التدخل یجب أن ینفذ بسرعة، و سیكون 

فیما یتعلق من األفضل أن یمر المؤتمر مباشرة 
بمسائل السلم و األمن و حمایة حقوق اإلنسان 

. التخاذ القرار بأغلبیة الثلثین دون المرور باإلجماع
إذا كانت هذه القیود التي خلقتها النصوص 
تشكل عقبة أمام ممارسة اإلتحاد اإلفریقي لحقه في 
التدخل، فهناك مشكل آخر ال یقل أهمیة عنها یتمثل 
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لى المستوى اإلقلیمي ذاته هو في وجود منافس له ع
.المنظمات دون اإلقلیمیة

التنافس بین اإلتحاد اإلفریقي : المطلب الثاني
.والمنظمات دون اإلقلیمیة في مجال التدخل

لقد أقرت اتفاقیة أبوجا المنشئة للجماعة 
بمسیرة التكامل اإلقلیمي )44(االقتصادیة اإلفریقیة

نشود، وفي هذا باعتباره دعما للتكامل القاري الم
السیاق اعترفت بست تجمعات اقتصادیة إقلیمیة 

: كانت موجودة حینها هي
ECOWAS, COMESA ,CEEAC, IGAD,

SADC.

.)مكرر44(وٕاتحاد المغرب العربي
وقد كان من المرغوب فیه أن تعمل هته 
التجمعات على تعزیز دور اإلتحاد اإلفریقي في 

ضمنها تختص مجال التدخل نظرا لوجود آلیات 
بفض النزاعات التي قد تنشأ بین الدول األعضاء 

و أیضا ألنها تعتبر عناصر مهمة في البنیة . فیها
لكن ما یبدو عملیا . األمنیة الشاملة لإلتحاد اإلفریقي

هو ظهور هذه التنظیمات كمنافس لإلتحاد اإلفریقي 
بسبب عدم إدراجه لنصوص تنظم العالقة بینه وبین 

األمن في مجال حفظ السلم و ذه التجمعاته
اإلقلیمیین في القارة، في الوقت الذي عكفت فیه 

. على تطویر آلیات خاصة بها في هذا المجال
إضافة إلى مشكلة تعددها و عدم وجود رقابة من 

و علیه وجب النظر في مسألة . جانب اإلتحاد علیها
والتساؤل حول العالقة بین ) الفرع األول(التنسیق 
الفرع (إلفریقي و التجمعات ٌاقتصادیة االتحاد ا

).الثاني
تعدد المنظمات دون اإلقلیمیة وعدم : الفرع األول

.وجود تنسیق فیما بینها
تعتبر هذه المنظمات جزء ال یتجزأ من عملیة 
البناء األمني لإلتحاد اإلفریقي الذي تكون له 

المسؤولیة األولى في ترقیة السالم واألمن واالستقرار 
لكن رغم أهمیتها و دورها الفعال في . )45(إفریقیافي 

مجال تسویة النزاعات و كذا في مجال اإلنذار 
المبكر، إال أن هناك عقبات تحول دون تحقیق 
التنسیق فیما بین هذه التجمعات، إذ ثمة تعدد في 

. ول اإلفریقیة في أكثر من تجمععضویة معظم الد
جموعات علیه فإنه رغم وجود عدد معتبر من المو 

طیتها لجوانب عملیة من االقتصادیة اإلفریقیة، وتغ
فإن هذه المنظومة غیر متوائمة . األهدافالوظائف و 

مع بعضها البعض تماما، و هو األمر الذي یجعل 
معظم الدول ذات الموقع المتوسط تحتفظ بعضویة 

و ال یخفى أن عضویة . أكثر من تجمع في آن واحد
حدة قد یؤدي إلى الدول في أكثر من منظمة وا

مشكالت ملحوظة مثل اختالف الهندسة التكاملیة 
. لكل تنظیم، و األعباء المالیة المترتبة عن العضویة

العالقة بین اإلتحاد اإلفریقي إشكالیة: الفرع الثاني
تبعیة أم تعاون؟: التجمعات االقتصادیةو 

عندما یكون هناك نظامین لهما نفس الهدف فإن 
و بوجود نظامین . ع بینهما وارداحتمال وقوع صرا

یمكن أن نطبق أحد المعیارین لتحدید طبیعة العالقة 
التنسیق الذي یجمع بین عنصرین متعادلین، : بینها

أو التبعیة التي تتمحور حول مفهوم التسلسل 
.الهرمي

من میثاق األمم المتحدة قد 103إن المادة 
انوني تناولت المشكلة بین المیثاق و بین النظام الق

الدولي، وسعت إلى تطبیق تسلسل هرمي لحل 
مسألة التوافق بین المیثاق و المعاهدات الدولیة، 
وتطبیقا لهذه المادة جاء قرار محكمة العدل الدولیة 

المتعلق باألعمال 1984نوفمبر 25الصادر في 
العسكریة و شبه العسكریة التي قامت بها الوالیات 

غوا الذي نص على أن المتحدة األمریكیة في نیكارا
كل االتفاقیات اإلقلیمیة الثنائیة أو المتعددة األطراف "
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التي توصل لها األطراف لتسویة النزاع القائم، أو 
قرارات محكمة العدل الدولیة تكون خاضعة للترتیب 

یتضح من قرار . أعاله103الوارد في المادة 
المحكمة هنا أن نظام تسویة النزاعات المنصوص 

ي میثاق األمم المتحدة یعلو على أنظمة علیه ف
التسویة التي جاءت بها االتفاقیات اإلقلیمیة و التي 
اعتبرت في القرار السابق غیر نافذة وعدیمة 

وهو األمر الذي لم یسع اإلتحاد إلى .  )46(األثر
فهو لم یضع أي . معالجته في نصوص صریحة

نصوص لتنظیم العالقة بینه و بین المنظمات دون 
إلقلیمیة في مجال حفظ السلم و األمن في القارة، ا

واكتفى بالنص على تعزیز المواءمة و التنسیق 
والتعاون بصورة وثیقة بینه وبین هته اآللیات 
اإلقلیمیة لتعزیز و إحالل السالم واألمن واالستقرار 

.)47(في القارة
إن هذه الصیاغة تدل على أن العالقة بین 

نظمات دون اإلقلیمیة في مجال اإلتحاد اإلفریقي والم
حفظ السلم واألمن اإلقلیمیین هي مجرد عالقة تعاون 
أي عالقة أفقیة تضع كال النظامین على قدم 
المساواة مما قد یؤدي إلى إضعاف حق اإلتحاد في 

وأن معظم هذه المنظمات سعت التدخل خصوصا
إلى تطویر آلیات خاصة بها في مجال حفظ السلم 

فریق الرصد في ) Ecowas(نشأت واألمن، فقد أ
الوقایة، التسییر وحل ةآلیكما دعمت ب1990عام 

السالم واألمن في عام النزاعات للحفاظ على 
1996فقد أنشأت في ) SADC(أما عن .1999

وفي . الجهاز المعني بالسیاسة والدفاع و األمن
إلى إنشاء ) CEEAC(إفریقیا الوسطى عمدت 

إفریقیا مجلس السلم واألمن في 
أما عن . 1999وذلك سنة )COPAX(الوسطى
ورغم الدور الجبار الذي تلعبه في ) IGAD(منظمة 

مجال حفظ السلم و األمن في إفریقیا الشرقیة وصل 

لحد إرسال بعثات عسكریة إال أنه ال یوجد لدیها 
حسب توجه –جهاز لحفظ السلم و األمن ألنها 

بلوماسیة تمیل إلى استعمال الوسائل الد-قادتها
.لتسویة األزمات بین أعضائها

من البروتوكول المنشئ ) ي(7كما أن المادة 
لمجلس السلم و األمن اإلفریقي لم تتحدث عن 
مراقبة اآللیات اإلقلیمیة، وٕانما اكتفت بالنص على 

و هذا یعني أن هذه .وجود تنسیق و تعاون معها
اآللیات تحتفظ باستقاللیتها عن اإلتحاد، وتعتمد 

وهذا الوضع . كثر على عالقتها باألمم المتحدةأ
یسهم أیضا في الحد من فعالیة حق اإلتحاد في 
التدخل، فالتنسیق والرقابة ال یصبان في نفس 

.المعنى
یمكن إثارة تساؤل هنا، إذا كانت عملیة تنسیق 
اإلتحاد مع اآللیات اإلقلیمیة یمكن أن تؤثر بأي 

ي تقوم بها هذه شكل من األشكال على المبادرات الت
األخیرة، فهل بإمكانه تعدیلها لتتوافق مع أهداف 

اإلتحاد؟
إذا كان الواقع یفرض أن تتوافق أعمال اآللیات 
اإلقلیمیة مع أهداف و مبادئ اإلتحاد اإلفریقي شأنه 
في ذلك شأن األمم المتحدة، فإنه یجب أن تتوافر 

. لدیه سلطة الرقابة علیها لضمان هذا التوافق
كل هنا یكمن في عدم وجود أحكام إلزامیة في والمش

نصوص اإلتحاد تفرض على اآللیات اإلقلیمیة 
االنسجام مع سیاسة اإلتحاد، وحتى البروتوكول 
الموقع بین مجلس السلم واألمن اإلفریقي 

كان 2008جانفي 18والمجموعات االقتصادیة في 
الهدف منه هو تدعیم التعاون فقط بین المجلس وهذه 

.موعاتالمج
في اعتقادنا، أنه و كما أن األمم المتحدة هي 
صاحبة االختصاص العالمي في مجال حفظ السلم 
واألمن الدولیین، فإن اإلتحاد اإلفریقي هو صاحب 
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االختصاص األول في هذا المجال على المستوى 
القاري، وهذا یفرض على اآللیات اإلقلیمیة التكیف 

ن هناك نص مع سیاسة اإلتحاد حتى و لو لم یك
وهكذا فإن سلطة . قانوني إلرغامهم على ذلك

اإلتحاد في فرض الرقابة علیهم تتلخص في ضمان 
عدم تعارض مبادرات هذه اآللیات مع اإلجراءات 

.المتخذة من طرف اإلتحاد
إذا كان هناك تنافس بین اإلتحاد اإلفریقي 
والمنظمات دون اإلقلیمیة في مجال إضالعه بمبدأ 

لیست المنافس الوحید، إذ أن هناك التدخل فهي 
منافس آخر على المستوى الدولي هي األمم المتحدة 
صاحبة االختصاص الرئیسي في مجال حفظ السلم 

.      و األمن الدولیین
التنافس بین اإلتحاد اإلفریقي : المبحث الثاني

.واألمم المتحدة في ممارسة حق التدخل
في مجال إن االختصاص العالمي لألمم المتحدة

حفظ السلم و األمن الدولیین یمنحها حق و أولویة 
هذه . التدخل في الشؤون الداخلیة للدول األعضاء

السلطة تستمدها من نصوص المیثاق الذي جعل 
مسألة حفظ السلم واألمن حكرا على مجلس األمن 

إن هذا االحتكار یلقي بظالله ). المطلب األول(
ه اإلتحاد اإلفریقي على الدور الذي یمكن أن یقوم ب

).المطلب الثاني(في مجال التدخل 
احتكار مجلس األمن لمهمة حفظ : المطلب األول

.السلم و األمن الدولیین
إن الوظیفة الرئیسیة لمجلس األمن هي المحافظة 

و بما أن حفظ . )48(على السلم و األمن الدولیین
السلم واألمن یعد من أسمى أهداف األمم المتحدة، 
لذلك زوده المیثاق بسلطات و اختصاصات واسعة 

: تمكنه من تحقیق و بلوغ هذا الهدف هي

التدخل من خالل التسویة السلمیة للنزاعات -
والتوصیة بما یراه مالئما و ذلك في أي مرحلة من 

.النزاع
تهدید للسلم أو اإلخالل به التدخل في حالة وقوع -

أو أي عمل من أعمال العدوان من أجل اتخاذ 
اإلجراءات اإلكراهیة وٕاعادة السلم إلى نصابه، و قد 

.منحه المیثاق سلطة تقدیریة واسعة في هذا المجال
أما فیما یخص المنظمات اإلقلیمیة المكرسة 
لتسویة المسائل التي تمس السلم و األمن اإلقلیمي، 

استخدامها كجهاز تنفیذي لإلجراءات القمعیة فیمكنه
أو السماح لها بإدارة ) الفرع األول(التي یتخذها 

).الفرع الثاني(النزاع 
استعمال مجلس األمن للمنظمات : الفرع األول

.اإلقلیمیة في تنفیذ األعمال القمعیة
لقد حاول واضعو میثاق األمم المتحدة االستفادة 
من كل اإلمكانات المتاحة في النظام الدولي والنظم 
اإلقلیمیة من أجل توفیر أفضل مناخ ممكن لحفظ 

و هكذا تم . )49(السلم و تحقیق األمن القومي 
تخصیص الفصل الثامن من المیثاق لتنظیم العالقة 

و یؤكد . قلیمیةبین األمم المتحدة و المنظمات اإل
المیثاق فیما یخص المسائل األمنیة التبعیة الحقیقیة 
للهیئات اإلقلیمیة لمجلس األمن، فیكون لهذا األخیر 
حق استعمالها في تنفیذ األعمال القمعیة كلما رأى 

. )50(ذلك مالئما شرط أن یكون تحت رقابته و إشرافه
من المیثاق 53وفي هذا الخصوص تنص المادة 

یستخدم مجلس األمن تلك التنظیمات أو " على أن 
الوكاالت اإلقلیمیة في أعمال القمع، كلما رأى ذلك 

".مالئما، ویكون عملها حینئذ تحت مراقبته و إشرافه
ومع ذلك، فال شيء یمنع هته المنظمات من 

-هي وحدها و دون إذن مسبق–تبني أو تنفیذ 
من 40التدابیر المؤقتة المنصوص علیها في المادة 

المیثاق، و في هذا السیاق تلتزم وفقا لنص المادة 
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بإعالم مجلس األمن، إال إذا كان األمر یتعلق 54
بالدفاع عن النفس أو األفعال ضد الدولة العدو، 
فهتین الحالتین تشكالن استثناء على احتكار مجلس 

.  األمن
االستثناءات الواردة على احتكار : الفرع الثاني

.السلم و األمنمجلس األمن لحفظ
أدت الخالفات المستمرة بین الدول الكبرى ذات 
العضویة الدائمة في مجلس األمن إلى عجز نظام 
األمن الجماعي كما جاء في میثاق األمم المتحدة 
عن تحقیق أهدافه، لذا أخذت الدول تبحث عن 
وسائل أخرى من خالل نصوص المیثاق لتحقیق 

ث عن المبرر األمن الذي تنشده، كما أخذت تبح
القانوني لما تتخذه من وسائل لتحقیق أمنها، ووجدت 
في االستثناءات التي یتضمنها المیثاق ما یحقق 
غایتها من خالل حق الدفاع عن النفس ورد 

و أصبحت النظم اإلقلیمیة هي الوریث . العدوان
.عملیا لنظام األمن الجماعي

ه وهو الحق الذي یقرر :حق الدفاع عن النفس- أوال
القانون الدولي لدولة أو مجموعة من الدول باستخدام 
القوة لصد عدوان مسلح حال یرتكب ضد سالمة 
إقلیمها أو استقاللها السیاسي، شریطة أن یكون 

سیلة الوحیدة لدرء ذلك العدوان استخدام القوة هو الو 
متناسبا معه، و یتوقف حین یتخذ مجلس األمن و 

. )51(األمن الدولیین التدابیر الالزمة لحفظ السلم و 
: اإلجراءات المتخذة ضد الدول األعضاء-ثانیا

من میثاق األمم 53تنص الجملة األخیرة من المادة 
المتحدة على حالتین تجعالن من شرط الحصول 
على رخصة مسبقة من مجلس األمن غیر ضروریة 
لتطبیق أعمال القمع التي تقوم بها المنظمات 

مر بالتدابیر الواردة في المادة اإلقلیمیة، و یتعلق األ
من المیثاق، والتدابیر المتخذة من جانب 107

المنظمات اإلقلیمیة و الموجهة ضد أي محاولة 
.للدول األعداء للرجوع إلى السیاسة العدائیة

تعرف الدول األعداء بأنها أیة دولة كانت عدوة 
خالل الحرب العالمیة الثانیة ألیة دولة من الدول 

. )52(على میثاق األمم المتحدة الموقعة
وفیما یخص إجراءات تنفیذ هذا االستثناء، هناك 

107نوعان منها، تلك المنصوص علیها في المادة 

من المیثاق والمتعلقة باألعمال الواردة في الفصل 
السابع عشر من المیثاق الذي یتعلق بتدابیر حفظ 

تتخذ األمن في الفترة االنتقالیة، واإلجراءات التي 
لكن هذه األحكام صارت . لمنع تجدد سیاسة العدوان

من دون معنى، ألن الدول األعداء المقصودة في 
.هذه الحالة هي اآلن أعضاء في األمم المتحدة

هذه هي الحاالت الواردة في میثاق األمم المتحدة 
التي تسمح لإلتحاد اإلفریقي بالتحرر و بصفة 

بقة من شرعیة من شرط الحصول على رخصة مس
.مجلس األمن للتدخل في میدان حفظ السلم و األمن

خارج هذه الحاالت یكون اإلتحاد ملزما بطلب 
كذا تبلیغه ة مسبقة من مجلس األمن للتدخل، و رخص

.بأي عمل قام به أو یرید القیام به
اإلتحاد اإلفریقي فاعل ثانوي في : المطلب الثاني

.مجال حفظ السلم و األمن الدولیین
كان اإلتحاد اإلفریقي، كأي منظمة إقلیمیة، إذا 

یتمتع باستقالل تام في مجال التسویة السلمیة 
من میثاق األمم 54و53للنزاعات، فإن المادتین 

المتحدة تفرضان علیه واجب الحصول المسبق على 
، و كذا واجب )الفرع األول(إذن من مجلس األمن 

لقیام تبلیغه في كل وقت بأي عمل قام به أو یرید ا
الفرع (به في مجال حفظ السلم و األمن الدولیین 

).الثاني
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واجب الحصول على رخصة مسبقة : الفرع األول
.من مجلس األمن

تتمثل عقوبة مخالفة هذا الشرط في عدم إمكانیة 
التمسك بذلك التصرف أو االتفاق أمام أي جهاز من 

كما أن إعفاء المنظمات . )53(أجهزة األمم المتحدة 
لدهاء السیاسي قلیمیة من هذا الشرط یعني إنكار ااإل

فتح المجال على مصراعیه للدول لمحرري المیثاق، و 
المسیطرة على هذه المنظمات اإلقلیمیة، وعدم 
ضمان أمن كثیر من الدول، و بالتالي تجزئة السلم 
واألمن الدولیین و تخلي مجلس األمن عن مهمته 

.الرئیسیة في حفظ السلم واألمن
.واجب إعالم مجلس األمن: فرع الثانيال

من المیثاق المنظمات اإلقلیمیة 54تلزم المادة 
بتبلیغ مجلس األمن في كل وقت بأي عمل قامت به 
أو ترید القیام به في مجال حفظ السلم و األمن 

وقد أشار مجلس األمن لهذه المادة في . الدولیین
الصادر في 1631الفقرة التاسعة من قراره رقم 

مجلس األمن "والمعنون بـ 17/10/2005
مواجهة التحدیات الجدیدة : والمنظمات اإلقلیمیة

في العدید من القرارات و " األمن الدولیینللسالم و
وتعتبر هذه المادة أداة قانونیة لتأكید . األخرى

خضوع كل عمل إقلیمي في مجال حفظ السلم 
من، ومن ثم فهي تشكل واألمن لرقابة مجلس األ

حررو المیثاق لتفادي تأمین اتخذه من آخر و ضما
التجاوزات التي یمكن أن تقع فیها المبالغات و 

المنظمات اإلقلیمیة خالل ممارسة اختصاصاتها في 
. هذا المجال

: الخاتمة
كذا نون التأسیسي لإلتحاد اإلفریقي و إن القا

األمن قد أقرا لبروتوكول المنشئ لمجلسه للسلم و ا
دخل عندما یتعلق األمر صراحة حقه في الت

باالنتهاكات الخطرة للقانون الدولي اإلنساني 
. واالعتداء على السلم واألمن

غیر أن هذا التوجه الذي حذاه اإلتحاد ال یعطیه 
درجة كبیرة من الفعالیة التي من شأنها أن تكبح 
جماح النزاعات المنتشرة في القارة و التي جعلت 

.تخلفامنها أكثر القارات تضررا و 
إن األسباب التي تنقص من فعالیة دور اإلتحاد 

:في مجال التدخل تتمثل في
هیمنة مجلس األمن الدولي التي ألقت بضاللها -

على الدور الذي قد یلعبه اإلتحاد اإلفریقي في مجال 
فهو صاحب االختصاص العالمي في . التدخل

مجال حفظ السلم و األمن الدولیین، و یملك سلطة 
أي منظمة إقلیمیة لغرض تطبیق األعمال استعمال

القمعیة تحت سلطته في حالة وجود عدوان أو 
إخالل بالسلم و األمن الدولیین، وهذه األخیرة یقع 

ذا ما طلب منها علیها واجب تنفیذ األعمال القمعیة إ
.هي ملزمة على التعاون معهمجلس األمن ذلك و 

عدم االنسجام بینالمعاییر غیر الدقیقة و -
النصوص قد یؤدي إلى خلق منافسة بین األجهزة 

قصود هنا المعنیة بقضایا األمن داخل اإلتحاد، والم
الحكومات، المجلس هم مؤتمر رؤساء الدول و 
.التنفیذي و مجلس السلم واألمن

عالوة على ذلك، فإن إجراءات تنفیذ هذا الحق -
طویلة جدا مما قد یتسبب في عدم فعالیة تدخل 

ي سیأتي في أغلب األحیان متأخرا لهذا  اإلتحاد الذ
.السبب

أخیرا، فإن تطویر المنظمات دون اإلقلیمیة 
ألجهزتها الخاصة المعنیة بحفظ السلم و األمن جعل 

. حاد بدال من أن تكون خاضعة لهمنها منافسة لإلت
السبب في ذلك هو عدم وضوح القواعد التي تنظم و 

لإلتحاد العالقات بینهما ألن القانون األساسي
.  اإلفریقي لم یشر إلى ذلك
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ل، من أجل تفعیل دور اإلتحاد اإلفریقي في التدخ
تكون عملیاته ناجحة في هذا المجال ال بد من و 

:إعادة صیاغة نصوصه في المجاالت التالیة
تحدید الجهاز الذي تكون له السلطة الكاملة -

.للتدخل
فیما التقلیص قدر اإلمكان في اآلجال اإلجرائیة -

.یتعلق بالتدخل
بصفة دقیقة، العالقة بین اإلتحاد تنظیم، و -

والمنظمات دون اإلقلیمیة فیما یتعلق بمسائل حفظ 
.السلم واألمن اإلقلیمیین

بهذه الطریقة، تتوافر لإلتحاد الكفاءة الالزمة، 
ومن ثم یكون على استعداد للتدخل في أي وقت 

.وفي أي ظرف من الظروف

الهوامش
یعمل "من القانون التأسیسي ) هـ(4ص المادة تن-1

حق االتحاد في التدخل في -ح:االتحاد وفقا للمبادئ التالیة
دولة عضو طبقا لمقرر المؤتمر في ظل ظروف خطیرة 
متمثلة في جرائم الحرب و اإلبادة الجماعیة و الجرائم ضد 

".اإلنسانیة
2- Président MUSEVENI d'Uganda, 22ième
session ordinaire de l'OUA, assemblée
générale des chefs d'Etats et de
gouvernement, cité par Kioko ( B. ), dans
« The right of intervention under the African
Union's constitutive act », Addis Abeba,
Ethiopie, 1986.

ة مسعد عبد الرحمن زیدان قاسم، تدخل األمم المتحد-3
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العمومیةالصناعیةاستراتیجیات التصنیع والتجدید التكنولوجي في المؤسسة 
سهى حمزاوي. د

معهد العلوم االجتماعیة واالنسانیة
خنشلة –المركز الجامعي 

ملخص
تــأتي هــذه الدراســة  لتعــالج التجربــة الجزائریــة فــي التصــنیع ونقــل التكنولوجیــا مــن خــالل التركیــز علــى نمــط التصــنیع، واســتراتیجیة 
التجدیـد التكنولــوجي، باإلضـافة إلــى عـرض موقــع الجزائــر ضـمن المؤشــرات التكنولوجیـة العالمیــة باعتبارهـا إحــدى األدوات الرئیســة 

التخلـي عـن كمـا یجـب. مع التحدیات التي تفرضـها التحـوالت العالمیـة مـن جهـة ثانیـةمن جهة، والتأقلم في تحقیق التنمیة الشاملة 
األســالیب القدیمــة فــي تســییر اقتصــادها، والبحــث عــن األســالیب والتقنیــات العصــریة للنهــوض باالقتصــاد الــوطني، وتطــویر قــدرات 

.المؤسسات الصناعیة الجزائریة، وتأهیل مواردها البشریة

.التصنیع، التجدید التكنولوجي، المؤشرات التكنولوجیة، المخططات التنمویة، المؤسسة الصناعیة العمومیة: فاتیحالكلمات الم

Résumé
Cette étude traite de l'expérience algérienne dans la fabrication et le transfert des technologies en
se concentrant sur le modèle de l'industrialisation, et la stratégie de l'innovation technologique.
Elle vise aussi à présenter la position de l'Algérie dans l’indicateur technologique mondial ; vue
comme un des principaux outils de la réalisation du développement global d'une part, et
l’adaptation aux défis imposés par les transformations globales d'autre part. Aussi il faut
abandonner les vieux procédés économiques et l’adoption de nouvelles méthodes et techniques
modernes ;  en vue de la promotion de l'économie nationale et le développement des entreprises
algériennes industrielles et la réhabilitation des ressources humaines.

Mots clés: L’industrialisation, l'innovation technologique, les indicateurs  technologiques,
plan de développement,  l'institution publique.

Abstract
The achievement of industrial development and building the needed productive base to achieve a
real development depend on technical or technological progress as an effective element in any
comprehensive industrial development. For this purpose the Algerian public Industrial company
has attached special importance to the technological factor through industrialization policy
pursued since independence, because manufacturing aims at establishing strong rules that lead in
the long term to update the economic structure and social construction, thus freeing the country
from dependence on outside. This study examines the Algerian experience in manufacturing and
technology transfer by focusing on industrialization pattern and strategy of technological
innovation, in addition to displaying the Algerian position within the international technological
indicators as one of the principal instruments in achieving comprehensive development on the one
hand and coping with the challenges posed by global transformations on the other hand.

Keywords: Industrialisation, technological innovation, technology transfer, public industrial
company.
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:مقدمة
تتواجد الجزائر الیوم ضمن محیط وطني ودولي 

سریعة وآلیات جدیدة تحتم علیهااتیتمیز بتغیر 
لذلك وجب علینا الوقوف . التكیف معهامواكبتها و 

.على هذه التغیرات، ومعرفة وفهم آلیات تأثیرها
من هذا المنطلق، قامت الجزائر باقتناء 
التكنولوجیا عن طریق شراء المعدات، مما جعلها في 
غضون وقت قصیر، مستوردا ضخما للتكنولوجیا 

.هامن حیث حجم العقود وكمیة المعدات التي تحتاج
وال یمكننا الحدیث عن المؤسسة الصناعیة 
الجزائریة العمومیة الیوم بمعزل عما یجري في العالم 

بأن الفضاء الذي تعمل : ككل، وهو ما یعزز القول
لذا یستلزم على هذه . فیه هو فضاء دولي

المؤسسات االستفادة من التفضیالت الممنوحة 
لتي یمكنها للبلدان النامیة، ومن المساعدات التقنیة ا

كما أن العمل . الحصول علیها من الدول المتقدمة
على اكتساب التكنولوجیا والتحكم في فنیات التسییر 
والتسویق عبر الشراكة مع األجانب، من شأنه أن 

.یضمن لها نقلة نوعیة تسمح لها بمنافسة غیرها
وهذا ما سنخصه بالتحلیل في هذا المقال 

التجربة : ااألول منهالمتضمن ثالثة محاور، تناول 
الجزائریة في التصنیع ونقل التكنولوجیا من خالل 
التركیز على نمط التصنیع، وتناول المحور الثاني 

. إستراتیجیة التجدید التكنولوجي، وأهم قنوات نقلها
أما المحور الثالث فتناول موقع الجزائر ضمن 

من أجل دعم المؤشرات التكنولوجیة العالمیة، 
نیة للمؤسسات الصناعیة بصورة مستمرة القدرات الف

بغرض مواجهة مختلف التحوالت االجتماعیة 
.واالقتصادیة التي تفرضها العولمة

إستراتیجیات التصنیع في المؤسسة الصناعیة -1
:العمومیة

إن أیة عملیة هادفة البد أن تقوم على اختیار 
استراتیجیة واضحة المعالم، تولي أهمیة معتبرة 

العوامل، سواء التي تعیق أو تسهم بصفة لمختلف 
فعالة في تحقیق التنمیة المنشودة، وبلوغ األهداف 

.الموضوعة على أساس اإلمكانات المتاحة
لذا تتجه جهود التنمیة في كثیر من الدول النامیة 
إلى تصنیع االقتصاد الوطني، وٕانشاء صناعات 

من هذا . متنوعة باالعتماد على التكنولوجیا
ق، نجد أن التجربة الجزائریة في نقل المنطل

التكنولوجیا في إطار االستراتیجیة التنمویة تتطلب 
منها السعي إلى استیراد الثقافة المادیة المتطورة، 
واتباع سیاسة التصنیع التي تشكل قسما جوهریا 

.ضمن استراتیجیة التنمیة الشاملة
إذا فالتصنیع هو عملیة للتطویر االقتصادي 

وعه، وتدعیم هذه الفروع بتكنولوجیا بمختلف فر 
حدیثة ومتطورة، ویحظى قطاع إنتاج وسائل اإلنتاج، 
بأهمیة كبیرة إلمكانیة تحقیقه معدالت نمو مرتفعة، 
لذا أولته الجزائر أهمیة بالغة، وذلك من خالل تبنیها 
نموذجا للصناعات المصنعة، والذي جاء به 

انسوا فر " : مجموعة من االقتصادیین وعلى رأسهم
دیــستان دویرنیس"، و"Perroux..Fبیرو 

G.Destan de Bernis" هذا األخیر الذي یوضح ،
إن العامل األساسي في عملیة التصنیع " :بقوله

للدول غیر النامیة هو تكوین رأسمال یكون قادرا 
على تغذیة الصناعات، والمنتوجات الصناعیة 

التي األساسیة، ولذلك فإنه یجب البدء بالصناعات 
تنتج وسائل اإلنتاج، ولیس بالصناعات التي تنتج 

.)1(" المواد االستهالكیة 

إن هذا النموذج أو ما یعرف بالصناعات 
المصنعة، ینص على أن التنمیة الصناعیة ال 
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تتوقف عند مجرد إقامة مصانع فقط، بل هي عملیة 
تحویل المجتمع عن طریق نظام منسق من 
الصناعات، وتحقیق تكامل بین مختلف األنشطة 
الصناعیة، وهذا إلقامة تصنیع حقیقي یتماشى 

ما یقوم هذا النموذج على ك. ومتطلبات المجتمع
وضع مجموعة من اآلالت الحدیثة، تحت تصرف "

االقتصاد لزیادة إنتاجیة العمل وإلعادة الهیكلة 
.)2(" االقتصادیة واالجتماعیة 

إن الهدف من هذا النموذج هو رفع معدل 
اإلنتاج الصناعي والزراعي، وتوسیع األسواق، 

كذلك واإلسهام في إیجاد التكامل االقتصادي، و 
ونظرا ألهمیة هذه . توقیف الضغط على سوق العمل

األهداف فقد تمت المصادقة علیها من طرف 
1962المواثیق الوطنیة ابتداء من برنامج طرابلس 

.1976وحتى المیثاق الوطني 
على مدخل خاص De Bernis" ویؤكد 

بالقضایا األساسیة المتعلقة باختیار الصناعات 
ال یلزم أن ": لتوسع فیها بقولهوالقطاعات التي یلزم ا

ینظر إلى التصنیع باعتباره مجرد بناء لسلسلة من 
المصانع أو لكونه یتضمن خیارا بسیطا بین 
الصناعات الثقیلة، وبین الصناعات الخفیفة، ولكن 
التصنیع یتطلب عالوة على هذا اختیارا دقیقا لفئات 
الصناعات التي تعزز وتعجل كثیرا عملیة التنمیة 

.)صناعات التصنیع(لشاملة أي ا
إن عرضنا للنموذج الجزائري السابق في میدان 
التصنیع، یؤكد على أن الجزائر كانت تهدف من 
خالله إلى إیجاد وسائل تعمل على إثراء الصناعات 

. األخرى، خاصة فیما یتعلق بإنتاج وسائل اإلنتاج
وقد قامت الجزائر بإرساء قواعد عدة في میدان 

عززتها ببرنامج تخطیطي منظم، وبهذا التصنیع،
:یمكن تقسیم سیاسة التصنیع في الجزائر إلى

):1965- 1962(المرحلة االنتقالیة -أ
تمیزت هذه المرحلة بالوضع االقتصادي 
والصناعي الصعب الذي عرفته الجزائر غداة 
االستقالل، ورغم هذا بدأت البالد تنمیتها 

وجات االقتصادیة، حیث قامت بتصدیر المنت
الزراعیة والخمور والمعادن والبترول الخام، كما 
تمیزت سیاسة التصنیع في هذه المرحلة بإتباع 
استراتیجیة عمالیة مكثفة، واهتمت أساسا 

.بالصناعات الخفیفة والصناعات االستهالكیة
): 1979–1965(مرحلة المخططات التنمویة -ب

تمیزت السیاسة االقتصادیة في هذه المرحلة 
بانطالق خطط التنمیة وتكثیف االستثمار بقطاع 
المحروقات، والتوجه نحو إقامة صناعات ثقیلة، وقد 

في تنفیذ أول خطة 1967شرعت ابتداء من سنة 
ثم خطتین رباعیتین ) 1969–1967(ثالثیة للتنمیة 

حیث ) 1977–1974(و ) 1973–1970(
فقد". تواصلت عملیة تكثیف االستثمارات الصناعیة

حظیت الصناعة بحصة هامة من مجموع 
االستثمارات، إذ قدرت بالنسبة للخطة الرباعیة 

بالنسبة للخطة %) 43,4(و %) 44,7: (األولى بـ
بالنسبة للخطة الثالثیة %) 51,6(الرباعیة الثانیة و 

.)3(" األولى 

وتوضح النسب المرتفعة لالستثمارات الصناعیة 
نوعیة اختیارات الجزائر في میدان التصنیع، حیث 
أعطت أهمیة خاصة للصناعات التصنیعیة 
باعتبارها قادرة على خلق دینامیكیة داخل االقتصاد 

. الوطني
ویمكن تلخیص أهداف هذه السیاسة في النقاط 

: اآلتیة
.صدیرإنشاء ركیزة صناعیة موجهة للت-
تمویل القطاع الصناعي باستخدام المصادر -

.النفطیة
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التحول من صناعة ذات كثافة عمالیة إلى -
.صناعة تعتمد على االستثمار المكثف

):1989–1980(مرحلة التقـویـم واإلصالحات -ج
تعد هذه المرحلة، مرحلة تقییمیة للوضع 
االقتصادي السابق الذي شهد تأخرا في عدة 

وعدم تحقیق الطلب الكافي من اإلنتاج، إنجازات، 
فبعد أن اعتمدت الجزائر على الصناعات الثقیلة 
وتصدیر المحروقات، اكتشفت في بدایة الثمانینیات 
أن نتائج هذه السیاسة غیر مرضیة، ولم تكن 
منتظرة، بل زادت في تدعیم التبعیة الغذائیة 
والتكنولوجیة، وأهملت خاللها الهیاكل القاعدیة 

صحة والتعلیم، كما زادت حدة المدیونیة وتأزمت كال
.وضعیتها المالیة

ونتیجة لهذا الوضع االقتصادي تم تقییم نتائج 
السیاسة التنمویة التي اتبعتها البالد في السبعینیات، 
وتقرر وجوب االهتمام بالقطاعات األخرى وانطالقا 
من هذه االعتبارات، تم وضع خطتین خماسیتین 

وهكذا ومنذ ). 1989-1985(و) 1980-1984(
دخلت الجزائر مرحلة جدیدة تتسم 1980سنة 

باإلصالحات ابتداء من إعادة الهیكلة للمؤسسات 
" Sonatrach-سوناطراك " العمومیة الكبرى  

إلى استقاللیة المؤسسات " Sonacome-سوناكوم"و
التي تعمل على تشجیع الصناعات الخفیفة العمومیة 

.والخاصة
مت التنمیة الصناعیة في هذه المرحلة وقد قا

على أسلوب الشركات الوطنیة، حیث تأسست أهم 
إن لم نقل جمیع الشركات الصناعیة الوطنیة، وتكاد 
تستأثر كل شركة بقطاع صناعي كامل تجمع تحتها 
جمیع األنشطة الصناعیة المتشابهة المتكاملة في 

: شكل مؤسسات تعمل تحت اسم شركة واحدة مثل
ة الوطنیة للصناعات المیكانیكیة، والشركة الشرك

الوطنیة للحدید والصلب، والشركة الوطنیة 

للصناعات الجلدیة وغیرها من الشركات الكثیرة التي 
. )4(شركة  في مطلع الثمانینیات71بلغ عددها 

وقد أدى توجیه االستثمار إلى الصناعات 
االستهالكیة والخدمات، وتوقیف االستثمار في 

ات الصناعیة إلى تحطیم النسیج الصناعي النشاط
الوطني في فترة الثمانینیات، مما جعل اقتصادنا 
یعتمد اعتمادا كلیا على الواردات الخارجیة في كل 
ما تحتاج إلیه المؤسسات الصناعیة، باإلضافة إلى 
عدم التحكم في منظومة العمل الجدیدة، مما أدى 

فقد . یرإلى ظهور مشكالت في تنظیم العمل والتسی
ساعدت إجراءات عملیة التنظیم االقتصادي المتخذة 

على تعمیق 1985من طرف السلطات العامة بعد 
. األزمة االقتصادیة التي أصبحت معالمها واضحة

فالنمو االقتصادي الذي كانت نسبته تدور دائما 
في المتوسط سنویا خالل عشریة %) 7,3(حول 

أثناء في المتوسط%) 05,2(السبعینات، بلغت 
لتنهار إلى 1985إلى 1980الفترة الممتدة من 

.1986سنة %) 0,6(
كما تمیزت فترة الثمانینیات، باالستیراد المكثف 
لسلع االستهالك النهائي في إطار برنامج واسع 

حیث " ضد الندرة" لالستیراد، سمي ببرنامج 
1982ملیارات دوالر في سنة 10خصص له مبلغ 

. )5(ر والتشغیلعلى حساب االستثما
والنتیجة التي یمكن استخالصها من هذه 
الوضعیة الصعبة التي عانت منها المؤسسة 
الصناعیة العامة في فترة الثمانینیات، هي حالة 

، ةالركود الذي أصاب معظم المؤسسات العمومی
ومعدالت النمو التي تراجعت بشكل كبیر، 

هي األخرى، فبعد أن تواالستثمارات التي انخفض
15:بـ1978و1969تضاعفت االستثمارات ما بین 

مرة، انخفض معدل االستثمار إلى الناتج الخام إلى 
، 1991سنة) %29(ثم إلى 1984سنة ) 35.1%(
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:الجدول اآلتيكما عرف النمو االقتصادي معدالت سالبة كما هو موضح في

1993-1984یوضح معدالت النمو االقتصادي في الجزائر ): 01(جدول رقم 

PIBPNB/têteCons/têteالناتج المحلي الخامPNBالناتج الوطني الخامالسنة

19845.64.91.92.0
1986-0.2-17.2-3.5-2.4

1988-1.9-5.1-5.8-9.8

1990-1.3-7.4-3.8-4.9

19922.2-1.60.0-0.7

1993-1.9-5-3.5-6.2

87صإسماعیل بوخاوة، المؤسسات االقتصادیة في مرحلة اقتصاد السوق،:المصدر

المجلس الوطني للتخطیط والبنك العالمي: نقال عن

یبین فعال الوضعیة إن استقراء الجدول السابق
الحرجة التي عرفتها المؤسسات الصناعیة في هذه 
الفترة، والركود الذي عرفته معدالت النمو، حیث 
انخفضت االستثمارات ووصل الناتج الوطني الخام 

1988: سنتي) 2-(إلى معدالت سالبة وصلت إلى 

.1993و
أما الناتج المحلي الخام والمبین بالخط األحمر 

عاله فقد بلغ نسبا سالبة معتبرة تباینت في الشكل أ
1988سنتي ) 5-(و 1986سنة ) 17-(بین 

.1993و

:2000-1990الممتدة منالمرحلة-د
نالحظ من خالل تقییمنا للمراحل السابقة، أنه 
كانت هناك استراتیجیات معینة في التصنیع ونقل 
التكنولوجیا كان للدولة النصیب األوفر في تحریك 
آلیاتها وتدعیمها، إال أن الوضع الدولي بصفة 
عامة، والوضع الداخلي للبالد بصفة خاصـة، جعــل 

اتبعتـه الجزائـر االقتصــاد المخــطط والموجـه الـذي
یثبت فشـله، ویتجلى األمر بوضوح في العجز المالي 

الذي  عرفته  المؤسسات  االقتصادیة  وتفاقم  
. مدیونیاتها
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وقد عرفت هذه العشریة بعض االستثمارات، في 
ففي إطار المخطط التنموي "مجاالت مختلفة 

قامت المؤسسات الخاصة 1990-1994
عملیة استثمار ) 20(رین بالصناعات الحدیدیة بعش

موجهة لتلبیة الحاجة الوطنیة، ودعم التكامل 
االقتصادي من جهة، وتوفیر وسائل التدعیم 
والصیانة من جهة ثانیة، وهي عملیات هامة للتحكم 
التكنولوجي الجید، الذي یجب أن ینفذ بمنافسة 

. الشركاء األجانب
1994: وقد تمیزت المرحلة المحصورة بین سنتي

بالتدني المستمر للمستوى المعیشي للسكان، 1998و
الذي أثر مباشرة على االستهالك المتوسط ءالشي

: الفردي الذي عرف في الفترة نفسها تراجعا سنویا بـ
1999وذلك باألسعار الثابتة، إال أن سنة %) 0,4(

شهدت تحسنا من حیث االستهالك الفردي بالقیمة 
لك أساسا إلى ، ویعود ذ%)0,6(الحقیقیة، بنسبة 

. االرتفاع في مداخیل العائالت
وفــي مجــال النقــل التكنولــوجي، تغیــرت صــیغ نقــل 

تســلیم المفتــاح أو -التكنولوجیــا مــن الصــیغ القدیمــة  
إلــى االعتمــاد علــى صــیغ جدیــدة، -المنتــوج فــي الیــد

تعتمــد علــى اســتیراد القطــع التكنولوجیــة وقطــع الغیــار 
ض األحیــــان دون وتركیبهــــا محلیــــا، وٕانتاجهــــا فــــي بعــــ

وهكذا نصل إلـى أن الجزائـر . االعتماد على األجانب
.وبشریة معتبرةتزخر بإمكانات اقتصادیة طبیعیة

كما أنها تملك هیاكل قاعدیة، أصبح من " 
الضروري استغاللها، وذلك بتوفیر أفراد مكونین 
تكوینا جیدا، حتى تتمكن المؤسسات الصناعیة من 

، من خالل ادیة الدولیةالدخول إلى الساحة االقتص
تأهیل وعصرنة المناطق الصناعیة والتكفل بالمسائل 
المرتبطة بتأهیل المحیط الصناعي وعصرنة أدوات 

.)6(" اإلنتاج

وقــد تــم التركیــز علــى القطــاع الصــناعي العمــومي 
ألنــــه یمثــــل فــــي هــــذه الفتــــرة الحصــــة الغالبــــة للقطــــاع 

كمـــا ســـجلت قطاعـــات الكیمیـــاء . الصـــناعي الـــوطني
حیــث وصــل هــذا المعــدل ،واألســمدة معــدالت موجبــة

، وســـــــــجلت كــــــــــذلك قطاعـــــــــات الكهربــــــــــاء )9.7%(
واإللكترونیــــك والصــــناعات الغذائیــــة معــــدالت موجبــــة 

.)7(" رغم بساطتها 

تطور حجم النشاط الصناعي في الجزائر مع -ه
:  بدایة األلفیة الثالثة

إن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة، 
، فرض علیها يواتفاق الشراكة مع االتحاد األوروب

إیجاد جو مالءم للصناعة، وذلك بتأهیل االقتصاد 
عالیة عامة والصناعة خاصة، للوصول إلى درجة

، من خالل إعادة الهیكلة وتعمیق ةمن المنافس
.االقتصادیةتاالصطالحا

وقد أدت الوضعیة الصعبة التي عانى منها 
ن التسعینیات إلى یومنا هذا، االقتصاد الجزائري م

إلى جعل الجهاز التنفیذي یضع آلیات للنهوض 
باالقتصادیات الصناعیة من جهة، ویبحث من جهة 
ثانیة عن آلیات للتشغیل تكون مناسبة للتحوالت 

، تخفف بموجبها تبعات )اقتصاد السوق(االقتصادیة 
السیاسة االقتصادیة المنتهجة في الثمانینیات والتي 

لح في إیجاد قاعدة صناعیة متینة، تضمن لم تف
النمو الصناعي من جهة، وتفتح أبواب استثمارات 

.جدیدة من جهة ثانیة
ولعل أهم محاور اإلصالح الصناعي في القطاع 
العمومي هو أن التحول إلى اقتصاد السوق من 
جهة، وتراكم االختالل في الجهاز الصناعي 

ن جهة ثانیة، الموروث عن فترة التوجه االشتراكي م
جعل السلطات الوصیة تضع برنامجا إلعادة إنعاش 
القطاع المنتج للتكیف مع واقع االقتصاد العالمي 



2013جوان-34عددالعلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي  التواصل  

196

الجدید في إطار العولمة التي تستدعي ضرورة وضع 
. آلیة خاصة لمتابعة المؤسسات

:وتتمثل هذه المحاور في اإلجراءات اآلتیة
. عصرنة أدوات اإلنتاج-1
.جلب رؤوس األموال والتكنولوجیا-2
.التأهیل والتسییر-3
.دعم الخدمات التكنولوجیة-4
normalisationالنظام المالي، التوحید -5

.  والنوعیة

. )8(التكوین ونظام اإلعالم واالتصال-6
إن اآللیات السابقة تبین أن المؤسسة الصناعیة 

المهمة العمومیة الجزائریة افتقدت لهذه العناصر
التي من شأنها أن تضعها في وضعیة مناسبة قادرة 
على اإلنتاج والمنافسة، وتضمن استمراریة بقاء 
القطاع الصناعي العمومي على الرغم من االنفتاح 

. على االستثمارات الخاصة الوطنیة منها واألجنبیة
وتدعیما لما سبق، یمكن إدراج بعض واردات 

:لجدول اآلتيالجزائر في هذه الفترة حسب ا
2004/2005یبین واردات الجزائر لسنتي ): 02(جدول رقم 

أمریكي$ملیون : القیمة
السنـة
البیـان

النسبة 2005%النسبة 2004
%

04/05التطور

5775,505994.653,81مـواد خـام

271925,9231277.7715مواد نصف مصنعة ,01

14401,371711.3318,75سلع التجهیز الفالحي
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، 2010-2000وبالنسبة لآلفاق المحددة للفترة 
یبدوا أن الدولة قد انطلقت في البحث عن سیاسة 

جدیدة من واقع الصناعة في بالدنا تتمیز ةاقتصادی
بوجود إمكانات مادیة وبشریة معتبرة، إلنشاء العدید 

المواد األولیة والطاقة ووحدات : من المؤسسات مثل
صناعیة متعددة وكبیرة الحجم، وغیرها، باإلضافة 
إلى التقلیص من استخدام المؤسسات العمومیة، 

عامال األمر الذي من شأنه أن یشكل مستقبال
إضافیا إلنعاش وتطویر النسیج الصناعي الوطني، 
خاصة فیما یتعلق بالوحدات الصغیرة والمتوسطة 

.المنشأة حدیثا
وقد حددت هذه اإلستراتیجیة التي تعتمد أسلوب " 

إحالل الواردات، لتهدف إلى الرفع من األهمیة 
النسبیة للقطاع الخاص واإلنتاج الصناعي حسب 

راهنة، والتحول إلى اقتصاد متطلبات الظروف ال
2000سنة ) %50(السوق، بحیث ترتفع نسبته من 

خاصة من خالل تطویر 2010سنة ) %75(إلى 
األنشطة الصناعیة المتوسطة والصغیرة، كما تهدف 

: إلى مضاعفة اإلنتاج الصناعي، خالل الفترة
وذلك بالعمل على الرفع في معدالت 2000-2010

لة في الوحدات فمثال شهد الطاقة اإلنتاجیة المعط
مركب سیدار نموا معتبرا في النسیج الصناعي بعد 

.)9("تشغیل الفرن العالي 
:استراتیجیة التجدید التكنولوجي-2

تهدف استراتیجیة التجدید التكنولوجي إلى دعم 
القدرات الفنیة للمؤسسات الصناعیة بصورة مستمرة 
بغرض مواجهة مختلف التحوالت االجتماعیة 

.االقتصادیة التي تفرضها العولمةو 
وتحتل استراتیجیة التجدید التكنولوجي مكان 
الصدارة ضمن استراتیجیات المؤسسة الصناعیة 
الجزائریة، فبدون اعتماد استراتیجیة تجدید فعالة 
تكون المؤسسة الصناعیة معرضة للزوال، كما أن 

استراتیجیة التجدید التكنولوجي تعد من أهم 
. التجدیداستراتیجیات

ومن هنا فإن التجدید التكنولوجي أضحى خیارا 
استراتیجیا ال مناص منه، وهو السبیل إلى رفع القدرة 
التنافسیة للمؤسسة الصناعیة العامة خاصة، 

وینبغي أن یكون التجدید . واالقتصاد الوطني ككل
التكنولوجي شامال لمختلف الجوانب المرتبطة 

لمنتجات، التجدید في التجدید في ا: بالمؤسسات مثل
العملیات، التجدید التنظیمي، باإلضافة إلى التجدید 
في الموارد البشریة، بمعنى أن یكون هناك تحدیث 
دینامیكي للمؤسسة یسایر التحول المتسارع في 

.محیطها
وتتسم الموارد المالیة المتطلبة للتجدید بأنها 
كبیرة، لذلك تجد المؤسسات الصناعیة مصاعب في 

ول علیها بالقدر المطلوب، فضال عما یكتنف الحص
هذه العملیة من مخاطر بسبب تعقید المحیط 
التكنولوجي، وعدم التأكد من بلوغ النتائج المرغوب 

فمن حیث مخاطر التجدید التكنولوجي، تشیر . " فیها
) 1/10(بعض الدراسات إلى أن هناك حوالي عشر 

مشاریع البحث والتطویر فقط تحظى بالنشاط 
لتجاري، وحوالي نصف المؤسسات الصناعیة التي ا

باشرت التجدید التكنولوجي لم تصل بعد إلى تحقیق 
. )10("النشاط المربح المنتظر 

: حاضنات األعمال-أ
حاضنات األعمال هي مؤسسات تعمل على دعم 
المبادرین الذین تتوافر لهم األفكار الطموحة والدرایة 

وارد الالزمة لتحقیق االقتصادیة السلیمة، وبعض الم
طموحاتهم، بحیث توفر لهم بیئة عمل مناسبة خالل 

: السنوات األولى من عمر المشروع، ومن أنواعها
الحاضنات التكنولوجیة التي تقام داخل الجامعات 
ومراكز األبحاث التي تهدف إلى االستفادة من 
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األبحاث العلمیة واالبتكارات التكنولوجیة وتحویلها 
.ناجحةإلى مشاریع 

وتعد الحاضنات التكنولوجیة أداة هامة لدعم 
ونمو المشاریع الصغیرة في تطویر وتنمیة وتسویق 
منتجاتها، خاصة تلك القائمة على المبادرات 
التكنولوجیة الفردیة التي تحقق معدالت نمو عالیة 
وسریعة، إضافة إلى المشاریع التي أصبحت تشكل 

.التكنولوجيغایة ومحور عملیات التجدید 
إن التكنولوجیا الحدیثة التي یمكن لمؤسسات 
األعمال استیعابها، ذات آثار عامة على أسالیب 
تنظیم مؤسسات األعمال وآلیات عملها وتفاعلها مع 
مكونات البیئة المحیطة، لهذا یمكن أن یؤدي التجدید 
التكنولوجي على صعید مؤسسات األعمال السماح 

إدارة العملیة اإلنتاجیة، في بإدخال آلیات حدیثة في 
حین یتركز الدور األساسي للحاضنات حول منشآت 
األعمال الصغیرة، حیث أن طبیعة المنشآت 
الصغیرة، تكون أكثر فاعلیة للتغییر والتطویر، وتقبل 
األفكار المستحدثة، وبالتالي یمكن أن تتطور بصورة 

.)11(أسرع وأكفأ من المنشآت الكبیرة
ضعیة، فإن الجزائر ال بد لها من وأمام هذه الو 

اعتماد سیاسات صناعیة جدیدة، فمن خالل تحلیل 
المحیط التنافسي الذي ینشط فیه المنتجون 
الجزائریون الیوم، أصبح باإلمكان تحدید جوانب القوة 
والضعف لمختلف القطاعات، وبالتالي تحدید 
مجمعات النشاط التي تكون فیها الجزائر أكثر قدرة 

مو، ومن ثم البد من استخدام استراتیجیة على الن
حاضنات األعمال والمجمعات الصناعیة في العدید 
من القطاعات التي بدأت تنشط فیها العدید من 
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مثل الصناعات 
الغذائیة والصناعات البیتروكیماویة إلى غیر ذلك، 
خاصة من خالل اتفاقیات الشراكة مع االتحاد 

.وروبياأل

واقع التجدید التكنولوجي وعالقته بقطاع -ب
:البحث في الجزائر

تشیر الدراسات التي أنجزت في هذا اإلطار أن 
من ) %0.6(نسبة البحث العلمي ال تتجاوز نسبة 

الناتج الوطني في معظم الدول العربیة، في حین 
.(12))%3.5(تصل النسبة في الدول الغربیة إلى 

أن أغلب المراكز الوطنیة والجدیر بالذكر 
والجهویة للتجدید تكون مرتبطة بالقطاع الصناعي 
بصورة مباشرة، ففي فرنسا نجد عدة مراكز جهویة 

تهتم بمختلف ) CRITT(للتجدید ونقل التكنولوجیا 
كالصناعات الكیمیائیة، : المجاالت الصناعیة

وقد وضعت الحكومة . الصناعات الغذائیة وغیرها
عات الصغیرة والناشئة موضع الفرنسیة الصنا

األولویة، سواء من جانب الرعایة أو الدعم، خاصة 
منها المؤسسات ذات الطابع التجدیدي، فمثال في 

أعلنت وزارة التربیة الوطنیة والبحث 1999عام 
والتكنولوجیا عن مسابقة وطنیة خاصة بمساعدة 
إنشاء مؤسسات التكنولوجیا المجددة، وذلك من 

اب هذه المشاریع المرافقة والدعم خالل منح أصح
.الضروریین

أما في الجزائر، فیعتبر االنفصام بین قطاعي 
الصناعة والبحث العلمي الذي یشهده االقتصاد 
الوطني من أهم معوقات التنمیة التي یجب التصدي 

فكل . لها، ومحاولة إیجاد اإلجراءات العملیة لتداركها
جة بین هذین الدول الصناعیة إنما تقدمت بالمزاو 

.القطاعین من خالل استراتیجیة تعاون وتكامل
وعلى الرغم مما تم تحقیقه بفضل المخطط 

والذي یعد تطبیقا للقانون 2002-1998الخماسي 
والمحدد 22/08/1998: المؤرخ في98-11

التنظیمي والمؤسساتي للبحث العلمي رلإلطا
والتطویر التكنولوجي، یجدر بنا أن نتساءل عن 
المستوى الذي تم تحقیقه میدانیا من األهداف 
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المسطرة، وعلى كل ینبغي أن تستمر هذه الجهود 
من طرف السلطات العمومیة، ولتكن المرحلة المقبلة 
هي مرحلة التزاوج بین القطاع البحثي والقطاع 

اعي، مع إشراك المؤسسات في مجال البحث الصن
. والتطویر

موقع الجزائر في المؤشرات التكنولوجیة -3
:العالمیة

تحتاج الجزائر كأیة دولة نامیة إلى التكنولوجیا 
المتطورة التي تنسجم مع استراتیجیاتها التصنیعیة، 
وتعد االستثمارات األجنبیة المباشرة التي تتم من 

دة الجنسیات من العوامل خالل الشركات متعد
من هذا . األساسیة لنقل التكنولوجیا عبر الدول

المنطلق، یعد حصول الجزائر على تكنولوجیا 
حدیثة، مسألة هامة تؤثر بفاعلیة على األسواق 

. المحلیة من خالل إنتاج أكبر وأكثر كفاءة
وفي النهایة فهي تؤثر على تطویر البنیة 

ر المنتجات التحتیة، وتؤدي إلى خفض أسعا
وفیما یأتي عرض مفصل لموقع الجزائر . المحلیة

:ضمن المؤشرات التكنولوجیة العالمیة
:مؤشر التكنولوجیا

تنافسیة النمولمؤشرهو مؤشر فرعي تابع 
(Growth Competitiveness Index  GCI

یدرس هذا المؤشر تطور التكنولوجیا للدول 
مؤشر : المشاركة من خالل العوامل الفرعیة اآلتیة

اإلبداع التكنولوجي، مؤشر تكنولوجیا المعلومات 
.ومؤشر نقل التكنولوجیا،(ICT)واالتصال 

104من بین 71وقد احتلت الجزائر المرتبة " 

، ثم تراجعت إلى المرتبة 2004دولة شملها تقریر 
.(13)" 2005دولة في تقریر 117من أصل 77

وفیما یخص المراتب األخیرة التي احتلتها الجزائر 
في المؤشرات المتعلقة بالتكنولوجیا، تدل األرقام أن 
مناخ األعمال في الجزائر غیر مالئم، وذلك باحتالل 

دولة مشاركة في 102من أصل 74الجزائر المرتبة 
.هذا التقریر

ریر الدولي أهم العراقیل والعقبات وقد حدد التق
التي تتصادم ونقل التكنولوجیا، وأهمها مشاكل 

.اإلدارة والبیروقراطیة، وعدم االستقرار األمني
كل هذه العوامل أثرت على مرتبة الجزائر في 
المؤشرات التكنولوجیة، حیث تحصلت على المرتبة 

74في مجال تقنیات االتصال واإلعالم، والرتبة 91

.لنسبة لمؤشر اإلبداع التكنولوجيبا
أما موقع الجزائر ضمن مؤشر نقل التكنولوجیا 

:فیتضح من خالل البیانات اآلتیة

یوضح ترتیب الجزائر حسب مؤشر التكنولوجیا): 03(جدول رقم 
العوامل

البلد
عامل االبتكارمؤشر التكنولوجیا

)التكنولوجياإلبداع (
عامل نقل التكنولوجیاواالتصال. عامل تكنولوجیا م

1291112الجزائر

7187مصر

4344األردن

5465تونس

13،ص2005تقریر التنافسیة العربیة، مرصد فریق التنافسیة، األردن، : المصدر
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إن األرقام التي بین أیدینا، تبین بوضوح 
الوضعیة التكنولوجیة التي تعرفها الجزائر، فكل 

العوامل (العوامل تضع الجزائر في مؤخرة الترتیب 
، وهذا راجع إلى ضعف استخدام تقانة )الثالثة

االتصاالت والمعلومات الحدیثة، وعجز بعض 
األجنبیة على نقل التكنولوجیا الحدیثة، االستثمارات

وربما یرجع التأخر بالذات إلى البیئة التكنولوجیة، 
:  كما هو مبین في الجدول اآلتي

یبین ترتیب الجزائر حسب التقریر العالمي لتكنولوجیا األعمال): 04(جدول رقم 
الـدول

المؤشـرات
األردنمصرتونسالجزائر

87406546مؤشر جاهزیة الدولة

94366042مؤشر البیئة التكنولوجیة

98456349مؤشر االستخدام التكنولوجي

2004-2003التقریر العالمي لتكنولوجیا المعلومات : المصدر

وبالنســـــــبة لمؤشـــــــرات خـــــــواتیم المعرفـــــــة، كـــــــأعلى 
بیانـــات درجـــات االبتكـــار فـــي اإلنتـــاج المعرفـــي، فـــإن 

الوطن العربي ومن ضمنها الجزائر، تبین لنـا إلـى أي 
حــد تبتعــد الــدول العربیــة عــن مجــال االبتكــار، مقارنــة 
. بمــا هــو علیــه فــي الــدول الغربیــة، مثــل فرنســا وكنــدا

أمــا بیانــات رأس المــال المعرفــي فهــي األخــرى تجســد 
لنا مدى التأخر في هذا المجال، إذ تتباعـد المؤشـرات 

ینا بشـــــكل كبیـــــر عـــــن المؤشـــــر العـــــالمي المتـــــوافرة لـــــد
فصــــادرات .للتنمیــــة فــــي مجــــال المعرفــــة التكنولوجیــــة

الــدول العربیــة مــن التكنولوجیــا العالیــة، ال یتعــدى فــي 
. من إجمالي الصادرات) %3(المتوسط 

:خالصة
من خالل العرض السـابق السـتراتیجیات التصـنیع 
والتجدیــــد التكنولــــوجي، نســــتنتج بــــأن الجزائــــر حاولــــت 
ــــا  ــــاء التكنولوجی النهــــوض باقتصــــادها مــــن خــــالل اقتن
المتطــــورة مــــن خــــالل جملــــة العقــــود والصــــیغ الســــالفة 
الــذكر، إال أن هــذه السیاســة خلفــت جملــة مــن اآلثــار 

ورة عامــة، واالنعكاســات علــى االقتصــاد الــوطني بصــ

األمـر والمؤسسة الصناعیة العمومیـة بصـورة خاصـة، 
تتســـــلح الـــــذي یتطلـــــب مـــــن المؤسســـــة الصـــــناعیة أن 

بجملة من المعاییر بما یتالءم مع العولمـة، ومـن أهـم 
:هذه المعاییر

.االهتمام بالتكوین والتطویر التكنولوجي.1
.االعتماد على التكنولوجیا الوسیطة.2
مراكـــــــز البحـــــــث ربـــــــط المؤسســـــــات االقتصـــــــادیة ب.3

.العلمي
.المحلیة وتطویرهااالعنایة بالتكنولوجی.4
5.

:المراجع والحواشي
التغییر التكنولـوجي وأثـره علـى عملیـة اإلنتـاج :أ.حویتي-1

) SNVI(والید العاملة الفنیة في قطـاع السـیارات الصـناعیة 
ـــــــة بحـــــــوث، العـــــــدد ـــــــر، 01:بالرویبـــــــة، مجل ، 1993، الجزائ

.16ص
التجربـة الجزائریـة فـي التنمیـة والتخطـیط :ع.بن أشـنهو-2
ــــر، )1962-1980( ــــة، الجزائ ــــوان المطبوعــــات الجامعی ، دی

.47ص،1982
3 - Bensaad. M: Economie du
développement de l' Algérie, OPU,
Economica 2eme édition, Paris 1979.p 46-47 .
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التـــوطین الصـــناعي وقضـــایا التنمیـــة فـــي :م.بومخلـــوف-4
شــــــركة دار األمــــــة للطباعــــــة -التجربــــــة واآلفــــــاق-الجزائــــــر

.34ًً، ص2001والنشر، الطبعة األولى، الجزائر،

المؤسسات االقتصـادیة الجزائریـة فـي مرحلـة :أ. بوخاوة-5
: مجلـة العلـوم االجتماعیـة واإلنسـانیة، العـدداقتصاد السوق،

.86ص، 2002جزائر، ، جامعة باتنة، ال06

ملـف تطـور الصـناعة فـي :مركز المعلومات الصناعیة-6
اإلصـالحات فـي القطـاع الصـناعي الجزائـري مـن –الجزائر 

تحســین التســییر واإلنتــاج إلــى رهــان التنافســیة، مجلــة التنمیــة 
، 2002، الربــــاط، المغــــرب، 47:الصــــناعیة العربیــــة، العــــدد

.140ص
اإلصــــــالحات االقتصــــــادیة وآثارهــــــا علــــــى :ع.عمــــــاري-7

القطـــاع الصــــناعي فــــي الجزائــــر، مجلــــة العلــــوم االقتصــــادیة 
، جامعـة فرحـات عبـاس، سـطیف، 01:وعلوم التسییر، العـدد

.103ص، 2002الجزائر، 

حالــــــــة -إشـــــــكالیة التكنولوجیــــــــا والتشــــــــغیل:م.بشــــــــتلة-8
، 28:مجلـــة العلـــوم االجتماعیـــة واإلنســـانیة، العـــدد-الجزائـــر

، 2007جامعــة منتــوري، قســنطینة، الجزائــر، -ب–لمجلـد ا
.205ص

المؤسســـة االقتصـــادیة العمومیـــة فـــي ظـــل :م.ســـحنون-9
اآلثــار واآلفــاق المســتقبلیة، مجلــة -اإلصــالحات االقتصــادیة

، جامعــــة باتنــــة، 06:العلــــوم االجتماعیــــة واإلنســــانیة، العــــدد
.61-60، ص2002الجزائر، جوان

إشــــكالیة الموازنــــة بــــین -التنمیــــة والعولمــــة:ر.رحــــیم-10
تحقیـــــق النمـــــو المتـــــوازن واستئصـــــال الفقـــــر وضـــــمان الرفـــــاه 

جامعـــــة 02:االجتمـــــاعي، مجلـــــة العلـــــوم اإلنســـــانیة، العـــــدد
.166ص، 2003تلمسان، الجزائر، مارس

ــزري-11 نقــل التكنولوجیــا والتجدیــد التكنولــوجي فــي : ع.الب
، )األسـكوا(دول اللجنة االقتصادیة واالجتماعیـة لغربـي آسـیا 

مســتقبل االقتصــادي الســعودي، الریــاض، مقدمــة لنـدوةورقــة 
.        08، ص2001المملكة العربیة السعودیة، 

البحث العلمي في الوطن العربي واقعـه ودوره :ن.قنوع12-
للدراســــــات وتـــــوطین التكنولوجیــــــا، مجلـــــة تشــــــرینفـــــي نقــــــل 

العلــــــوم االقتصـــــادیة والقانونیــــــةسلســـــلة حـــــوث العلمیــــــة، بوال
: ،  أنظــــــــر الموقــــــــع2005، العــــــــدد الرابــــــــع،)27(المجلــــــــد 

http://www.tishreen.shern.net/new%20site/
univmagazine/VOL272005/Eco/No4/5.doc

االستثمار األجنبي المباشـر كـأداة لزیـادة :ع.عبدوسي-13
فعالیـــات الملتقـــى -تجربـــة الجزائـــر-القـــدرة التنافســـیة للـــدول

الدولي األول حول االستثمار األجنبـي ونقـل التكنولوجیـا إلـى 
ــــر  ــــر، فبرای ــــة، المركــــز الجــــامعي بشــــار، الجزائ ــــدول النامی ال

.     13،ص2008
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نفسیة لظاهرة انحراف البنات في الجزائر-دراسة سوسیو
أنیسة بریغت عسوس. د

كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة–االجتماعقسم علم 
عنابة–جامعة باجي مختار 

ملخص
روا إلى حدّ تحرّ أمام إهمال األسرة لواجباتها التربویة وتخلیها عن مسئولیتها في الرقابة والتوجیه والتقویم، فإن األطفال قد 

إذ أصبح الشارع یحمل العبء األكبر في عملیة التنشئة االجتماعیة، األمر الذي أدى إلي حدوث ،كبیر في البیئة الحضریة
جتماعي الذي أحدث هزة في التماسك فجنوح األحداث في المدینة إنما هو ظاهرة مرتبطة بالتغیر اإل.انحرافات كثیرة

إذ صاحب هذا التغیر من جهة،  ضعف الرقابة األسریة الناتج عن انشغال ،ربوي لألسرةقتصادي واالجتماعي والتاإل
الوالدین بالعمل خارج المنزل وعدم وجود األب في البیت حتى ساعة متأخرة من النهار، و تدني دخل األسرة وانتشار 

ة وتركها لمسؤولیة األمهات، اللواتي ومن جهة أخرى، فإن تخلي بعض اآلباء عن وظیفتهم التربوی. البطالة بین أعضائها
تعانین بدورهن من ضغوط البیت والمستوى التعلیمي الضعیف والضغوط المادیة والنفسیة التي تجعلهن غیر قادرات على 

.تلبیة حاجات األبناء المادیة والمعنویة، كما ُیلهیهن عن تربیة ورعایة أبنائهن على أكمل وجه

.البیئةاالقتصادیة، صعوباتالمشكالت االجتماعیة،البناتثأحداانحراف :المفاتیحالكلمات 

Résumè
Cet article traite le problème de la délinquance juvénile féminine en Algérie tout en mettant
l'accent sur les facteurs socio – économiques et psychologiques qui pourraient expliquer ce
phénomène. La mondialisation, la  modernisation et l'urbanisation en Algérie ont affecté non
seulement la famille dans sa structure et fonction mais, a aussi réduit la cohésion sociale de
ses membres. La famille est devenue incapable de remplir ses fonctions  essentielles :
l'éducation, la supervision et le controle des enfants, tout en faisant face aux difficultés
économiques et environnementales d’une manières efficaces, la délinquance juvénile s'est
répandue.

Mots clés: Délinquance féminine, problèmes socio-économiques, difficultés de
l'environnement.

Abstract
The socio – economic problems that Algeria - faces as well as the socio – economic, cultural
and environmental changes that followed modernization, urbanization and globalization in
the Arab countries in general and Algeria in particular affected, not only the family in its
structure and function but, also reduced the social cohesion of its members. As the family
became incapable of performing its functions of rising, supervising, controlling children and,
dealing efficiently with economic and environmental difficulties, juvenile delinquency became
wide spread. This article deals with the problem of female delinquency and focusses on the
socio - economic and psychological factors that may explain this phenomenon.

Keywords: Female delinquency, socio economic problems, environmental difficulties.
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:مقدمة
انتقلت األسرة الجزائریة في بدایة الخمسینات من 
الریف و الصحراء إلى المدینة حاملة معها القیم 

التي تتمیز بها األصیلةواألخالق والعادات والتقالید
األسرة التقلیدیة المحافظة على عروبتها ودینها 

وبالرغم من تحّولها مع ظروف . اإلسالمي الحنیف
الحیاة الحضریة من أسرة ممتدة إلى أسرة نوویة، 
احتفظت بعالقات االلتزام االجتماعي مع أفرادها 

.واألقارب والجیران
األسرة الممتدة التي كما حافظت على قیمة 

األخالق ومسؤولیة توجیه األطفال تتحلى بمكارم
واإلشراف على تربیتهم تربیة سلیمة، ومراقبة البنات 
على وجه الخصوص في الَلباس و أوقات الدخول 
والخروج من المنزل واختیار الزوج المناسب ومحاربة 

إذ كان هذا التعاون والتعاطف . الفساد بشتى أنواعه
ایة المفرطة لألصول والقیم االجتماعیة من والحم

العوامل الفعالة التي ساعدت على الحفاظ على 
استقرار الحیاة األسریة وتقویة الروابط االجتماعیة، 
مما جعل األسرة في المدینة متكافئة ومتضامنة رغم 
العیش في أجواء تهدد دوما باالغتراب والعزلة 

.الخانقة
قتصادیة ورغم ذلك، فإن الصعوبات اال

واالجتماعیة التي تواجه المجتمع الجزائري في المدن 
الحضریة منذ الثمانینات، فضال عن التغیر 
االجتماعي والثقافي واالقتصادي والبیئي الذي 
صاحب التحضر والتحدیث والعولمة في البلدان 
العربیة عامة والجزائر خاصة،  قد مَس األسرة في 

. ابنیتها ووظیفتها وتماسك أفراده
وأمام تغیر بعض األسر في وظائفها وطبیعة 
نظامها، أصبحت هذه األخیرة عاجزة عن أداء 
وظیفتها التربویة سواء من الناحیة االقتصادیة أو من 
ناحیة صعوبات البیئة والحیاة الیومیة، األمر الذي 

حیث أن الكثیر . أدى إلى انحراف سلوك أطفالها
القیم والمعاییر منهم یبتعدون عن المألوف متجاهلین

.االجتماعیة القدیمة كلیة
وبینما نشاهد تجانسا كبیرا في أسالیب التأدیب 
عند أغلب األسر الجزائریة نظرا لعدم فقدان األسر 
الحضریة ألهدافها التربویة واالجتماعیة والثقافیة 
المستمدة من العادات والتقالید العائلیة والدین 

م التعلیم واألخالق اإلسالمي وما یرتبط بذلك من قی
الدینیة والحضریة، فإن الكثیر من األسر التي 
أصبحت وحدات استهالكیة نتیجة التغیر االقتصادي 
والثقافي، تمضي معظم وقتها في البحث عن سبل 
الحیاة، األمر الذي یجعلها غیر قادرة على التغلب 
على ضغوط المحیط الصعب أو إیجاد السبل الكفیلة 

. لتربویة بصفة فعالةألداء وظیفتها ا
وأمام إهمال األسرة لواجباتها التربویة وتخلیها عن 
مسئولیتها في الرقابة، والتوجیه، والتقویم، فإن 
األطفال قد تحرروا إلى حد كبیر في البیئة 

إذ أصبح الشارع یحمل العبء األكبر في . الحضریة
عملیة التنشئة االجتماعیة، األمر الذي أدى إلي 

فات كثیرة تتمثل في قضاء األطفال حدوث انحرا
لقسط كبیر من الوقت في تجمعات خارج البیت 
وتسكعهم في الصالونات وشوارع المدینة مع أصدقاء 
السوء، وتفشي عادات تعاطي السجائر بین اإلناث 
والذكور في المدارس والجامعات، واإلدمان على 
الخمور والمخدرات، وتفسح المراهقات مع الرجال 

الحال خارج المدینة لربح قسط من المال میسوري 
لتلبیة حاجاتهن من لباس وأدوات تجمیل وأكل في 

....مطاعم الفاست فود إلخ
فجنوح األحداث في المدینة إنما هو ظاهرة مرتبطة 
بالتغیر االجتماعي الذي أحدث هزة في التماسك 

إذ صاحب . االقتصادي واالجتماعي والتربوي لألسرة
هة،  ضعف الرقابة األسریة الناتج هذا التغیر من ج
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عن انشغال الوالدین بالعمل خارج المنزل وعدم وجود 
األب في البیت حتى ساعة متأخرة من النهار، 

. وتدني دخل األسرة وانتشار البطالة بین أعضائها
ومن جهة أخرى، فإن تخلي بعض اآلباء عن 
وظیفتهم التربویة وتركها لمسؤولیة األمهات، اللواتي 

عانین بدورهن من ضغوط البیت والمستوى التعلیمي ت
الضعیف والضغوط المادیة والنفسیة التي تجعلهن 
غیر قادرات على تلبیة حاجات األبناء المادیة 
والمعنویة، كما ُیلهیهن عن تربیة ورعایة أبنائهن 

ومن ثم یفقد األطفال مكانتهم .على أكمل وجه
للبحث عنها ودوهم في األسرة، األمر الذي یدفعهم 

. في جهات أخرى
وفي كثیر من األحیان یجد األطفال أنفسهم في 
أحضان الشارع أین تصطادهم الجماعات المنحرفة 

حیث أن كثیر . التي یتعلمون منها السلوك المنحرف
من األطفال في الجزائر، تحت إلحاح الحاجة، 
یضطرون للبحث عن مصادر رزق غیر مأجورة 

وعة تتنافى مع القیم وممارسة أعمال غیر مشر 
.والعادات السائدة

وهذا الوضع المتفاقم یستدعي ضرورة ملحة لمعالجة 
هذه الظاهرة وتقدیر مدى  تأثیر التغیر االجتماعي 
على القیم االجتماعیة عامة ووظائف األسرة التربویة 
على وجه الخصوص وهنا انطالقا من فهم كیفیة 

ووظیفیا في وأسباب تغیر األسرة الجزائریة بنائیا
اآلونة األخیرة وعالقة ذلك بالسلوك المنحرف بجمیع 
أصنافه وأشكاله عند الشباب بنین وبنات على حد 

. سواء
وأحسن دلیل إلدراك اتساع وخطورة المشكلة وانتشار 
فساد األخالق في المجتمع الجزائري یتمثل في 
اإلحصائیات الدالة والمتباینة التي سجلت في الحقبة 

:وعرض بعض الحاالت لالنحراف السلوكياألخیرة

:إحصائیات حول انتشار الفساد األخالقي:أوال
بلغ عدد األطفال ضحایا االعتداء الجنسي، .1

حالة في الفترة ما بین 3167حسب مصادر أمنیة 
بهذا الصدد، صرحت السیدة . 2004و2002

مسعودان، المشرفة على مكتب الطفولة بالشرطة 
بشوفالي، بالجزائر العاصمة، أن هذا الرقم القضائیة 

ال یعكس الحصیلة الحقیقیة لهذه الظاهرة، نظرا لعدد 
الضحایا الهائل الذین ال یخبرون السلطات المعنیة 

.)1(خوفا من الفضیحة والعار
وٕان حاالت الطالق ترتفع بشكل الفت من سنة .2

2005ألخرى، حیث وصل الطالق بالتراضي عام 
حالة، بینما بلغ الطالق بإرادة منفردة آالف 10إلى 
أما حاالت التطلیق فتتراوح بین . ألف حالة17

في حین تضاعف . حالة سنویا2600و2500
813، إذ ارتفع من 2005-2003الخلع بین سنتي 

.)2(حالة 3500حالة إلى 
كما أفاد تحقیق لمصالح الدرك الوطني أن هناك .3

77500وألف حالة إجهاض سنویا80حوالي 
خارج مؤسسة 7000حالة والدة منها أكثر من 

ویرجع ارتفاع عدد حاالت اإلجهاض إلى . الزواج
تزاید االعتداءات الجنسیة واالغتصاب وكذلك انتشار 

.زنا المحارم
أشهر من سنة 8كما أشار التحقیق إلى أنه في فترة 

امرأة حامل بطرق غیر شرعیة 78، توفیت 2006
أشهر 6ي نفس السنة وخاللوف. خضعت لإلجهاض

جثة لرضع 66عثرت مصالح األمن الوطني على 
حدیثي الوالدة أغلبهم قتلوا خنقا ورمي بهم في 

.)3(القمامات والمزابل العمومیة
رضیعا 109وبینما أحصت مصالح األمن .4

حدیثي الوالدة، تم رمیهم في الشوارع خالل األشهر 
الوطني، من على المستوى2007األخیرة من سنة 

رضیعة، فإنه خالل الفترة الممتدة بین 22بینهم 
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الفاتح جانفي إلى غایة شهر أكتوبر من نفس السنة، 
جثة لرضع حدیثي الوالدة، وجدوا 35قد أحصت 

رضیعا عثر علیهم 74في حین تم إحصاء . متوفین
على قید الحیاة تم التخلي عنهم، في مختلف 

إلحصائیات األماكن العمومیة، وذلك حسب ا
الصادرة عن المكتب الوطني لحمایة الطفولة وجنوح 

.)4(األحداث على مستوى مدیریة الشرطة القضائیة
كما أحصت مصالح الدرك الوطني ما یزید عن .5

قضیة تتعلق باالعتداءات الجنسیة ضد البنات 800
القصر، أغلبها في مدینة وهران بغرب البالد خالل 

، في حین تم 2007من عام األشهر التسعة األولى 
شخص بین ذكور وٕاناث في 900توقیف أكثر من 
.قضایا االغتصاب

فیما عرف االغتصاب والعنف ضد النساء خالل 
شخصا، 255، 2007األشهر التسعة من سنة 

.)5(سنة28و18منهم تتراوح أعمارهم بین 157
، أحصى مجلس قضاء 2007وخالل سنة .6

ضد المرأة، حیث قضیة اعتداء1938معسكر 
تصدرت هذه القضایا جرائم عدم دفع النفقة بتسجیل 

قضیة وتلتها قضایا الضرب والجرح العمدي 972
قضیة، ثم قضایا السب والشتم 370بإحصاء 

.قضیة345ب
أما قضایا الجرائم الجنسیة، فقد أحصى 

قضیة تتعلق 238المجلس خالل نفس السنة 
تعلق باالغتصاب، قضیة ت11بالتحرش الجنسي و

متهم بسبب ارتكابهم لهذه 1762حیث تمت إدانة 
. )6(الجرائم

وبشأن ترویج المخدرات، فقد سجلت مصلحة .7
الدرك الوطني بالجزائر العاصمة، منذ بدایة عام 

3468قضیة أسفرت عن توقیف 2207، 2007
. في الحبس المؤقت2769شخصا وتم وضع 

4562456لمحجوزة بینما بلغت كمیة المخدرات ا
. قرص مهلوس64900كلغ، في حین  تم حجز 

فالجزائر، حسب السلطات األمنیة الوطنیة قد تحولت 
من بلد عبور لهذه السموم من المغرب باتجاه أوروبا 
إلى بلد مستهلك ثم إلى بلد منتج، حیث تم حجز 

.)7(2007نبتة منذ بدایة العام91089
واالغتصاب في وباإلضافة إلى انتشار الدعارة

المدن الجزائریة الكبرى وارتفاع عدد األمهات 
العازبات، وما یترتب عنها من جرائم الحمل غیر 
الشرعي وقتل النفس، فإن ظاهرة الجزائریات اللواتي 
یتخذن جمالهن وبراءتهن وحیلتهن وسیلة لإلیقاع 
بالضحایا وتحقیق غرضهن في الكسب السریع 

.في الحقبة األخیرةأخذت تزداد خطورة وانتشارا
وفیما یلي عرض لبعض الحاالت من النوع 
السابق ذكره تم الحكم علیها بعقوبة السجن النافذ مع 

:سبق اإلسرار والترصد ودفع غرامات مالیة
:حالة مفیدة، البنت الشاذة جنسیا- 1

، التي هي طالبة في )سنة21(ترعرعت مفیدة 
قسم الترجمة بین أحضان جدتها ألمها التي فارقت 

حیاة متحررة من مفیدة عاشت . الحیاة أثناء والدتها
كل السلطات ومدللة من طرف جدها وجدتها 

عرفت . العاجزین المسنین الذین ال حول وال قوة لهما
فنونا شتى من االنحرافات كتناول السجائر 

حاولت . لرجال مند صغرهاوالمخدرات ومعاشرة ا
االنتقال للعیش في بیت والدها في سن مفیدة

المراهقة، لكنها اصطدمت برفض زوجته لها، 
وباإلضافة إلى . فأصبحت عالقتها به سیئة جدا

الضغوط النفسیة واالجتماعیة والشعور بالكبت 
محظوظة عاطفیا، حیث مفیدةواالغتراب، لم تكن 

سن المراهقة، مما عاشت صدمات عاطفیة قویة في 
.جعلها تشعر بالكراهیة للرجال عامة



2013جوان-34عددالعلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي  التواصل  

206

بالجامعة أین تعرفت علي أسالیب مفیدةالتحقت 
التعدي على الغیر والتشبه بالرجال في الكالم 
واللباس واستخدام أسلوب العنف والسب والشتم دفاعا 
عن نفسها وحصوال على حقوقها داخل الحي 

بتصرفات وباتت مع مرور الزمن تتسم . الجامعي
رجولیة وسلوكات ال تقیم وزنا وال احتراما للقیم 

. األخالقیة السائدة في المجتمع الجزائري المحافظ
على لبنى التي هي طالبة في قسم مفیدةتعرفت 

فنشأت . اللغات وأعجبت بأنوثتها وقوامها الرشیق
بینهما عالقة صداقة، حیث  وجدت في حضنها 

.لى مثلیة جنسیةالحب والحنان والعطف لتتحول إ
تلعب دائما الدور األبوي وتقدم مفیدةكانت 

لصدیقتها الرعایة والحمایة، كما تحقق كل رغباتها 
لكن رغم كل . في التنزه والتسلیة ولباس الموضة

المجهدات إلرضائها، لم یدم هذا األمر طویال حتى 
شاهدتها وهي تغازل سحاقیة أخرى في قمة الجمال 

.واألناقة
إلى جحیم، حیث كانت تشعر مفیدةاةتغیرت حی

بالغیرة الشدیدة تجاه عشیقتها وأصبح الخوف یراودها 
باستمرار من فقدان حٌبها المفرط والعودة مرة أخرى 

.إلى حیاة العزلة الخانقة واالغتراب
بنوبة عصبیة وكادت تفقد مفیدةأصیبت 

أعصابها وتجن، فنشب الخالف بینهما عدة مرات 
ولما . لیتحول إلى خصام وشجار عنیف مستمر

لالنتقام من مفیدةبلغت الشجارات ذروتها، خططت 
فدعتها إلى . صدیقتها الخائنة والناكرة للمعروف
وبینما كانت . سهرة وداع وهي في قمة القلق والیأس

كوب من حمض األسید مفیدةبت لبنى نائمة، سك
ولما لقي علیها القبض . علي وجهها لتشوهه كلیة

وأصدرت المحكمة حكما علیها بخمس سنوات سجنا 
أهدیتها حبي وتفاني، "للقاضي مفیدةنافذا، قالت 

. وكنت أحمیها وأدللها باستمرار على حساب راحتي

كما أنني عرضت نفسي أكثر من مرة للخطر من 
ت للضرب واإلهانة، لكنها فتاة جشعة أجلها، وتعرض

لن أتركها تعذب . وأنانیة وال تفكر إال في سعادتها
لست نادمة على الجریمة التي . وتدمر نفس أخرى

اقترفت في حق أعز إنسانة لدي وأخیرا أشعر 
..."بالراحة النفسیة

: حفیظة وعملیات النصب واالحتیال-2
ت من سنة عندما تمكن24ال یتعدى سن حفیظة 

لقد احترفت . إسقاط ثالثة من الضحایا في فخها
مهنة اللصوصیة والتزویر واالحتیال مستغلة براءتها 

حیث . المصطنعة تارة وذكاءها وحیلتها تارة أخرى
الذي یعمل طبیبا لدى مصالح " جمال"أكد المدعو 

األمن أنه وقع ضحیة نصب واحتیال من طرف 
زورة وأحضر حفیظة، حیث اشترى منها شقة بعقود م

مالیین 10لها مبلغا مقدما عن ثمن الشقة قدره 
سنیتم وسلمته وكالة خاصة للتصرف في الشقة 

.واهمة إیاه أنها ستحضر له عقد اإلیجار الحقا
فقد استهدفتها « سمیر« أما الضحیة الثانیة 

حفیظة بعد أن قدمت نفسها على أساس أنها سَیدة 
راض وعقارات، أعمال تنحدر من عائلة ثریة تملك أ

فاقترحت علیه شقة على أنها ملك أحد أقاربها فقبل 
وبعد أن تسلمت المبلغ اإلجمالي المتفق . دون تردد

ملیون سنتیم على 165علیه كثمن للشقة وقدره 
ثالث دفعات، سلمت له وثائق مزورة متمثلة في عقد 

أكدت حفیظة لمصالح . اإلیجار ووكالة خاصة
قق یتم بعد مراقبة الشقق الشرطة، أن استهداف الش

الفارغة الخاصة بسكنات عدل، حیث یقوم شریكاها 
بكسر الباب وتدبیر المفاتیح حتى تتم زیارتها من 

. قبل الضحایا
وفیما یخص عملیة النصب واالحتیال الثالثة، فقد 

إذ قامت حفیظة ". الطیب"استهدفت الضحیة المدعو 
ي أقرب بإیهامه بأن الشقة ملك لها وتود بیعها ف
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اآلجال ألنها بحاجة إلى سیولة، وبعد أن تسلمت 
10ملیون سنتیم، سلمت 175مبلغا مالیا قدره 

مالیین سنتیم لصاحب الوكالة العقاریة التي  اتصلت 
بها عارضة بیع الشقة واحتفظت بنصیبها في العملیة 

أما . الذي یقدر بنفس المبلغ وسلمت الباقي لشریكیها
لمزورة فقد سلمتها للضحیة، لیثبت المفاتیح والوثائق ا

دیوان الترقیة والتسییر العقاري فیما بعد بأنها 
.                           )8(مزورة

:ملیكه والوعود الكاذبة-3
استغلت ملیكه منصبها كعون إداري بأحد البنوك 
وأیضا معرفة الناس لها كصانعة حلویات تقلیدیة، 

بالحصول على سكنات حیث كانت تعد ضحایاها 
اجتماعیة تساهمیة أو سكنات عدل، وكذلك سیارات 

.بالتقسیط أو تأشیرة سفر خارج الوطن
ظلت ملیكه تمتهن النصب واالحتیال طیلة مدة 

ملیون 500ملیار و2سنتین، حیث جمعت ما یفوق 
جنیه إسترلیني مقابل 400أورو و64000سنتیم و

. )9(وعود وهمیة
:والدهافاطمة تقتل -4

بدأت معاناة فاطمة بعد انفصال والدیها وزیادة 
حیث صارت فاطمة مكلفة . الضغوط النفسیة علیها

بأعباء المنزل من غسیل وطهي، فانخفض تحصیلها 
لم تستطع فاطمة التوفیق بین طلبات . الدراسي

والدها المتعددة ومسؤولیات المنزل والواجبات 
إلى االنفصال المدرسیة الصعبة، فانتهى بها األمر

.عن الدَراسة
في البیت، " الخادمة"لقد أصبحت فاطمة بمثابة 

لكن هذا الوضع لم یكن كافیا إلرضاء والدها الذي 
كان یستفزها في كل األوقات ویقارنها بوالدتها 

لذلك، قررت التخلص . الفاشلة وعدیمة الشخصیة
منه لقسوة معها، فوضعت سم الفئران في فطوره لمدة 

. ، فأصیب باإلرهاق والمرض والزم الفراشیوما15

ولما تفاقم الوضع علیه، قررت ابنته الكبرى نقله إلى 
. المستشفى لمراجعة الطبیب والقیام ببعض التحالیل

وبما أن السّم ّعم كامل جسمه، أصبح احتمال إنقاذه 
. )10(مستحیال

:تنتقم من عمها دفاعا عن شرفهاذهبیة-5
كون ضحیة عمها الذي تكفل لم تتوقع ذهبیة أن ت

بتربیتها ورعایتها بعد وفاة والدیها في حادث مرور 
أصبحت ذهبیة مراهقة . سنوات5وسنها ال تتعدى ال

حیث . جمیلة وجذابة، فخطط العم لینال من شرفها
دفعته غریزته الحیوانیة إلى استعمال القوة والتهدید 
الغتصاب ابنة أخیه التي كانت تّكن له كل الحب 

حینها . االحترام لكونه عوضها حب وحنان والدیهاو 
مارس علیها الجنس بالقوة وبعد فعلته الشنیعة، 

.هددها بالقتل في حالة إفشاء الخبر
لم تتقبل ذهبیة الصدمة، فانهار عالمها وفقدت 

فقررت االنتقام منه قتال بواسطة . راحتها النفسیة
مقص، حیث طعنته ثالثین طعنة، سقط على إثرها 

ظلت ذهبیة . ثة هامدة وسط بركة من الدماءج
بجانب الجثة مدة طویلة وشعرت بالسكینة والراحة 

فكیف یمكن لها أن تشعر بالندم لما یقوم . النفسیة
أعّز شخص في حیاتها بهتك عرضها عوضا عن 
حمایتها من األذى، حیث سلب منها أثمن شيء 
تكتسبه وهو براءتها واإلحساس باألمان في بیت 

. )11(یهاوالد
وفي ضوء هذا التغیر االجتماعي الذي نتج عنه 
ضعف في روح المقاومة النفسیة واالجتماعیة 
للمغریات المادیة، وضعف في الوازع الدیني 
والخلقي، سنستعین بعدد من النظریات لتفسیر بعض 

. مظاهره ونتائجه على البني األسریة واالجتماعیة
ومن هذه النظریات، نظریة الصراع والتغیر 

تماعي، والنظریة التربویة، والنظریة التفاعلیة االج
. الرمزیة والنظریة النسقیة
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:النظریات المفسرة للتغیر االجتماعي: ثانیا
نظریة الّصراع والتغیر االجتماعي:

تري نظریة الصراع أن العوامل الخارجیة بمثابة 
قوى تغییر رئیسیة، حیث أن الظروف االقتصادیة 

االجتماعیة وعالقات السلطة المتدنیة وتغیّر البني 
. في المجتمع هي من أهم عوامل التغیر األسري

فالتغیر داخل األسرة غالبا ما یتعلق بتوزیع الموارد 
كما یمكن أن تكون له . واألدوار والسلطة بین أفرادها

عالقة بعدم المساواة في العالقات الزوجیة یؤدي 
فما التحرر االقتصادي للفرد إلى تحرره اجتماعیا، 

إن تملك الفرد موارد اقتصادیة حقیقیة حتى تخلص 
من كامل قیود المجتمع عامة أو األسرة على وجه 

وهكذا، فإن العالقة بین التحرر المادي . الخصوص
حیث تؤكد  . والتحرر االجتماعي هي عالقة تبادلیة

نظریة المصادر بأنه كلما أمتلك الفرد مصادر مادیة 
.)12(لقوة والسلطةأو اقتصادیة، امتلك مصادر

في دراسة قدمها في مدینة Shawویؤكد 
Chicagoأن نسبة كبیرة من الجانحین "األمریكیة

إنما یرجع سلوكهم المضاد للمجتمع إلى سوء 
األحوال االقتصادیة واالجتماعیة وٕالى سوء ظروفهم 

. )13("االقتصادیة
فحسب نظریة الصراع، فإن توفیر األبناء مصادر 
اقتصادیة لألسرة، فإن ذلك یكسبهم بعضا من 
الحریة، فتصبح لدیهم الجرأة إلرغام أسرهم على 
التنازل عن سلطتها علیهم وذلك نظرا لحاجتها 

وبما أن بعض األسر . الماسة إلي مساعدتهم المادیة
بناء، الجزائریة تعتمد على الدخل الذي یجلبه األ

تصبح العالقات بینهم متساویة بسبب امتالكهم 
. مصادر اقتصادیة مستقلة

وعلى الرغم من مساعدة نظریة الصراع في فهم 
جانب مهم من هذا التغیر، إال أنه تم نقدها من 
طرف المنظرین االنتقالیین مؤكدین على أن دراسة 

المجتمع دراسة موضوعیة تتطلب عدم االقتصار 
مادي واالقتصادي، بل تحتاج إلى على الجانب ال

االهتمام بالمجال الثقافي بما فیه التحلیل النفسي 
.لالستغالل والسیطرة

النظریة التربویة  :
وتنقسم هذه النظریة إلى البنائیة الوظیفیة

:والتفاعلیة الرمزیة
حیث یرى الوظیفیون : النظریة البنائیة الوظیفیة.1

ي التقلیل من أن وظیفة المجتمع األساسیة تكمن ف
حاالت االنحراف عن المعاییر من خالل القانون 
والضبط االجتماعي حتى یتحقق االستقرار 

.)14(االجتماعي
تبین النظریة البنائیة الوظیفیة كیف یتعلم الفرد 
األفعال األخالقیة بالنظر إلى الفرد على أنه نتاج 

وترجع هذه النظریة . المجتمع والبیئة التي یعیش فیها
السلوك المنحرف لعدة عوامل مثل األحوال األسریة 
السَیئة، وعدم تلبیة مطالب األطفال الجسمیة 
والنفسیة واالجتماعیة، واضطراب التنشئة األسریة في 
مرحلة الطفولة، وضعف سلطان األسرة، وضعف 
رقابتها على األوالد بسبب غیاب األب أو انشغال 

والد أو الوالدة األم بالعمل خارج البیت، و انحراف ال
. لعدم توفیر المناخ النفسي واالجتماعي داخل البیت

حیث أن تمزق األسرة وتفككها وسیادة العادات 
والتقالید الفاسدة في عالقتها، كلها، تمثل عوامل 
تنعكس سلبا على أحوال األسرة بصفة عامة وأحوال 

.الفرد وسلوكه بصفة خاصة
ته تنشئة كما ترى أن الطفل الذي لم تتم تنشئ

سلیمة قد یصل سلوكه إلى حد الالمباالة، والتواكل، 
وقد استخلص من العدید من .)15(والتخاذل والسلبیة

الدراسات المیدانیة أن الشجارات المستمرة  في 
األسرة من األسباب التي تؤدي إلى الجنوح وما 

.)16(یرتبط به من سلوك منحرف
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المراقبة والتوجیه كما یالحظ أیضا أنه عند غیاب 
والتربیة، وعندما یكون الولدان ال یتمیزان باألخالق 
الحمیدة والمسؤولیة االجتماعیة، فإن األبناء یرثون 
حتما صفة من صفاتهما وبذلك ینحرفون نحو طریق 

.)17(الفساد
قد أظهرت البنائیة الوظیفیةوهكذا، فإن النظریة 

. قدرتها على تفسیر بعض مظاهر السلوك المنحرف
غیاب الرعایة االجتماعیة والنفسیة حیث تربط بین 

والصحیة والتوعویة والتثقیف والتوجیه بما یعزز ثقة 
الفرد بنفسه وتكیفه مع نفسه والوسط الذي یعیش فیه 
واندفاعه نحو اللجوء إلى الطرق غیر المشروعة 

.   حیاة الیومیةلمواجهة سلبیات ال
: النظریة التفاعلیة الرمزیة. 2

ركز أصحاب اتجاه التفاعل الرمزي اهتمامهم من 
نفسي، على بحث مسألتي -منطلق اجتماعي

التنشئة االجتماعیة ونمو الشخصیة اللتین تلعب 
فالتنشئة االجتماعیة بالنسبة . فیهما األسرة دورا هاما

تعلم فیها الفرد السلوك إلیهم هي عملیة دینامیكیة ی
. )18(السوي لیصبح شخصا متكیفا اجتماعیا ونفسیا

فحسب هذه النظریة، یكتسب الفرد النماذج واألفكار 
واألحاسیس من خالل عملیة التفاعل االجتماعي مع 
أعضاء المجتمع وعملیة التنشئة االجتماعیة من قبل 

.أعضاء األسرة
یة النتقادات وقد تعرضت النظریة التفاعلیة الرمز 

عدیدة من أهمها تجاهلها للعوامل النفسیة مثل 
الدوافع والحاجات والمقاصد والطموحات والعواطف، 
وعدم قدرتها على تفسیر قضایا النفوذ، والصراع 

.والتغیر
النظریة النسقیة:

یرى أصحاب هذه النظریة أن النسق التربوي 
تعرض لتغیرات عمیقة مَست البناء والوظیفة، 

وظهرت مؤسسات حضریة وتنظیمات حدیثة لتغطیة 
.)19(عجز األسرة وتكملة وظیفتها التربویة

وقد جاءت دراسات عدیدة لتؤكد أن التغیر كظاهرة 
اجتماعیة یحدث نتیجة عدة عوامل مثل العامل 
التكنولوجي والعامل االقتصادي والعامل الجغرافي 

فسر وأن هذه العوامل مجتمعة ت. والعامل السیاسي
التغیر البنائي والوظیفي للمجتمع وكذلك تغیر 
العادات والتقالید والقیم بسبب التغیرات في البیئة 
االجتماعیة المتمثلة في الَلباس والَلغة والثقافة 
االستهالكیة وانتشار العدید من األبعاد السلبیة 
للثقافة وقیم الفردیة والجري وراء الربح السریع وسیادة 

حیث أن كثیر من التغیرات الجوهریة . القیم المادیة
التي أصابت المجتمع الحضري الحدیث من جراء 
انتقال اإلنتاج من البیت إلى المصنع، قد أحدث 

. تأثیرا عمیقا في بناء األسرة الحضریة ووظائفها
فعوامل مثل ضعف الصناعة وكثرة القروض قد 

كما أن . یؤدي إلى التبعیة االقتصادیة والسیاسیة
ر السكان في المدن و البطالة واألمیة وضعف انفجا

راتب األسرة وتحرر المرأة وعدم تكافؤ فرص العمل 
وارتفاع نسبة الطالق  قد تنتج تناقضات في 

.)20(المجتمع، كما تعیق األسرة بنائیا ووظیفیا
وبعد استعراض المقاربات النظریة السوسیولوجیة 

على التي تحاول تفسیر تأثیر التغیر االجتماعي
وظیفة األسرة التربویة، یتبین أن كل من االتجاه 
البنائي الوظیفي ونظریة الصراع والنظریة البنائیة 

. الوظیفیة والمقاربة النَسقیة تكمل بعضها البعض
كما أن لها القدرة على تفسیر تأثیر البیئة الحضریة 

.على وظیفة األسرة التربویة وجنوح األبناء
رة اجتماعیة متعددة وبما أن التغیر هو ظاه

األسباب واآلثار والنتائج، فعلى المستوى الفردي، 
تعتبر نظریة األنساق العامة وكذلك النظریة البنائیة 
الوظیفیة، األكثر شمولیة وبالتالي األنسب لتفسیر 
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إذ أن . تأثیر التغیر االجتماعي على سلوك الفرد
كلیهما تأخذ بعین االعتبار تضافر وتكامل عَدة 

مثل العامل التكنولوجي والعامل االقتصادي (ل عوام
والعامل الدیموغرافي والعامل الثقافي والعامل التربوي 

وأن هذه العوامل مجتمعة تقدم ). والعامل البیئي
تفسیرا مالئما ومعقوال حول التغیر الملحوظ والعمیق 
الذي یَمس بناءات المجتمع ووظائفه ونظمه وظواهره 

.وعالقته
إلى جرد نقدي للنظریات التي وبعد تعرضنا

حاولت تفسیر التغیر االجتماعي، ولزیادة الفائدة 
وترسیخا لهذه النظریات، سوف نتعرض إلى بعض 
العوامل واألسباب التي أدت بصورة مباشرة أو غیر 
مباشرة إلى التنشئة الخاطئة في الجزائر من خالل 

.بعض الدراسات والبحوث واألحداث الیومیة
غیر االجتماعي والتنشئة الخاطئة في الت:ثالثا

:الجزائر
لقد سجلت مصالح األمن ارتفاع نسب زنا 
المحارم والقتل دفاعا عن النفس، كما سجلت تورط 

امرأة في الجزائر في الجریمة بالَسم، الخنجر 645
أو الساطور، حیث أكدت بعض الدراسات أن المرأة 

هشة الجزائریة تتفنن في القتل بطریقة مثیرة للد
. )21(والتقزز تصل إلى حد االمتیاز والتمَیز

أن المرأة : "كما یصرح الدكتور قیرة في أحد دراساته
التي أجبرتها الحیاة على البحث عن مصدر رزق 
خارج العمالة المأجورة، تتعرض إلى اإلهانة لكونها 
تعیش تحت رحمة السماسرة، فهي ال تأمن على 

االجتماعي ال یحمیها، ومن حیاتها، طالما أن النظام 
ثم تصبح معرضة من حین آلخر لالنحدار 

. )22("االجتماعي
فقد مّر المجتمع الجزائري خالل الفترة ما بین 

بمرحلة تغیر اجتماعي واسعة 1962-2008
النطاق شملت جمیع مظاهر الحیاة المادیة وغیر 

إذ یشیر التغیر االجتماعي، كمفهوم . المادیة
ي علم االجتماع إلى أوضاع جدیدة متعارف علیه ف

تطرأ على البناء االجتماعي، والنظم والعادات 
وأدوات المجتمع نتیجة لتشریع أو قاعدة جدیدة 
لضبط السلوك أو كنتاج لتغیر إما في بناء فرعي 
معین أو جانب من جوانب الوجود االجتماعي أو 

فبالنسبة للتجربة . )23(البیئة الطبیعیة أو االجتماعیة
الجزائریة، اهتمت الدولة بتطویر وتغییر المجتمع 

حیث أقدمت على تنفیذ برامج للتنمیة . الجزائري
مع (االقتصادیة واالجتماعیة تمثلت في نشر التعلیم 

توفیر اإلقامة الجامعیة، والنقل، والمراجع للبحث 
والرعایة الصحَیة ) العلمي واألكل للطالب والطالبات

داخل مستشفیات الدولة بتوفیر مجانیة العالج (
هذا فضال عن ). ومجانیة عالج األمراض المزمنة

ألغلبیة العمال (إقامة المنشآت الحدیثة كالمساكن 
) وتقدیم مساعدات للكثیر من المواطنین المعوزین

الخ...والطرقات ووسائل  االتصال
وقد تأثر المجتمع الجزائري في مجال التحدیث 

ألوروبیة، حیث شرع والتحضر والعولمة بالتجربة ا
في استیراد الكثیر من األنظمة والقوانین والنماذج 

. الجاهزة والمعدات واألدویة ووسائل اإلنتاج
وبما أن هذه الوسائل، والنماذج المادیة والتعلیمیة 
التي ترتبط بها قیم ومعاییر الدول المتقدمة المصدرة 
لها، تخالف أحیانا قیم وعادات وتقالید المجتمع 

زائري العربي المسلم، فإنها أدت إلى إحداث الج
حیث . تغیرات معتبرة في بناء األسرة ووظائفها

أصبحت الحاجة المادیة والعوز من أهم الضغوط 
التي تؤثر في الحیاة األسریة واالنسجام الداخلي بین 

ذلك أن األمر یتعلق من جهة، بمطالب . أفرادها
یل إلى األبناء المتزایدة، وتقلید الموضة والم

االستهالك وٕارادتهم في التحرر أكثر فأكثر من 
السلطة الوالدیة بقضاء وقت فراغهم أمام شاشة 
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التلفاز أو اإلنترنیت أو في الشارع، مما یوّلد 
.صراعات وتوترات دائمة في العالقات األسریة

ومن جهة أخرى، فإن قدرات اآلباء المحدودة 
اعب الیومیة تؤدي بهم إلى الجري المستمر وراء المت

لتغطیة مطالب أفراد األسرة الالمتناهیة وتوفیر 
حیث أصبح الشارع والمؤسسات . معیشة كریمة لهم

البدیلة تحمل العبء األكبر من عملیة تربیة وتنشئة 
.)24(األبناء بنین وبنات على التوالي

إن إهمال األسرة الحضریة لوظیفة تقویم سلوك 
األطفال، وتسامحها وتعاطفها السلبي لما یقترفون 

إذ نالحظ . من أخطاء قد یؤثر حتما في سلوكاتهم
انتشارا واسعا لأللفاظ والعبارات البذیئة والتصرفات 
التي تخدش الحیاء في المناطق الشعبیة واألحیاء 

. الجامعیة على حد سواء
ر والتحـدیث والعولمة هي ثالث عملیات فالتحض

مترابطة أدت إلى التغیر الذي انعكس سلبـا وٕایجابـا 
حیث نالحظ الیوم .على بنـاء األسرة ووظیفتـها

ظاهرة عولمة الثقافة الغربیة في الجزائر بشكل یلفت 
إذ نسجل مثال زیادة مذهلة في حاالت . االنتباه

رطة، وانتشار االنفصال والطالق خالل العشریة الفا
ظاهرة التساهل الجنسي واالغتصاب في المناطق 

كما نالحظ ارتفاعا في عدد األطفال غیر . الحضریة
الشرعیین وانخفاض معدالت الزواج وزیادة في عدد 

.األسر التي یتولى أمرها أحد الوالدین فقط
وتتأرجح نتائج الباحثین حول مسألة انتشار الفساد 

بیة عامة والجزائر على وجه األخالقي في الدول العر 
الخصوص بین الضعف الذي أصاب التربیة األسریة 
من جهة واألسباب االجتماعیة الكامنة وراء انتشار 

.السلوك اإلنحرافي لدى الشباب من جهة أخرى
هناك دراسات حدیثة قامت بربط جنوح األحداث 
وانتشار الفساد األخالقي بضعف الرقابة األسریة 

مح نحو السلوك المنحرف وانشغال وانتشار التسا

الوالدین بالعمل خارج المنزل وكثرة غیاب األب 
وتحلیه بالالمباالة تجاه تربیة األبناء، فضال عن عدم 
احترام األبناء ألعراف وتقالید المجتمع المتعارف 

وضعف الرقابة الذي ینعكس سلبا على . علیها
تحصیلهم الدراسي، مما یؤدي بهم إلى التسرب أو 
الرسوب المدرسي واالختالط برفاق السوء في وقت 

وتشیر دراسات أخرى إلي تدني دخل . )25(فراغهم
األسرة وانتشار البطالة وتخلي بعض األسر عن أداء 
الواجبات التربویة مما یدفعها لغض النظر عن أفعال 

. )26(الفحشاء والمنكر عند الشباب بنین وبنات
التغیرات التي وهكذا، قامت دراسات أخرى بربط

طرأت على نسق القیم االجتماعیة  بتعدد سبل الربح 
السریع عند الذكور واإلناث على حد سواء، وانتشار 
العنف في شوارع المدینة وتعاطي المخدرات في 
المدارس والجامعات واالعتداء على الغیر وتالشي 

فضال عن غیاب فعل األمر . قوانین الدولة العقابیة
هي عن المنكر وانتشار ثقافة الثأر بالمعروف والن

عند الشباب واختالط الحالل والحرام داخل البیوت 
وعجز بعض النساء عن كیفیة التعاطي مع تحررهن 

. )27(االقتصادي واالجتماعي
محمد باحثومن جهة أخرى، فقد أجرى ال

عالقة الضغوط "بومخلوف دراسة میدانیة حول 
على أداء األسرة المادیة المعنویة بالمحیط وأثرها

في الوسط الحضري للجزائر " لوظیفتها التربویة
العاصمة، وذلك باالعتماد على عیّنة تتألف من 

حیث لخص هذا األخیر نتائج البحث . أسرة754
في كون واقع األسرة الجزائریة شدید التعقید، لكنه ال 
یوجد نموذج أسري محدد أكثر تحكما في المجال 

ر، وٕانما توجد وضعیات أسریة التربوي من نموذج آخ
متباینة ومتفاوتة في المجال المادي واالجتماعي 

. )28(ودرجة تماسكها الداخلي والخارجي
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وبما أن التعلیم من أهم عوامل التحرر 
االجتماعي الذي یتناسب طردا مع تحسین الظروف 
االقتصادیة، فالمرأة الجزائریة غیر المتعلمة أو ذات 

متقدم تجد صعوبة في التحرر مستوى تعلیمي غیر 
اقتصادیا، خاصة وأن المجتمع الجزائري یعاني من 

.أزمات اقتصادیة خانقة في اآلونة األخیرة
دخول المرأة للعالم فالتحرر االجتماعي یبقي بوابة

إذ توجد أمثلة كثیرة للمرأة الجزائریة . االقتصادي
المتمتعة بمساحة من التحرر االجتماعي، نذكر منها 

إذ أن معظم النساء . ستاذة، والمحامیة والوزیرةاأل
الجزائریات المتعلمات أو ذوات مستویات تعلیمیة 
عالیة یتجاوزن الصعوبات التي تعترض طریق المرأة 
المتحضرة عموما ویتمكن من التحرر من القیود 
االجتماعیة التي تحول بینها وبین تحررها 

.االقتصادي
دي مرهون بمدى وبما أن نجاح المرأة االقتصا

فالمرأة العاطلة عن العمل تشكو . تحررها االجتماعي
إذ أن حالتها . من القلق والكبت ونقص الثقة بالنفس

فیصبح همها الشاغل النفسیة المزریة تعوق تقدمها،
البحث عن كیفیة الحصول على المال لتحقیق 

.أهدافها
وبما أن األسرة هي المنطلق األساسي والقوة 

تي تواجهها المرأة للتحرر اجتماعیا، فاألب الشرعیة ال
أو األخ والزوج بعد الزواج قد یسهل أو یعرقل 

وبعد . الظروف االجتماعیة المتعلقة بوجودها وكیانها
ذلك، تلعب الدولة دورا هاما في منحها الفرصة 
لتوظیف طاقتها واستغالل مؤهالتها في منصب 

في مأجور، لتتحرر اقتصادیا وتصبح فردا ناجحا 
.المجتمع

وهكذا، یصبح تأهیل المرأة علمیا ومعرفیا خطوة 
أساسیة لتقدمها لكن، بدون انفتاح المجتمع عامة 
واألسرة بصفة خاصة كنواة هذا المجتمع، ال تستطیع 

ومن هنا یجب لفت االنتباه .المرأة التحرر اقتصادیا
إلى أن المرأة الجزائریة، في كثیر من األحیان، ال 

عن كیفیة التعاطي مع تحررها تزال عاجزة 
فكثیر من النساء في . االقتصادي واالجتماعي

الجزائر یعتمدن كلّیة على مصادرهن االقتصادیة، 
األمر الذي یدفعهن إلى االستغناء عن أسرتهن في 
عملیة التحرر من العادات والتقالید والمعتقدات 

.االجتماعیة، فیصبح نجاحهن سلبیا ومدمرا
تعیشها المرأة الجزائریة في الوقت فالتجربة التي 

الراهن، من خالل محاوالتها نیل استقاللها 
االجتماعي االقتصادي، جاءتها بمتاعب ال حدود 
لها على حساب مسؤولیة األطفال ما بعد الطالق، 
أو أنواع كثیرة من االنحرافات ما بعد التحرر من 

.سلطة األب أو الزوج
َبحن تحملن الفكرة كما أن الكثیر من نساء الیوم أص

التي مفادها أن التحرر االجتماعي هو المخرج 
الوحید للوصول إلى ما تنشده من نجاحات مهنیة 

إذ أصبح النجاح . تكفل لها التمتع بمزایا اقتصادیة
في المجتمع الجزائري هدفا رئیسیا سواء كان ذلك في 
الدَراسة أو في الحصول على وظیفة أو حتى إقامة 

میسور الحال أو له عالقات متینة عالقة مع رجل
مع كبار المسئولین وقادر على التكفل بهن وتحقیق 

.غایتهن المستقبلیة
فبالنسبة للنجاح المادي الفردي مثال، فإن حدوث 
تغیرات معتبرة في القیم ذاتها أو توظیفات جدیدة 
للقیم القدیمة، قد جعلت بعض األولیاء یغضون 

بها البنات الطرف عن الوسائل التي تحقق
نجاحاتهن المتمثلة في تبني قواعد الالمعیاریة مثل 
التحایل على القوانین أو استغالل بعض المعارف 
عن طریق الرشوة وغیرها من األنشطة التي تنحرف 
تماما عما تنص علیه القیم والمبادئ األخالقیة 

.السائدة
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فكلما زاد مستوى الطموح لتحقیق األهداف الثقافیة 
، وكلما توفرت وتكاثرت سبل تحقیق هذه والمادیة

األهداف، أَدى ذلك بكل تأكید إلى تبني البنات 
عادات جدیدة أو باألحرى تعدیل المعتقدات القدیمة 
في المجتمع الجزائري التي یوجد لبعضها عالقة 

.بأنماط السلوك المنحرف
ومن آثار التنشئة الخاطئة والتغّیر السریع للقیم 

ید المستمدة من الثقافة العربیة والدین والعادات والتقال
اإلسالمي، شعور شباب الیوم بصفة عامة والبنات 
على وجه الخصوص بالوحدة واالغتراب اللذین 
یبرزان  في محاوالتهم جذب االنتباه بطرق تكون 
أحیانا متنافیة تماما والقیم االجتماعیة القدیمة مثل  

تحلي أكثر الشعور العدائي والتمرد وعدم الحیاء وال
فأكثر بالجرأة والوقاحة المتزایدة وتجاوز الخطوط 
الحمراء كلما أتیحت لهم الفرصة لالرتقاء اجتماعیا 

.واقتصادیا
وباإلضافة إلى التنشئة الخاطئة، وتمتع شباب 
الیوم بحریة مفرطة تؤدي بهم إلى المیول المضادة 
للمجتمع، تلعب سمات الشخصیة الفردیة دورا هاما 

إذ نمیز بین ثالث أنماط أساسَیة . الفردفي سلوك
من الشخصیة التي تقابل ثالث آلیات للتطبیع 

:االجتماعي
 یوجد الفرد الذي تحكمه العادات والتقالید في

نشاطه الیومي، وهذا النمط یحاول االمتثال للتقالید 
في شؤون حیاته والتصرف وفق ما تعلمه من تربیة 

. والدیة ومبادئ دینیة وأخالقیة
 أما النمط الثاني، فهو الفرد الذي یتسم

وهذا النمط یكون قّوي . بالشخصیة المستقلة
الشخصیة ویتسم بالنضج، حیث یسیر حسب وعیه 
وضمیره ومبادئه األخالقیة المكتسبة منذ الصغر 
ویتصرف مع الغیر حسب األعراف والقیم التي 

.جسدها المجتمع

 بالشخصیة ویوجد النمط الثالث الذي یتمَیز
التابعة للغیر، حیث یتسم بالسلوك اإلتكالي، 

.ویتصرف تبعا لما ینتظره منه الغیر
وهكذا، فإنه من الواضح أنه، مهما كانت سمات 
شخصیة الفرد، فإن خدمة التربیة األسریة لألهداف 
االجتماعیة العامة للمجتمع تضل ذات قیمة 

فمن خالل متابعة الواقع االجتماعي . جوهریة
جتمع الجزائري مثال، یالحظ العدید من األسالیب للم

إذ أن . الخاطئة السائدة في الوسط التربوي لألسرة
الحیاة والعالقات السائدة في األسرة المبَنیة أحیانا 
على أسس غیر سلیمة تكون معرقلة إلشباع حاجات 

مما ینعكس سلبا على . الفرد ونموه النفسي ومطامحه
.    العقلیة السویةصحته الجسمیة والنفسیة و 

ومحاولة لتخفیض درجة انحراف السلوك بین 
البنین والبنات في المجتمع الجزائري، ال بد من وجود 
أسالیب وطرق تساعدنا علي معالجة األسالیب 
التربویة المنحرفة وكذلك العوامل والظروف 
االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة التي تساهم في 

إجراءات توعویة وتثقیفیة انتشارها مع ضرورة أخد 
،وفیما یلي. لتهیئة الظروف المناسبة للتربیة السلیمة

:نحاول تقدیم بعض هذه األسالیب والطرق
:بعض الطرق لمحاربة الفساد األخالقي-رابعا

إن من بین العوامل االجتماعیة واألسالیب 
والطرق االقتصادیة والبیئیة المؤدیة إلى الشّدة والقلق 

، وٕاحداث نوعا من التوتر في العالقات االجتماعي
األسریة نذكر مشكلة البطالة وضعف الدخل 
والظروف السكانیة المزریة ونقص األماكن الترفیهیة 
والمساحات الخضراء وتعدد المسؤولیات الملقاة على 
عاتق األمهات اللواتي یصعب علیهن التوفیق بین 

قیام األشغال المنزلیة وتربیة األبناء إلى جانب ال
.بعمل مأجور طیلة النهار
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فهذه الحالة یمكن مواجهتها بتوطید العالقات 
األسریة ومتابعة األبناء في دراستهم ومراقبة 

إلى جانب استخدام . تصرفاتهم داخل وخارج المنزل
أسلوب النصح والتوجیه في تربیة الطفل، وتقویم 
السلوك غیر السوي، مع محاربة العادات الضارة 

ات الشاذة ومظاهر السلوك التي تتنافى مع واالنحراف
اآلداب العامة وقواعد العرف وضرورة تعامل الشاب 
مع اإلنتاج واالستهالك بفعالیة وتمییزه بین 
الضرورات والكمالیات والتصدي لتیارات الموضة 

.المدَمرة
كما یمكن القیام بإجراءات توعویة وتثقیفیة وفتح 

) بنین وبنات(اب مراكز استشاریة تقدم دروسا للشب
حول الصَحة الجنسیة، وعملیة استخدام الحبوب 

كما یمكن العمل باإلرشاد األسري . المانعة للحمل
التربوي عن طریق إلحاق المرشدین االجتماعیین 
بالمتوسطات والثانویات، وذلك لتقدیم دروس حول 
خطورة العالقات الجنسیة بدون حمایة أو الخوض 

أما . زواج العرفي الالمشروعفي الزواج الّسري أو ال
نشر التعلیم الجنسي، فیفید في التوعیة الصحَیة 
بمضار الجنس بدون حمایة على األفراد والمجتمع 

.ككل
ومن جهة أخرى، التقلیل من حوادث اإلجهاض 
بین البنات اللواتي یتهربن من الفضیحة بالتخلص 
من الجنین في األشهر األولى من الحمل على 

كما أنه یقلل من عدد المولودین .حساب صحتهن
القتلى بطریقة عمدیة ومباشرة بعد والدتهم خوفا من 

.رد فعل األسرة أو المجتمع

:خالصـة
لقد صاحب التغیر الذي طرأ على بني المجتمع 
الجزائري خالل السنوات األخیرة عدد هائل من 

العادات الجدیدة لبعضها عالقة وطیدة بأنماط 
. السلوك المنحرف والالأخالقي

فبینما تتولى معظم األسر الجزائریة االهتمام بإیجاد 
شبكة من العالقات العاطفیة والمعیشیة واألمنیة، 

میز األسر الحالیة باهتماماتها لتنشئة الطفل حیث تت
وتأمین مستقبله وتوفیر السعادة له، فإنه جدیر 
بالذكر، أن الكثیر من األسر تأثرت سلبا بالتغیر 

حیث تخلت عن مسؤولیاتها نحو أفرادها . االجتماعي
وضعفت وظائفها التربویة، مما أدى إلى تالشي القیم 

حرافي لدى الشباب األخالقیة وانتشار السلوك اإلن
.ذكورا وٕاناثا على حد سواء

ومما سبق یتبین أن انحراف الشباب هو ولید 
عوامل كثیرة ترجع في معظمها إلى األسرة والبیئة 

ومن بین أهم العوامل المؤثرة في . التي یعیشون فیها
سلوكهم، انحالل الروابط األسریة وضعف الرقابة 

خالقیة لدى والضبط العائلي وانخفاض المعاییر األ
الوالدین، وغیاب أحدهما مدة طویلة واالختالط برفاق 

.السوء
ویمكن تفسیر زیادة حاالت انحراف األحداث 
بأنها المرحلة التي یتحرر فیها الحدث إلى حد كبیر 

وهذه . من رقابة المنزل والمدرسة على حد سواء
الحریة المفرطة في البیئة الحضریة التي یصعب 

ي باألطفال إلى الجنوح نظرا لقلة التحكم فیها تؤد
خبرة الشاب وسهولة اندفاعه إلى إرضاء حاجاته 

إذ باالختالط بأجواء مختلفة، . المادیة والمعنویة
یصبح الحدث عرضة لالنحراف نتیجة التغیرات 
والتحوالت في تكوینه الجسمي والبیولوجي والغریزي 

.والعقلي
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الثالثة ثانويمدى فعالیة اإلرشاد النفسي في تنمیة بعض جوانب العالقات البینشخصیة لدى تالمیذ السنة 
عنو عزیزة 

اإلجتماعیةقسم علم النفس و علوم التربیة و 
»جامعة الجزائر-اإلجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة و  2 »

ملخـص
مت الدراسة الحالیة للكشف عن مدى فاعلیة اإلرشاد النفسي في تنمیة بعض جوانب العالقات البینشخصیة لدى تالمیذ مّ صُ 

و لتحقیق هذه .ثانوي، علمًا أنها أكثر المجاالت أهمیة في التفاعل اإلنساني و في تماسك الجماعة و المجتمعالسنة الثالثة 
تراوحت أعمار ). ة(تلمیذ300و عینة ضابطة متكونة من ) ة(تلمیذ300الدراسة إستخدمنا المنهج التجریبي على عینة من

مقیاس التوجه و اسة تم تطبیق مقیاس المستوى اإلجتماعي اإلقتصادي، في الجزء األول من الدر .سنة20و 16األفراد بین 
و أسفرت النتائج عن وجود إختالفات معتبرة بین مختلف . مقیاس الكفاءة اإلجتماعیة ومقیاس دافعیة التوادو نحو اآلخرین، 

. موعة التجریبیةلصالح المج) دافعیة التواد، التوجه نحو اآلخرین، الكفاءة اإلجتماعیة( متوسطات األبعاد

.التلمیذ، العالقات البینشخصیة، اإلرشاد النفسي:الكلمات المفاتیح

Résumé
Cette étude a été menée pour découvrir l’efficacité de counselling psychologique dans
l’amélioration des relations interpersonnelles chez les élèves de troisième année secondaire.
Pour la réaliser, nous avons suivi une méthodologie  expérimentale dans le but de cerner les
variables de l’étude, portant sur deux populations d’enquête  de 300 élèves chacune. Parmi
les conclusions de cette étude, il a été mis en évidence des différences sensibles entre les
moyens des dimensions (la motivation de l’amabilité, orientation interpersonnelle, l’efficacité
sociale). En effet, le traitement statistique des résultats obtenus met  en évidence des
différences au niveau 0.01 dans l’intérêt du groupe expérimental, ce qui confirme les
hypothèses de l’étude.

Mots clés : counselling psychologique, les relations interpersonnelles, élève.

Abstract
The interpersonal relationship is the axis of the carly experience and the basis of research
that deals with the development of the human interaction. The present research is devoted to
the study of the impact of psychological counselling on the development of interpersonal
relationships of 3rd year secondary school students. For this purpose an experimental group
of 300 students is compared to another normal group of 300 students, whose age ranges from
16 to 20 years. To fullfil the goals of this study we administered the orientation towards
another scale, the social competence scale, and the lovely emotion scale. Data analysis
showed considerable differences between means of the different dimensions, such as: good
orientation towards anothers, social capacity and the lovely emotion in favor, of experimental
group after practising the psychological cousenlling, compared to the normal group.
Statistical differences proved to be significant at 0.01 level, which support the research
hypotheses.

Keywords: Psychological counselling, interpersonal relationships, student.
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:مقدمة
على الرغم من تسلیم الباحثین في عدید من 
المیادین النظریة لعلم النفس بأهمیة و حیویة الدور 
الذي یمكن أن تلعبه العالقات البینشخصیة في حیاة 

عل حد سواء إّال أنه الواضح أن الفرد و المجتمع 
إنسان العصر الحالي یعیش حیاة تتمیز بغلبة 
النزعات المادیة، و تفكك أواصر العالقات الحمیمة 
و تفاقم حدة الصراع بین اإلنسان وغیره بني اإلنسان 
إلى غیر ذلك من المؤثرات التي جعال اإلنسان 

.یتناسى إشباع متطلباته الوجدانیة و اإلنفعالیة
من هنا یتعین على المشتغلین في المجاالت و

التطبیقیة لعلم النفس بصدفة عامة و في مجال 
اإلرشاد النفسي بصفة خاصة تسهیل سعي الفرد 
إلشباع هذه الحاجات و معاونته على تخطي آیة 
عقبات أو صعوبات یمكن أن تعوق مسعاه في هذا 

.الصدد
كما تكمن أهمیة البحث الحالي في أهمیة 

وع الذي یتصدى لدراسته، حیث أنه یسعى الموض
لدراسة مدى فاعلیة برنامج إرشادي في تنمیة بعض 
جوانب العالقات البینشخصیة لدى تالمیذ السنة 
الثالثة ثانوي من الجنسین، و تحدید ما یمكن أن 
یترتب على هذه التنمیة و یتبعها من تنمیة لهذه 

علماء الجوانب، فمن الناحیة النظریة، یسلم كثیر من
و تزكیته لها یتزاید ççالنفس أن تقدیر الفرد لذاته

عندما یشعر أنه محبوبًا أو مرغوبًا فیه من جانب 
اآلخرین، ألن ذلك یعد بمثابة مؤشر على أهلیته أو 
جدارته لكي یكون طرفًا في عالقة یسودها التقبل 
والتفاهم والتواد مع اآلخرین، األمر الذي یؤدي إلى 

روابط اإلحتكاك و الصداقة بین أفراد تعزیز و تقویة
.)1(الجماعة

أما أهمیة البحث من الناحیة التطبیقیة فهي 
تتمثل في تنمیة جوانب العالقات البینشخصیة بین 

األفراد بهدف مساعدة هؤالء األفراد على أن یعیشوا 
حیاة متوافقة و متوازنة مع المحیطین بهم مما یؤدي 

علیة السلوك إلى تنمیة مستوى كفاءة و فا
اإلجتماعي، و من ثم تتجلى أهمیة البحث الحالي 
في تصمصم برنامج إرشادي یتیح مناخًا من الفهم 
والتقبـل والمرغوبیة و تعزیز أواصر العالقات 

.البینشخصیة لدى التالمیذ
:اإلشكالیة

إن موضوع العالقات البینشخصیة من أكثر 
ماسك الجوانب أهمیة في التفاعل اإلنساني و في ت

الجماعة والمجتمع على حد سواء فإن ما یلفت 
النظر ندرة الدراسات العربیة و األجنبیة التي تهتم 
بمحاولة تنمیة هذه العالقات، و إن كان هناك بعض 
الدراسات األجنبیة التي یمكن أن تعتبر بمثابة 

.بدایات في هذا الصدد
و الشك أن العالقات البینشخصیة تأتي في 

ت البحثیة و التنظیریة التي یتعین مقدمة المجاال
اإلهتمام بها من جانب الباحثین في عدید من 
میادین علم النفس نظرًا لما یمكن أن تؤدي إلیه أو 
یترتب علیها من نتائج و آثار تسهم في أن یعیش 

. اإلنسان حیاة مثمرة و مشبعة یشعر فیها بأهلیته
مما األمر الذي ینعكس إیجابیًا على صحته النفسیة،

یؤدي إلى حسن إستثمار ما لدیه من قدرات 
وٕامكانات خالقة، و بالتالي یمكن القول بأن 
العالقات الوثیقة والمتبادلة بین األشخاص بما 
تتضمنه من مشاعر و نشاطات و أفكار تكون ذات 

.تأثیر قوي و ملموس لكل من طرفیها
و لعل هذا یتفق مع ما ذهب إلیه كل من 

Mc whirter & Marksماكوریتر و ماركس 

عندما أوضحا حقیقة هامة مؤداها أن الفرد یشعر 
بسوائه عند ما یكون طرفًا في شبكة من العالقات 
التي تجمعه بآخرین یتبادل معهم مختلف مشاعر 
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الدفء و التواد، في إطار من التقبل المتبادل بینه 
.)2(وبینهم

وعلى الرغم من تنوع الخصائص و الصفات 
أن تجعل الفرد موضع تقبل و مرغوبیة التي یمكن 

لدى اآلخرین، فإن مهارات التواد التي تتمثل في 
المیل التوادي، و المیل للتعاطف الوجداني مع 

والثقة في اآلخرین اآلخرین، و الكفاءة اإلجتماعیة،
تأتي في مقدمة الخصائص و الصفات ذات األهمیة 

ر ، وهذه الخصائص والصفات أشا)3(في هذا الصدد 
إلیها العدید من الباحثین في إطار حدیثهم عن 
العالقات البینشخصیة، بإعتبارها مجاًال حیویًا 
إلشباع ما یعرف بالحاجات البینشخصیة و التي 
تتمثل في حاجة الفرد إلى التفاعل و التواصل مع 

دیشارمز (اآلخرین والحاجة إلى الحب و التأثیر 
Decharms1979 سكاریاك ،Schariach

، و مما الشك فیه أن هذه الحاجات یترتب )1985
علیها نتائج إیجابیة تبدو  تجمعاتنا و مجتمعاتنا في 
مسیس الحاجة إلیها تحقیقًا لمطلب حتمیة التفاعل 

.اإلنساني و تماسك المجتمع
و لقد أشار الباحث إبراهیم قشقـوش إلى أن 
العالقة بین الفرد واآلخریـن المحیطین به عالقة 

ة غیر مكتوبة، و هي عالقة ثنائیة اإلتجاه تعاقدی
بطبیعتها یلتزم الفرد فیها بتبني ومسایرة ما إرتضاه 
اآلخرون من معاییر ومعدات سلوكیة مقابل 
إستمتاعه بما یسبغه علیه هؤالء اآلخرون من 
مجاالت وفرص لتحقیق وٕاشباع حاجاته النفسیة 

اءة واالجتماعیة التي تعتبر مطلبًا حیویًا لضمان وكف
و فاعلیة السلوك اإلنساني، و تتضمن هذه الحاجات 
ضمن ما تتضمنه كال من الحاجة إلى اإلنتماء، 
والحاجة إلى الحب، و الحاجة إلى التقدیر، والحاجة 
إلى النجاح، وهي جمیعًا تنطوي على مشاعر 

.  )4(وأحاسیس ال غنى عنها إلنسانیة اإلنسان

ید من وعلى الرغم من تسلیم الباحثین في عد
المیادین النظریة لعلم النفس بأهمیة و حیویة الدور 
الذي یمكن لهذه المشاعر و الحاجات أن تقوم به 
في حیاة الفرد و المجتمع على حد سواء إّال أنه من 
الواضح أن إنسان العصر الحالي یعیش حیاة تتمیز 
بغلبة النزعات المادیة، و تفكك أواصر العالقات 

الصراع بین اإلنسان و غیره الحمیمة و تفاقم حدة
اإلنسان إلى غیر ذلك من المؤثرات التي بنيمن 

جعلت اإلنسان یتناسى إشباع متطلباته الوجدانیة 
، حیث یرى أنه لیس غریبًا في مثل )5(واإلنفعالیة 

هذا المناخ أن تصبح الغلبة لكل من یحتال و یخادع 
و ینافق كي یستعمل كل ما یمكن إستغالله إلشباع 

اجاته، و بذلك تتفاقم حدة الصراع بین اإلنسان ح
.وأخیه اإلنسان

Carrera) 1964(وفي هذا الصدد قام كاریرا 

بدراسة السلوك اإلجتماعي المالزم للحاجة للتواد، 
وذلك بهدف التعرف على العالقة بین الحاجة إلى 
التواد و بعض أنماط السلوك اإلجتماعي و أثر ذلك 
على دافعیة الفرد للتواد، وقد أسفرت الدراسة عن 
نتائج تشیر إلى أن األفراد ذوي الحاجة التوادیة 

من النبذ أو الرفض أقل التي یدفعها الخوف(السالبة 
تقبًال لبعضهم البعض وأقل دقة في اإلدراك 
اإلجتماعي و یمیلون للعدائیة المباشرة نحو بعضهم، 
أما بالنسبة لألفراد ذوي الحاجة التوادیة الموجبة 

) التي یدفعها القبول و اإلستحسان اإلجتماعي(
فكانوا عكس ذوي الحاجة التوادیة السالبة، كذلك 

تائج أن التواد السلبي سمة أكثر نوعیة أوضحت الن
من التواد اإلیجابي و یرتبط بإفتقاده ) تخصیص(

الكفاءة اإلجتماعیة، وأن التواد اإلیجابي سمة أكثر 
.)6(عمومیة و یرتبط بالتوافق اإلجتماعي الجید

Teichman) 1973(كما قامت بونا تیشمان 

بدراسة عن اإلستثارة اإلنفعالیة و التواد بهدف 
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توضیح ما إذا كان القلق یؤدي إلى العزلة، حیث 
أشارت نتائج بعض الدراسات إلى أن اإلستثارة 

وهذا یشكل . اإلنفعالیة تجعل الناس یفضلون العزلة
في وجهة السلوك التوادي في مختلف حاالت 
اإلستثارة اإلنفعالیة، لذلك قامت الباحثة بتصمیم 

دراسة مواقف تجریبیة إلحداث القلق، و أسفرت ال
عن نتائج تشیر إلى أنه عندما یتعرض المفحوص 
لنوع من التهدید غیر المجدد أو غیر الواضح من 
الناحیة المعرفیة و الذي یتصل بالذات فإن اإلستثارة 

.)7(الحادثة تزید من حاجة الفرد إلى التواد
) 1973(ولقد قامت جیست وتریزا عامرك 

Geist & Teriza Hamrickجنب بدراسة عن الت
اإلجتماعي وعالقته الثقة بالنفس وعدد من الحاجات 
كالحاجة إلى التواد، والتغییر والسیطرة والهیمنة، 
واإلذعان أو اإلحترام، وكانت عینة الدراسة تتضمن 

طالبًا و طالبة من بین 289مجموعـة كلیة قوامها 
طالب و طالبات الجامعة، وأجرا أفرادها مقیاس 

أفراد العینة و فقًا لهذا التجنب االجتماعي وصنف
المقیاس إلى ثالث مجموعات فرعیة مرتفعة 
ومتوسطة ومنخفضة، ثم أجرا علیهم قائمة الضبط 

& Goughالموضوعـي لجوف و هیلبون 

Heilbum لتقییم الثقة بالنفس وحاجات التواد
والتغییر والسیطرة واإلذعان، وأظهرت النتائج أن 

المرتفـع قد حصلوا األفراد ذوي التجنب اإلجتماعي 
على درجات منخفضة بداللة في الثقة بالنفس 
وحاجات التواد والتغییر والسیطرة، و حصلوا على 
درجات مرتفعة بداللة في الحاجة إلى اإلذعان 

.)8(مقارنة بمتوسطي ومنخفضي التجنب اإلجتماعي
) 1986(أما هاري جوتسفیك و إلیزابیت بورك
Gottesfeled & Elizabeth BurkeHary

دراسة عن متغیرات القوة الداخلیة و التواد و تحقیق 
الذات، و یقصد بالتواد في هذه الدراسة أنه عالقة 

الحب، الصداقة، (بینشخصیة نتیجة لعاطفة إیجابیة 
، بینما یقصد بالقوة الداخلیة أن )والسعادة، و السالم

الفرد یفرض سیطرته أو هیمنته على شخص آخر أو 
ن األفراد، و كانت عینة الدراسة مجموعة أخرى م

طالبًا و طالبة من 30تشمل مجموعة كلیة قوامها 
بین طالب و طالبات الجامعات األهلیة ممن ینتمون 
إلى المستوى اإلجتماعي اإلقتصادي المنخفض، وتم 
قیاس التواد والقوة الداخلیة من خالل معلومات 

حیث السیرة الذاتیة، أو ما یسمى الذاكرة و الخبرات،
خبرات یتذكرها من األقدم 10یسجل المفحوص أهم 

إلى األحدث، و قد تكـون الخبرة التي یتذكرها في 
صورة شخص آخر أثر في حیاته،وهنا یعبر عن 
مشاعره تجاه هذه الخبرة ومعناها بالنسبة له، 
وأوضحت النتائج وجود عالقة سالبة و دالة بین كل 

حقیق الذات، وهذا من القوة الداخلیة، والتأكید على ت
یعني أن األفراد الذین یؤكدون على تحقیق ذواتهم هم 
أكثر إحتماًال أن تتوافر لدیهم القوة الداخلیة بصورة 
أكبر ومن ثم یفتقدون الروابط التوادیة، مما یؤدي 

.إلى مزید من تفكك األشكال التقلیدیة للتواد
وانطالقا مما سبق فإن العالقات البینشخصیة 

ة بالنسبة للفرد، و لذلك حیث یتم تدریب ذات أهمی
الفرد عن طریق اإلرشاد النفسي على بعض 
المهارات اإلجتماعیة و البینشخصیة بهدف تنمیة 
إمكاناته إزاء ما یواجهه من صعوبات أو مشكالت 
ذات طبیعة إنفعالیة أو بینشخصیة إلى جانب 
مساعدته على حل هذه المشكالت من أجل تحقیق 

وجوده و من ثم الوصول إلى مستوى ذاته و إثبات
مناسب من التوافق الشخصي و اإلجتماعي مع 

. )9(اآلخرین و التفاعل معهم
بدراسة Schariach) 1985(ولقد قام سكاریاك 

الهدف منها بحث مدى فاعلیة أحد برامج اإلرشاد 
النفسي الجماعي في تسهیل تحقیق بعض الحاجات 
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ستخدام الباحث في النفسیة الخاصة لدى المسنین، وا
مسنًا وأجرى على 15ذلك مجموعة كلیة قوامها 

أفراد هذه المجموعة برنامجًا للتدریب الجماعي عبارة 
عن ثمان جلسات تتضمـن عددًا من أشكال وصور 

التواد، واآللفة، واالنضباط، والتحمل، : التفاعل مثل
وأوضحت نتائج الدراسة وجود تأثیر دال للبرنامج 

ى تنمیة مهارات التفاعل البینشخصي اإلرشادي عل
التي تسهل الكفاءة اإلجتماعیة وتعزیز التدعیمات 

.)10(البینشخصیة
Filak & Al) 1986(كما قام فیالك و آخرون 

بدراسة تهدف إلى معرفة أثر اإلرشاد النفسي في 
خفض العدوانیة والسیطرة أو الهیمنة ورفع التواد 

ك مجموعة كلیة والخضوع، واستخدم الباحثون في ذل
فردًا ممن تتراوح أعمارهم الزمنیة بین 56قوامها 

عامًا، وتم تقسیم أفراد هذه المجموعة الكلیة 16-57
فردًا، 28إلى مجموعتین فرعیتین قوام كل منها 

وأجروا على أفرادها قائمة الصفات البینشخصیة إلى 
جانب البرنامج اإلرشادي العالجي، وأوضحت 

فحوصین الذین أتموا البرنامج بنجاح النتائج تفوق الم
على نظرائهم ممن لم ینجحوا في إجتیاز ذلك 
البرنامج من حیث صفات وخصائص المسلك 
التوادي، ولم تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة 

بین أفراد المجموعتین من حیث السیطرة   
أوالخضوع، وأوضحت الدراسة بضرورة وضع 

في اإلعتبار عند اإلتجاهات البینشخصیة للعمیل
التخطیط لوضع أیة برامج یراد بها تعزیز أو تنمیة 

.)11(المسلك التوادي
وانطالقا مما سبق نهدف من خالل البحث 
الحالي إلى التحقق من التفاعل بین درجات أبعاد 
العالقات البینشخصیة والتي تتضمن كل من السلوك 

اآلخرین التوادي، والكفاءة اإلجتماعیة، والتوجه نحو 

من جهة، ومدى فاعلیة اإلرشاد النفسي من جهة 
.أخرى

:ویمكن تحدید فروض الدراسة الحالیة كاآلتي
:الفرضیة العامة

فروق ذات داللة إحصائیة في العالقات هناك
البینشخصیة بین المجموعة التجریبیة التي تلقت 
إرشادًا نفسیًا والمجموعة الضابطة التي لم تتلقى 

.لصالح المجموعة األولىإرشاد نفسیاً 
:الفرضیات الجزئیة

هناك فروق ذات دالة إحصائیًا في السلوك -
التوادي بین المجموعة التجریبیة والمجموعة 

.الضابطة لصالح المجموعة األولى
هناك فروق دالة إحصائیًا في الكفاءة اإلجتماعیة -

بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة لصالح 
.المجموعة األولى

هناك فروق دالة إحصائیًا في التوجه نحو -
اآلخرین بین المجموعة التجریبیة والمجموعة 

.الضابطة لصالح المجموعة األولى
:  إجراءات الدراسة الحالیة-3

:العینــة-1.3
كعینة ) ة(تلمیذ) 300(تم إختیار عینة قوامها 

درسین كعینة ضابطة متم) ة(تلمیذ) 300(تجریبیة و
19و17بالسنة الثالثة ثانوي، تمتد أعمارهم ما بین 

، أما متغیر الذكاء 18.22سنة بمتوسط عمري 
غیر دالة إحصائیًا 0.62» ت« فقدرت بقیمة 

» ف« والمستوى اإلجتماعي اإلقتصادي قدرت قیمة 
مما یؤكد تماثل و تجانس . غیر دالة إحصائیاً 0.14

.المجموعتین
:منهج البحث-2.3

إعتمد البحث الحالي على المنهج الوصفي، 
حیث یهدف إلى وصف الظاهرة أو الواقع بدقة 
وموضوعیة، وذلك إعتمادًا على المعطیات التي 
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تحلل تحلیًال كمیًا و كیفیًا، و ذلك بإعتماد الطرق 
.اإلحصائیة المختلفة لدراسة العالقة بین الظواهر

:وسائل القیاس-2.3
اإلجتماعي اإلقتصادي مقیاس المستوى -1.2.3
:لألسرة

أعد هذه األداة عبد السالم عبد الغفار وٕابراهیم 
و قام عبد العزیز الشخص ) 1978(قشقوش 

بتعدیلها في ضوء التغیر الذي حدث ) 1995(
للمجتمع والذي أدى إلى تغیر مستویات دخول 
األسر، ویتضمن المقیاس ثالثة مقاییس فرعیة 

لشهري للفرد، متدرجة لقیاس مستوى الدخل ا
والمستوى المهني، والمستوى التعلیمي، وفي ضوء 
هذه المقاییس یتم تحدید المستوى اإلجتماعي 

.)12(اإلقتصادي لألسرة
مقیاس التوجه نحو اآلخرین -2.2.3

Interpersonal Orientation Scale:
Filsinger) 1981(أعد هذا المقیاس فلسنجر 

وذلك لقیاس درجة توجه الفرد نحو اآلخرین، ویتكون 
بندًا تصف میل الفرد لآلخرین من 15المقیاس من 

خالل بعض األنماط السلوكیة التي تظهر السلوك 
اإلجتماعي للفرد، ویجیب الفرد على كل بند بإجابة 
واحدة من بین خمس إختیارات أوافـق بشدة، أوافق 

أرفض بشدة مع إلى حد ما، محاید، ال أوافـق،
لكل من 1، 2، 3، 4، 5: تخصیص التقدیـرات

اإلسجابات الخمس على العبارات الموجبة، 
لكل من 5، 4، 3، 2، 1وتخصیص التقدیـرات 

اإلستجابات الخمس على العبارات السالبة، ویستخدم 
الجمع الجبري في حساب الدرجة الكلیة التي یحصل 

المرتفعة علیها المفحوص على المقیاس، والدرجة
تشیر إلى مستوى عال من المیل لآلخرین، والدرجة 
المنخفضة تشیر إلى مستوى منخفض من المیل 

.)13(لآلخرین

ولقد قامت الباحثة بحساب الصدق التكویني 
للمقیاس و ذلك بحساب درجة كل بند بالدرجة الكلیة 
على بقیة البنود بعد إستبعاد قیمة هذا البند من 

، و قد تراوحت قیم )140=ن(الدرجة الكلیة 
، 0.56، 0.33معامالت اإلرتباط الناتجة بین 

وجمیع هذه المعامالت دالة إحصائیًا عند مستوى 
.، وتشیر إلى إتساق المقیاس وصدق محتواه0.01
:مقیاس الكفاءة اإلجتماعیة-3.2.3

بتعریب و إعداد ) 1990(قام مجدي عبد الكریم 
ستوى الكفاءة هذا المقیاس كي یستخدم في قیاس م

اإلجتماعیة، ویتكون المقیاس من عشرة بنود تصف 
الفرد الكفء إجتماعیُا، و یطلب من المفحوص إبداء 
الرأي بالنسبة لكل بند من هذه البنود على مقیاس 

، 3، 4متدرج من أربع نقاط مع تخصیص التقدیرات 
وتخصیص : للبنود ذات اإلتجاه اإلیجابي1، 2

للبنود ذات اإلتجاه السلبي، 3،4، 2، 1التقدیرات 
الدرجة الكلیة التي یحصل علیها المفحوص عبارة و 

ته على جمیع البنود عن المجموع الجبري إلستجابا
.)14(السالبةالموجبة و 

لقد قامت الباحثة بتطبیق اإلختبار على عینة و 
15طالب جامعي ثم إعادة تطبیقه ثانیة بعد ) 100(

، أما الصدق التكویني 0.72یومًا فبلغ معامل الثبات 
.0.89للمقیاس فقدر بـ 

:إختبار دافعیة التواد-4.2.3
قام إبراهیم قشقوش بتعریب وٕاعداد هذا االختبار 
كي یستخدم في قیاس عدد من األبعاد والجوانب 
التوادیة، ویتضمن هذا اإلختبار ثالثة مقاییس فرعیة 
إستخدم منها الباحث مقیاس واحد وهو مقیاس المیل 

بندًا، و یطلب 24توادي، ویتضمن هذا المقیاس ال
من المفحوص إبداء الرأي بالنسبة لكل بند من هذه 
البنود على مقیاس متدرج من سبع نقاط مع 

، صفر، لكل من 1، 2، 3تخصیص التقدیرات 
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اإلستجابات السبـع على العبارات الموجبـة، 
، صفر لكل من 1-، 2-، 3-وتخصیص التقدیرات 

السبع على العبارات السالبة، ویستخدم اإلستجابات 
الجمع الجبري في حساب الدرجة الكلیة التي یحصل 

.علیها المفحوص على المقیاس
ولقد قامت الباحثة بحساب معامل الثبات بعد 

طالب ) 150(إعادة تطبیق اإلختبار على عینة 
، أما الصدق البنائي لإلختبار فقد 0.77حیث قدر بـ 

.0.81بلغ 
:البرنامج اإلرشادي النفسي-5.2.3

استخدمت الباحثة أسلوب اإلرشاد النفسي 
الجماعي متمثًال في المزاج بین أسلوب المحاضرة، 
والمناقشة الجماعیة، ویعتمد هذا األسلوب أساسًا 
على إلقاء محاضرات سهلة على التالمیذ یتخللها 
ویلیها مناقشات، هذا باإلضافة إلى التدریب على 
بعض المهارات اإلجتماعیـة مثل مهارة حسن

االستماع أو اإلصغاء، و كیفیة بدء الحدیث مع 
اآلخرین، وقد أوضحت بعض الدراسات فاعلیة هذا 

، كما أوضحت )1984Newtonنوتن،(األسلوب 
تدریب على دراسات أخرى أن المزج بین أسلوب ال

المناقشة الجماعیة یكون أكثر المهارات اإلجتماعیة و 
.)15(فاعلیة من إستخدام كل معالجة على حدة
إلرشادي إلى ولقد تمت ترجمة أهداف البرنامج ا

المواقف السلوكیة التي تتناغم مجموعة من األنشطة و 
حیاتنا بعیشة الفرد إجتماعیًا فیما بینها لتكون موقفاً 

دینیًا، كما تم تنفیذ البرنامج وثقافیًا وریاضیًا و 
اإلرشادي أثناء الفصل الدراسي الثاني من العام 

و یشمل البرنامج على ثمان 2010/2011الجامعي 
جلسات، و كانت كل جلسة تتضمن نشاط أو أكثر 
من أنشطة البرنامج، وتبدأ الجلسة باضطالع 
أعضاء الجماعة على جدول األعمال الیومي 
الخاص بتحدید األنشطة التي سوف تتضمنها 
الجلسة، و تترك الحریة لألعضاء إلختبار األنشطة 

تم اختیار قاعة واسعة التي یریدون البدء بها، وقد
للقیام بأنشطة البرنامج، و بعد اإلنتهاء من البرنامج 
قامت الباحثة بمتابعة أفراد العینة بعد مرور شهرین، 
حیث قامت بتطبیق أدوات البحث على أفراد 
المجموعتین لبیان أثر إستمراریة أو فاعلیة البرنامج 

ق اإلرشادي النفسي و للتحقق من أن البرنامج قد حق
.الهدف المرجو منه

:عرض و مناقشة نتائج الدراسة-4
:النتائج المتعلقة بالفرضیة األولى-1.4

تنص الفرضیة األولى على أنه توجد فروق دالة 
إحصائیًا في السلوك التوادي بین المجموعة 
التجریبیة والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة 

تحقق لل»ت« ولقد إستخدمت الباحثة إختبار. األولى
من صحة أو بطالن هذه الفرضیة، وفیما یلي جدول 
یوضح ما توصلت إلیه الباحثة من نتائج في هذا 

:الصدد

.النفسيالفروق بین متوسطات درجات السلوك التوادي لدى الجماعة التجریبیة مقارنة بالجماعة الضابطة بعد تطبیق اإلرشاد ): 1(جدول 
العینــة

المتغــیر
المجموعة الضابطةالمجموعة التجریبیة

مستوى الداللة»ت« قیمة 2ع2م1ع1م

40.113.1829.012.2913.700.01السلوك التوادي
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وجود فروق دالة إحصائیًا ) 1(یتضح من جدول 
المتوسطات الحسابیة بین 0.01عند مستوى 
حصل علیها أفراد المجموعة التجریبیة للدرجات التي 

على مقیاس السلوك التوادي، والمتوسطات الحسابیة 
للدرجات التي حصل علیها أفراد المجموعة الضابطة 

ي، حیث على نفس المقیاس وذلك في القیاس التتبع
الخاصة بالمقارنة بین هذین »ت« كانت قیمة

وجاءت هذه الفروق لصالح 13.70المتوسطین تبلغ 
.الجماعة التجریبیة

ذلك أنه تتفق هذه النتائج مع دراسة دي شارمز  
)1979 (Decharms بدراسة العالقة بین دافعیة

التواد واإلنتاجیة بهدف توضیح طبیعة العالقة بین 
و السلوك التعاوني الجمعي، وٕاستخدام دافعیة التواد 

& Atkinsonالباحث طریقة أتكنسون و فیروف 

Veroff في قیاس الحاجة إلى التواد، و كذلك
مقیاس قبول أو نبذ الجماعة وطبقت هذه األدوات 
على عینة من طالب الجامعة، و قد توصل الباحث 

أن المفحوصین الذین یعیشون : إلى نتائج مؤداها
ظروف توادیة (عرهم بالنبذ أو الرفض ظروفًا تش

أكثر إنتاجًا في األعمال التنافسیة الفردیة ) سالبة
وأقل إنتاجًا في األعمال التعاونیة و أن المفحوصین 

شعرون في ظل العالقات التوادیة الموجبة ی
بالتالي یمیلون إلى الترابط اإلرتیـاح، و باإلطمئنان و 

ي إقدامي أكثر یكون إنتاجهم ذو نمط دافعوالتعاون و 
.)16(من ذوي التواد المنخفض

) 1980(كما قام كیزوكسي ومهربیان 
Kisonzky & Mehrabian بدراسة عن سمات

الشخصیة المرتبطة باإلفصاح عن الذات، وقد 
الحساسیة تجاه برت الدراسة أن المیل التوادي، و إعت

من أبعاد العالقات النبذ أو الرفض بعدان
الباحثان في ذلك مجموعة ٕاستخدام البینشخصیة و 
تم طالبًا جامعیًا من الذكور، و 114كلیة قوامها 

تقسیم أفراد هذه المجموعة بحیث یكـون كل إثنین 
معافي محادثة لمناقشـة موضوع خاص عن 
العالقات البینشخصیة أو العمل األكادیمي وذلك 

على أن یلعب أحدهما دور لمدة عشر دقائق 
ت بأن یكتب مشكلة أعطیت إلیه تعلیماالمفصح و 

شخصیة فیما ال یزید عن من مشاكل العالقات البین
اآلخر یلعـب دور المیسر لإلفصـاح كلمة و 25

Facilitator تعلیمات بأن یفهم وأعطیت إلیه
ه في یوصل هذا الفهم إلیه و یساعدمشكلة اآلخر، و 

تم تسجیل هذه الحادثة دون الوعي بمشكلته، و 
مقاییس المیل التوادي، علمهم، ثم طبق علیهم 

والحساسیة تجاه الرفض إلى جانب إستبیان عن 
إنطباعاتهم عن الشخص اآلخر، وتم تحلیل مضمون 
التسجیالت الصوتیة، وأظهرت النتائج أن األفراد 
ذوي المیول التوادیة واثقون إجتماعیا، وٕایجابیون 
ومنفتحون في عالقتهم البینشخصیـة وأكثر إفصاحـًا 

اد األكثر حساسیة أقل إنفتاحًا و أن األفر عن ذواتهم، 
.تصادقًا مع اآلخرین و أقل إفصاحًا عن ذواتهمو 

وتعني هذه النتائج وجود تأثیر دال للبرنامج 
اإلرشادي على تباین درجات أفراد المجموعتین على 

ذلك لصالح أفراد المجموعة لتوادي و مقیاس السلوك ا
لتجریبیة على التجریبیة، حیث تفوق أفراد المجموعة ا

نظرائهم أفراد المجموعة الضابطة من حیث 
متوسطات الدرجات التي حصل علیها أفراد 
المجموعة التجریبیة في القیاس التتبعي لمتغیر 

.السلوك التوادي
:النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة-2.4

تنص الفرضیة الثانیة على أنه توجد فروق دالة 
ة اإلجتماعیة لدى إحصائیًا بین درجات الكفاء

الجماعة التجریبیة مقارنة بالجماعة الضابطة بعد
لقد إستخدم الباحث و . تطبیق برنامج اإلرشاد النفسي

لتحقق من صحة أو بطالن هذه » ت« إختبار
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.الباحث في هذا الصددفیما یلي جدول یوضح ما توصل إلیه الفرضیة، و 
.لفروق بین متوسطات درجات الكفاءة اإلجتماعیة لدى الجماعة التجریبیة مقارنة بالجماعة الضابطة بعد تطبیق برنامج اإلرشاد النفسيا): 2(جدول 

العینــة
المتغــیر

المجموعة الضابطةالمجموعة التجریبیة
مستوى الداللة»ت« قیمة 2ع2م1ع1م

28.602.9414.002.4918.480.01الكفاءة اإلجتماعیة

وجود فروق دالة إحصائیًا ) 2(یتضح من جدول 
بین المتوسطات الحسابیة 0.01عند مستوى 

للدرجات التي حصل علیها أفراد المجموعة التجریبیة 
على مقیاس الكفاءة اإلجتماعیة، و المتوسطات 

حصل علیها أفراد المجموعة الحسابیة للدرجات التي 
الضابطة على نفس المقیاس، و ذلك في القیاس 

الخاصة بالمقارنة » ت« التتبعي، حیث كانت قیمة 
و جاءت هذه الفروق 18.48بین المتوسطین تبلغ 

.لصالح الجماعة التجریبیة
تعني هذه النتائج وجود تأثیر دال للبرنامج و 

المجموعتین على اإلرشادي على تباین درجات أفراد 
مقیاس الكفاءة اإلجتماعیة لصالح أفراد المجموعة 
التجریبیة و جاءت الفروق دالة إحصائیًا عند مستوى 

0.01.
تتفق هذه النتائج مع دراسة نوتن و آخرون و 

)1984(Newton & Al التي هدفت إلى تقییم
حاجات طالب الجامعة كخطوة أولى في منع 

د و تفسیر ماهیة اإلضطـراب، و ذلك بهدف تحدی
حاجات و دوافع طالب الجامعة إلى جانب وضع 

ات النفسیة في ضوء برنامج إرشادي لمنع اإلضطراب
تحقیق الكفاءة اإلجتماعیة،تلك الحاجات والدوافع و 

65وٕاستخدام الباحثون في ذلك مجموعة كلیة قوامها 

طالبًا جامعیًا من إحدى جامعات المناطق الوسطى 

لمتحدة، و أجروا على أفرادها عدة بغرب الوالیات ا
أدوات تضمنت إختبار من نمط إختبار تفهم 
الموضوع، و إختبار لقیاس الحاجة إلى اإلنجاز 

قد لحاجة إلى الكفاءة اإلجتماعیة، و وآخر لقیاس ا
أوضحت النتائج أن األفكار األساسیة للحاجة في 

كانت تتضمن مستویات . بروتوكوالت أفراد العینة
قدیر الذات، وقضایا كل من اإلستقالل نخفضة لتم

الحیاة، والعالقات مع ٕافتقاد الهدف في الذاتي، و 
التدعیم من اآلخرین والصحیة، وٕانعدام اإلثابة و 

جانب المحیطین به في البیئة، و كانت الحاجة إلى 
اإلنخراط في عالقات ودودة دافئة وصوًال إلى 

ة في أهمیت شیوعًا و التدعیم اإلیجابي أكثر الحاجا
.)17(إستجابات المفحوصین

:النتائج المتعلقة بالفرضیة الثالثة-3.4
تنص الفرضیة على أنه توجد فروق دالة 
إحصائیًا في التوجه نحو اآلخرین بین المجموعة 

لضابطة لصالح المجموعة التجریبیة والمجموعة ا
للتحقق » ت«لقد إستخدمت الباحثة إختبار و . األولى

هذه الفرضیة، و فیما یلي من صحة أو بطالن 
جدول یوضح ما توصل إلیه الباحث من نتائج في 

.هذا الصدد

.الفروق بین متوسطات درجات التوجه نحو اآلخرین لدى الجماعة التجریبیة مقارنة بالجماعة الضابطة بعد تطبیق برنامج اإلرشاد النفسي): 3(جدول 

العینــة
المتغــیر

المجموعة الضابطةالمجموعة التجریبیة
« قیمة

»ت
مستوى الداللة 2ع2م1ع1م

30.443.3818.362.9813.170.01التوجه نحو اآلخرین
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وجود فروق دالة إحصائیًا ) 3(یتضح من جدول 
الحسابیة بین المتوسطات 0.01عند مستوى 

للدرجات التي حصل علیها أفراد المجموعة التجریبیة 
على مقیاس التوجه نحو اآلخرین، و المتوسطات 
الحسابیة للدرجات التي حصل علیها أفراد المجموعة 
الضابطة على نفس المقیاس، و ذلك في القیاس 

الخاصة بالمقارنة » ت« التتبعي حیث كانت قیمة 
و جاءت هذه الفروق 13.17بین المتوسطین تبلغ 

.لصالح المجموعة التجریبیة
تعني هذه النتائج وجود تأثیر دال للبرنامج و 

اإلرشادي على تباین درجات أفراد المجموعتین على 
مقیاس التوجه نحو الفرد لصالح أفراد المجموعة 
التجریبیة و جاءت الفروق دالة إحصائیًا عند مستوى 

0.01.
وتتفق هذه النتیجة مع نتائج دراسات كل من 

و فیالك و آخرون Schariach) 1985(سكاریاك 
)1986 (Filak & Al و التي أوضحت نتائجهم

وجود تأثیر دال للبرنامج اإلرشادي على تنمیة 
التي تسهل التوجه نحو مهارات التفاعل البینشخصي

الكفاءة اإلجتماعیة و تعزز التدعیمات اآلخرین و 
.)18(بینشخصیةال

ختامًا توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى فعالیة و 
البرنامج اإلرشادي في تنمیـة العالقات البینشخصیة 
لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانوي، حیث أعطى 
البرنامج فرصة للتفاعل اإلجتماعي الذي له أكبر 

ت اإلجتماعیة و زیادة األثر في تنمیة بعض المهارا
. اء الجماعةعل على السلـم لدى أعضالتفااإلندماج و 

ـم ذلك من خالل تشجیعهوالشعور بالتقدیر و 
محاولة إثبات ذواتهـم، مما بإستمـرار على المناقشة و 

فیما بینهم في جو یسوده المحبة أدى إلى التآلف 
باإلضافة للتخلص . التقدیر المتبادلوالود والتفاهم و 

النقد یة نحو الذات و الخوف منمن المشاعر السلب

ذلك من خالل ما یحققه والرفض من قبل اآلخرین، و 
تشجیع على التفاعل واإلستبصار البرنامج من

خاصة ما یرتبط بالجوانب اإلیجابیة فیها، بالذات، و 
التصدي ساعد الفرد على مواجهة مشكالته و مما ی

.لها

: الخالصـة
صمم البحث الحالي من أجل دراسة مدى فاعلیة 

في تنمیة بعض جوانب العالقات برنامج إرشادي 
البینشخصیة لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانوي بهدف 
التحقق من تأثیر البرنامج اإلرشادي على كل من 
السلوك التوادي، الكفاءة اإلجتماعیة، التوجه نحو 
اآلخرین، و إستخدام الباحثة في ذلك مجموعة كلیة 

میة تلمیذ و تلمیذة بالمؤسسات التعلی) 600(قوامها 
بالجزائر العاصمة، و رعي في ذلك تجانس أفراد 

تم إستخدام ریبیة و الضابطة، و المجموعة التج
وسائل القیاس لجمع المعطیات من خالل تطبیق 

و لقد عولجت النتائج عن طریق . البرنامج اإلرشادي
و أظهرت النتائج أن البرنامج اإلرشادي » ت«إختبار

میة العالقات المستخدم لعب دورًا ملموسًا في تن
البینشخصیة لدى أفراد العینة خالل إكسابهم بعض 
المهارات اإلجتماعیة التي تمكنهم من التعامل مع 
اآلخرین والتعایش السلیم معهم، كذلك أسفرت النتائج 
إستمراریة تأثیر البرنامج اإلرشادي المستخدم بعد 
مرور شهرین من إنتهائه، و هذه النتائج في جملتها 

ة البرنامج اإلرشادي المستخدم في تنمیة تبرز أهمی
بعض جوانب العالقات البینشخصة لدى األفراد 
الذین یعانون من صعوبة إقامة عالقات إجتماعیة 
ناجحة مع اآلخرین بهدف مساعدتهم على أن یعیشوا 

.حیاة مستقرة و متوافقة مع اآلخرین
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دور اإلتصال الداخلي في تحسین إنتاجیة الموارد البشریة
بووزة بایة 

اللغات و العلوم اإلجتماعیة و اإلنسانیةكلیة اآلداب و 
المدیة-جامعة یحي فارس

ملخص
بینما . كالعمال و رأس المال: یتعلق األول بالتراكم الرأسمالي، الناجم عن إضافة عوامل إنتاج جدیدة : للنمو اإلقتصادي طریقان

،أي التراكم الرأسمالي،التقلیدیة اتخذت السبیل األولو معلوم أن نظریة التنمیة اإلقتصادیة. یرتكز الثاني على تحسین اإلنتاجیة
ما جعل موضوع اإلتصال وهذا.بینما ینتهج اإلقتصاد الجدید الطریق الثاني، مستندا على  تكنولوجیا المعلومات و اإلتصاالت

التطور، في ظل بیئة تنافسیة البقاء و بالنسبة لكل مؤسسة تنشد ودوره في تحسین إنتاجیة الموارد البشریة على الئحة االهتمامات 
و بالتوازي مع ذلك نشطت حركة البحث في هذا المضمار لمساندة الخطوات اإلنتاجیة، بنتائج .شدیدة  ال مكان فیها للضعفاء

.وهذا ما ینشده هذا المقال.األبحاث العلمیة مما یضمن كفاءة أعلى في األداء

.اإلنتاجیة، الموارد البشریة، األداءاإلتصال الداخلي، : اتیحالكلمات المف

Résumé
La croissance économique emprunte deux voies possibles: la première est l'accumulation
capitaliste résultant de l'introduction de nouveaux facteurs de production tels que : le capital et la
main-d'œuvre.La seconde est basée sur l'amélioration de la productivité. Si la théorie classique
du développement économique s’inscrit dans la première orientation, c'est-à-dire l'accumulation
capitaliste. La nouvelle économie quant à elle, a pour cadre la seconde voie. Dans ce dernier cas,
les technologies de l'information et de la communication occupent une place prépondérante. De
ce fait toute entreprise soucieuse de son développement  et de  sa pérennité dans un
environnement concurrentiel, accorde à la communication un intérêt primordial. Cet article
s’inscrit dans cette perspective et vise à mettre en évidence le rôle de la communication dans
l’amélioration de la productivité des employés.

Mots clés : la communication interne, la productivité, les ressources humaines, performance.

Abstract
Economic growth takes two possible ways: the first is the capitalist accumulation resulting from
the introduction of new factors of production such as capital, labor force. The second way is
based on improving productivity. If the classical theory of economic development is in the first
orientation, to this way of capitalist accumulation. The new economy meanwhile is set in the
second channel. In the latter, information technology and communication occupy a prominent
place. Therefore any company that cares about its development and its sustainability in a
competitive environment, given the communication of primary interest according to its role,
improves the productivity of human resources. Studies and scientific research done in this area
led to think and guide enterprises to improve their performancies. This article aims to highlight
the role of communication in improving employees’ productivity.

Keywords: Internal communication, productivity, humanresources, performance.
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:مقدمة 
اإلنسان كائن إتصالي مند نشأته، وٕانسانیته 
مرتكزة على كثافة عالقاته بأقرانه، خصوصا في 
مجال العمل، أما تاریخه فهو تاریخ إبدال وسائل 
تحصیل المعلومات،  وجمع المعارف، و اختراع 

بهدف تحسین . أدوات فعالة لتخزین العلوم أو نقلها
. األداء البشريالمحیط المادي وكذا رفع معدل 

باالستناد على التسییر اإلداري الحدیث القائم على 
اإلتصال الداخلي الذي  تعددت  أدواره و تباینت 

.وفقا لمجال استخدامه من قبل كل مؤسسة. وظائفه
إهتماما بالغا اإلدارة الحدیثةفي هذا اإلطار تولي 

الدلیل على نمو ألنها.قضیة تحسین اإلنتاجیةل
ؤسسة باستخدام ذات عناصر اإلنتاج اقتصاد الم
أما على المستوى الوطني، فتحسنها . دون زیادة

یسهم في زیادة الناتج الكلي بحسن إستخدام الموارد، 
و لیس بزیادة كمیتها، مما ینعكس إیجابا على 

.رفاهیة المجتمع
غیر أن إحداث زیادة محسوسة في اإلنتاجیة، ال 

المتأنیة، المرتكزة على یتحقق بالتمني، بل بالدراسة 
التخطیط العلمي، الذي یتعامل مع المسببات المؤثرة 

ومن ضمنها طبیعة . األداء البشريفي مستویات
اإلتصال الداخلي وأهمیته في التخطیط و إتخاذ 
القرارات، و أیضا تأثره بنمط القیادة و السلطة  
فضال عن تأثیره الواضح على معنویات الموارد 

.  فعیتها  للعمل و كذا رضاها الوظیفيالبشریة و دا
لكن إذا كانت المؤسسة أهم حلقة في التنمیة 
اإلقتصادیة، فهل سینجح الجهاز اإلداري في رفع 
معدالت األداء البشري دون اإلستعانة باإلتصال 

هل یمكن تحسین إنتاجیة األفراد، بحرمانهم الداخلي؟ 
و عدم من المشاركة في التخطیط و اتخاذ القرارات؟ 

؟تزویدهم بالمعلومات و المستجدات
.في ثنایا هذه الورقة إجابات عن هذه التساؤالت

:أهمیة اإلتصال الداخلي بالنسبة  للمؤسسات .1
تتعلق اإلشكالیة المطروحة بدور اإلتصال 
الداخلي في تحسین إنتاجیة الموارد البشریة، لذا 

.اإلتصال الداخليالتعرض لمفهومینبغي بدایة 
كمیكانیزم، في ظله یولد و ینمو «عّرف حیث

ویتطور، كیان فرید ومتجانس نسمیه مؤسسة، أما 
إستراتیجیة اإلتصال الداخلي، فهي فن اإلدارة 
والتنسیق و جمع  مختلف األسالیب االتصالیة ثم 

.»)1(تسخیرها لتحقیق األهداف العامة
فاإلتصال الداخلي یهدف لتحسیس العامل  

نة في التنظیم المعبر عنه بالحیز بقیمته ویمنحه مكا
الفیزیقي، ویظهر من خالل اإلدارة بمختلف 
مستویاتها، وكذا تقسیم المهام، وتوزیع األدوار كما 

.)2(یحدد العالقات  وینظمها لتحقیق التنسیق
خصوصا و أن المؤسسة نظام مفتوح على محیط 
متغیر، لذا یحرص جهازها اإلداري على مراقبة 

بیق الجید للقرارات، بید أن هذا المسعى التسییر والتط
غیر كاف لتفعیل النظام اإلداري، لوجود مؤثرات 

.خارجیة، تتعذر السیطرة علیها
فعملیة المراقبة ضروریة، و هي القدرة على 
التحكم و ضمان التكیف مع الظروف الغیر متوقعة، 
إلبقاء النشاط یسیر في خط مستقیم لتحقیق الهدف 

عتماد على اإلتصال الداخلي الذي باإل.)3(المنشود
یجمع المعلومات اإلستراتیجیة لكونهیعد نسق 

لتركیزهو وظیفة .والتقنیة المتعلقة بمختلف الموارد
لذا توصف المؤسسات . على التفاعالت بین األفراد

.بأنها وحدات لمعالجة المعلومات و تناقلها
دور اإلتصال الداخلي في المؤسسة1-1

بأي نشاط إنتاجي، إذا غاب یتعذر القیام 
اإلتصال الداخلي الذي یساعد على التنسیق بین 

والمصالح و ینقل المعلومات مختلف الوحدات
:والمستجدات،  أثناء
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القرار یتطلب تفكیرا ف: عملیة إتخاذ القرارات* 
أولیا، ألن الفشل في اتخاذه  قد یسبب مشاكل عدیدة 

ه على كمیة وتتوقف عملیة اتخاذ.)4(یصعب تداركها
وسالمة المعلومات بحیث إذا شابت سالمتها ودقتها 
شائبة، فإن صانع القرار یقف عاجزا أمام المواقف 

یعرض مما قد .اإلداریة التي تتطلب تصرفا عاجال
.موارد المؤسسة للتلف

في مجال الرقابة تبدو أهمیة اإلتصال الداخلي *
أن الهدف : واضحة، باإلستناد  للفرضیة القائلة

عائد مجزئ على النهائي لكل مؤسسة هو تحقیق 
. بعبارة أدق تحسین اإلنتاجیةالمال المستثمر  و 

وتحقیقا لهذا الغرض یوجد تحت تصرف اإلدارة 
التنظیم، تفویض التخطیط،: خمسة وسائل هي

قواعد العمل، وهو سلطة، إعداد ووضع سیاسات و ال
ما اصطلح على تسمیته نظریا بالنواحي الساكنة 

لكونها ال تحتمل التغییر طالما أن النشاط . للرقابة
أما العنصر السادس . یتم حسب المخطط المرسوم

فهو اإلتصال، الذي یمثل الجانب الدینامیكي، لكونه 
داء بصفة مستمرة  صة بتقییم األیوفر المعلومات الخا

ٕان لم یعطى ویكشف عن موضع اإلنحراف وزمنه و 
سببا وجیها له، وعلیه فاإلتصال الداخلي هو بمثابة 
التغذیة الخلفیة للتخطیط ، ألنه یمّكن من تدارك 

. الوضع باتخاذ بعض اإلجراءات التصحیحیة
بإیصالها : التعبیر عن مختلف المشاكل وحلها* 

تحاور مع كل األطراف للجهات المعنیة، ثم بال
المتنازعة وسماعها سعیا لحل النزاعات الداخلیة 

.المحتدمة بینها

فتوفیر شبكة : التعامل مع المحیط الخارجي* 
تمّكن من ت تستقطب المعلومات الخارجیة، و إتصاال

ربط المؤسسة كنسق مفتوح بالوسط الخارجي بطریقة 
یفید في التخطیط اإلستراتیجي وفي أداء « مستمرة، 

.»)5(مختلف األنشطة 
لألعضاء:وأهمیتهداخليإیجابیات اإلتصال ال1-2

.و المؤسسةوالمسیرین
I.یمكنهم من اإلطالع : بالنسبة ألعضاء التنظیم

مما . ها و تحدیاتهاعلى مستجدات المؤسسة وتطورات
یمنحهم عمالها و التفاهم و الثقة، بین المؤسسة و یدّعم

فترتفع معنویاتهم وتزید .إحساسا صادقا باإلنتماء
.دافعیتهم للعمل

II.لتحقیق اإلنسجام : هو الوسیلة المثلى للمسییرین
كما یوفر المعلومات لألطراف .داخل الجماعة

الجهاز یساعد و . خارجیةالمهتمة بمصلحة المؤسسةال
اإلداري على التخطیط المستقبلي، بالتعرف على 
المؤثرات الخارجیة التي قد تكون لها إنعكاسات على 

.منتجات المؤسسة أو خدماتها
III. في توفیر اإلتصال الداخلي من المؤسسةتستفید

المعلومات لتقییم نتائج مختلف المستویات 
و كذا البیانات الضروریة إلدارة المنظمة .الوظیفیة

والشكل .تتمكن من تسییر مختلف مواردها بفعالیةل
الموالي یوضح  إیجابیات اإلتصال الداخلي، بالنسبة 

.لمختلف األطراف
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)6(إیجابیات اإلتصال الداخلي: 1الشكل رقم 

من جانب آخر فتسییر الموارد البشریة، یعني 
وتطویر اإلتصال الداخلي ٕادارتها بفعالیة، توجیهها و 

حاجات األفراد ّورللمؤسسة بالموازاة مع تط
تحسین إنتاجیة لذا ینبغي التطرق ألهمیة (7)العاملین

.األفراد ومداخلها واالستراتیجیة المتبعة فیها
مفهومها، ( تحسین إنتاجیة األفراد -2

):استراتیجیتها، مداخلها 
أداء العمل دون وجود اإلنتاجیة یقصد بالكفاءة

ویمكن تفسیرها بتطابق . فاقد في موارد المؤسسة
فاإلدارة الناجحة . المخرجات الفعلیة مع المتوقعة

تجنب المواقف التي تؤدي إلى ضیاع موارد ت
.)8(المنظمة المختلفة

:إستراتیجیة تحسین اإلنتاجیة و مداخلها 2-1
هو جهد منظم ومخطط یعبر :تحسین اإلنتاجیة

تهدف و . ة إدارة المؤسسة ومدى تقدمهاعن جود
اإلدارة الجیدة لتحسین اإلنتاجیة باستمراروالمحافظة 

أي أن ،بإدارة اإلنتاجیةفیإطار ما یعرف . علیها
تحسین اإلنتاجیة یحتاج لوظائف اإلدارة التي تتمثل 

قیاس بفضلو .)9(فیما یطلق علیه عملیة اإلدارة
مستوى اإلنتاجیة یمكن تقییم األداء الوظیفي وتحدید

وأخیرا إتخاذ . تحلیلهاالمشاكل الموجودة ثم بلورتها، و 
القرارات الالزمة لتصحیح الوضع وتجاوز العقبات 

في كل مرحلة من هذه و . مستوى اإلنتاجیةلتحسین
المراحل یعد اإلتصال الداخلي ضرورة وحاجة 

.لجمیع الموظفینبالنسبة 
ال بد من انتهاج الخطوات لتحسین اإلنتاجیة و 

:)10(الموضحة في الشكل الموالي 

إيجابيات اإلتصال الداخلي

بالنسبة للتنظيم
حيشد -
يضمن املشاركة -
جيمع  الكفاءات -
حيسن التحفيز -
يكيف البناء مع األهداف -

بالنسبة للخدمة المقدمة من طرف 
المؤسسة

مشروع للمؤسسة -
ينمي االنسجام -
حيسن نوعية اخلدمة -

بالنسبة للعمال
حيسس-
خيلق االلتحام واالنتماء-
يضمن التكوين -
يؤدي لالستماع -
يدعم التطور الشخصي   -
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خطوات وضع إستراتیجیة تحسین اإلنتاجیة: 2الشكل رقم

تقاس الكفاءة اإلنتاجیة اعتمادا على المعاییر و 
المباشرة بمقارنة  المخرجات بالمدخالت خالل زمن 

.محدد
بإنتاجیة الموارد المرتبطةالمعاییر الغیر مباشرة و 

روح الوتشمل قیاس الدافعیة للعمل و .البشریة
.)11(المعنویة ورضا األفراد

هناك مدخلین :مداخل تحسین اإلنتاجیة2-2
أساسیین لتحسین اإلنتاجیة

یتعلق بالموارد الرأسمالیة التي تتطلب عنایة :األول
ق خاصة الرتفاع كلفتها لذا فتحسین إنتاجیتها یتحق

ترشید استهالك بتقلیص نسبة الموارد الضائعة و 
. الطاقة

فیركز على تحسین إنتاجیة الموارد الثانيأما
لكونها العنصر األنفس فقد ثبت علمیا أن . البشریة

األداء الفردي للعمل هو المحدد الحقیقي 
إذا طلبنا من موظف جدید یفتقر : فمثال .لإلنتاجیة

للتدریب الجید تشغیل آلة حدیثة باهظة الثمن 
فاألرجح أنه سیتلفها، مما یؤدي إلى تخفیض معدل 

بنفس المنطق فالعامل الذي یحرم . اءة اإلنتاجیةالكف
من معلومات تهمه

: كذلك إنتاجیتهو یوبخه رئیسه تنخفض معنویاته، أو
فقد یتغیب أو یفتعل حادث عمل لتعطیل دورة 

.اإلنتاج
:نخلص مما سبق إلى حقیقتین هامتین

األولى إمكانیة تحسین اإلنتاجیة بتغییر مقدرة 
هنا یمكن بزیادة رغبتهم فیه و أو. ى العملاألفراد عل

.اإلعتماد على اإلتصال الداخلي كأداة فعالة
أن النجاح في ذلك مرهون بالتحدید الدقیق : والثانیة

تصمیم طرق ونظم قیاس اإلنتاجیة            5

تخطیط وبرمجة أنشطة تحسین اإلنتاجیة    3

تحدید أھداف اإلنتاج في ضوء معلومیة الموارد 2
المتاحة 

إزالة  معوقات اإلنتاجیة الظاھرة  و الباطنة       4

تنفیذ خطة تحسین اإلنتاجیة         6

حفز وتشجیع األفراد لتنفیذ الخطة      7

المحافظة على مستویات األداء واإلنتاجیة المحققة 8

متابعة وتقییم نتائج تنفیذ الخطة و تصویب المسار 9

تحدید أھداف المنشأة                       1
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ألي العاملین یؤثر في اآلخر هل القدرة تؤثر في 
الرغبة ؟ أم العكس، فإذا كانت الرغبة منخفضة 
فاللجوء إلى التدریب لزیادة القدرة على األداء لن 

لذا .  بل یفضل إعتماد اإلقناع والحوار. یجدي
ینبغي تحلیل كل موقف یكون فیه خلل في نسبة 

لتتم معالجته اعتمادا على ،إنتاجیة الموارد البشریة
و في مقدمتها اإلتصال . الحلول والبدائل المتوفرة

الداخلي لكونه األنسب، لجمع المعطیات حول 
. الوضع وأسبابه، هذا من جهة

أخرى فاهتمام  المؤسسة بزیادة إنتاجها من جهة 
الكلي، أدى لظهور عدة  أسالیب لقیاس الكفاءة 

سعیا  لتحسینها، باإلرتكاز على  .  واإلنتاجیة
العملیة اإلداریة اإلستراتیجیة، مما ینعكس إیجابا 

:على المؤسسة في عدة جوانب أهمها
تزوید المشرفین بالمعلومات التخاذ اإلجراءات -۱

.  المتعلقة بالرقابة على اإلنتاج
هو أمثل أسلوب للمشرفین لتوفیر العدالة، وتقییم -۲

مدى كفاءة العمال فیشیع بذلك االطمئنان والرضا 
.في أوساط الموارد البشریة

مقیاس لمكافأة العمال المجدین، بالترقیة -۳
الستغاللها، و أداة  لتمحیص واكتشاف المواهب 

الموظفین األقل عطاء لإلستغناء عنهم إن اقتضت 
.الضرورة ذلك

مقیاس لتوجیه العمال للقیام بما یتقنونه، قصد -٤
التخصص و اإلستغالل األمثل للقدرات، ألن مهارة 
العامل تؤثر على مستوى الكفاءة اإلنتاجیة 

.للمؤسسة

:اإلنتاجیةدور الموارد البشریة في تحسین 2-3
و اإلتصال الداخلي األفرادیمكن اإلستغناءعن ال

، حتى لو أصبحت المؤسسات تعمل بطریقة آلیة
:)12(ثالثسبابأل
فاستعمال التكنولوجیات ال یلغي عمل الفرد بل -

یؤكده، ألن تركیب اآلالت و وضعها موضع التنفیذ 
. یستدعي ضرورة التدخل البشري

اإلنسان هو قاعدة التطورات الحدیثة، لكن البعض -
یقّدم التقنیات اآللیة وكأنها مستقلة عنه و أحیانا 

كنهم صحیح أن الرجال اآللیون مدهشون ل. أقوى منه
.اإلنسانأقل كماال من 

حتى إن أصبحت المؤسسات تعمل بطریقة آلیة -
فالحضور اإلنساني یعد  ضرورة حتمیة،  
والمؤسسات التي تتالفى مشكل اإلتصال الداخلي 
بحجة أن كل شيء میكانیكي تحكم على نفسها 

.بالموت
من هذا المنطلق فالمورد البشري هو األكثر 

االستثمار الغیر المادي لذاینبغي أن یحظى .ندرة
باهتمام أكبر من خالل تطویر األفراد وتكوینهم،

.)13(وتعلیمهم،كي یصبحوا مساهمین و متعاونین
تقوم اإلستراتیجیة الفعالة لتحسین بالموازاة مع ذلك

اإلنتاجیة على حقیقة أن إنتاجیة البشر، سواء كانت 
لذا ،مرتفعة أو منخفضة تتحدد بدوافع و قیم العاملین

الموضحة في ( ینبغي تغییرها لتحسین إنتاجیة العمل
حتما ألن تغییر سلوك العامل یؤدي ).3الشكل رقم 

. لتحسین إنتاجیة بقیة الموارد المستخدمة من طرفه
تقنیة االستماع بتوظیفأما السبیل إلى ذلك فیتم 

.والحوار و الفهم
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)14(إنتاجیة العمل نمط لسلوك العامل:  3الشكل رقم 

دور اإلتصال في تحسین اإلنتاجیة وفق  -3
:المدخل التنظیمي 

وفقا للنسقیة المؤسسة هي مجموعة من العناصر 
ثالث یحوی. )15(المستقلة التي تجتمع لتكون كال 

:هيأنساق فرعیة أساسیة 
یضمن اإلنتاج الفیزیقي بالمعنى : نسق إنتاجي* 

الواسع للحاجات والخدمات وهو ال یضم أنشطة 
اإلنتاج فحسب بل حتى األنشطة المتعلقة بالنقل 

.والبیعالمحاسبة واألمانة
دوره هو إتخاذ القرارات، : نسق القرار أو القیادة * 

أو تعدیلها، والسهر على تنفیذ المهام من قبل تحت 
.نسق اإلنتاج

یسعى لتلبیة الحاجات اإلعالمیة : نسق اإلعالم* 
للمؤسسة كما یربط بین األنساق األخرى، وبین 

. المؤسسة ومحیطها
هو عبارة عن فئة مترابطة من العالقات النسقو 

المتبادلة المكونة من أربعة عناصر تعمل بشكل 
. متكامل

العنصر األول هو أن النسق یتلقى من البیئة أربعة 
الموارد البشریة و الطبیعیة : هي(أنواع من الموارد 

و یتجلى العنصر الثاني ).والمالیة وكذا المعلوماتیة
تلفة تتحول من خالل في أن هذه الموارد المخ

مجموعة من العملیات إلى مخرجات، و التي تمثل 
الجزء الثالث من النسق وتشمل اإلنتاج أو 

أخیرا التغذیة العكسیة من البیئة بحیث ....الخدمات
تقدم للنسق معلومات إضافیة عن الكیفیة المثلى 
التي تصبح من خاللها أعمال المنظمة أكثر جدوى 

.و فعالیة
سیاق ال بد من التأكید على أن معادلة في هذا ال

المدخالت، العملیة، المخرجات،  تعد أفضل معادلة 
التي فحواها أن هناك معروفة ألبعاد نظریة النظم 

نظاما یحول أو ینقل المدخالت إلى مخرجات، مثال 
ذلك لو دخلنا إلى منجرة حیث تصنع الطاوالت 

: والخزائن فیمكن أن نمیز
ألواح، آالت نشر، مسامیر، :مدخالت اإلنتاج-

... عدد متنوعة، تنعیم ،

و حيث أن السلوك البشري

و هذا هو األساس

الدوافع و اإلجتاهات وامليول
و تغيري سلوك العمل يتطلب إعادة تشكيل

تغيري سلوك اإلنسان يتطلب التحكم يف جمتمع العمل

و أن دوافع الفرد و إجتاهاته  و ميوله تتحكم فيها اجلوانب املتعلقة بالعمل  
اإلجتماعیة

هو حمصلة لتأثري دوافع الفرد و وإجتاهاته  و ميوله
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أما نشاط العمل في هذا المكان فقد یكون عملیة -
و بالطبع ستكون النشر، التسویة، التنعیم، الجمع

... جاهزة لإلستعمال، و خزائن المخرجات طاوالت
السیطرة على العمل تتحقق بالسیطرة على ثالث و 

فیذ و االنتهاء، و یمكن البدء والتن: نقاط في مراحل
للعاملین التعبیر عن هذه النقاط بطرح األسئلة 

:التالیة
؟) كیف أبدأ(كیف أعرف البدء في العمل -
كیف أعرف أنني أحرزت تقدما في العمل؟-
كیف أعرف أنني قد أنهیت الواجب المطلوب ؟-

و في مجال الضبط والسیطرة على العمل من المهم 
:أن نالحظ ما یلي

ینتهي العمل عندما تطابق المخرجات المعاییر -
المحددة، و لیس عند االنتهاء من تنفیذ نشطات 

ویالحظ مقدار التقدم في العمل، عن طریق . محددة
التغیر التدریجي أو تزاید الكمیة، و لیس عن طریق 

.االنتهاء من بعض النشاطات
یكون هناك متطلبا إلنتاج : ویبدأ العمل عندما

ومنفذ العمل جاهز للبدء، وتكون مخرجات ما،
المخرجات الالزمة لإلنتاج متوفرة بكمیات معقولة 

لكن ما : وهنا قد یطرح السؤال التالي . وجودة مقبولة
دور اإلتصال الداخلي؟

أن عملیة اإلتصال توفر وسیلة المقارنة بین :اإلجابة
عناصر عملیة السیطرة ، وتمریر المعلومات والتغذیة 

النظم في تحسین اإلنتاجیة یركز ا فمدخل لذ.الراجعة 
)16(على أمرین هامین 

التأكید على إتخاذ المدخالت كأساس في :أوال
.التخطیط والتوجیه

أهمیة التكامل بین أجزاء النظام اإلنتاجي، :الثاني
. للوصول إلى النتائج المرجوة

وعلیه فالمنطلق األساسي لعملیة تحسین اإلنتاجیة 
لكن أي تغییر ؟ هل هو تغییر : بمثابة تغییریعتبرها 

عفوي یؤدي إلى نتائج غیر محسوبة مما یؤدي إلى 
أم تغییر مخطط یؤدي إلى .احتماالت فشل أكبر؟

نتائج محسوبة مما یؤدي إلى إحتماالت نجاح أكبر؟ 
ال شك أن كفة اإلختیار الثاني هي األرجح،  إذا تم 

.وفق معاییر علمیة
إلنتاجیة هو أیضا شكل من لذلك فإن تحسین ا

أشكال إدارة التغییر، و من أهم واجبات إدارة التغییر 
التغلب على مقاومة التغییر وهنا یلعب اإلتصال 
الداخلي دورا بالغ األهمیة عن طریق اإلقناع 

.  بالتغییر، و مواكبته بزیادة التحفیز المعنوي
وإلحداث نتائج إیجابیة في مجال تحسین اإلنتاجیة 

على النحو مدخل النظممن المفید إتباع فإنه
:)17(التالي

المدخل التنظیمي لتحسین اإلنتاجیة: 3الشكل رقم 

المخرجات 
مستوى أعلى*

وحمدد من اإلنتاجية

العملیات
.قياس مستوى اإلنتاجية *
حتليل اإلنتاجية *
.لإلنتاجية حصر أهم العوامل احملددة *
.حتديد جماالت ومناطق التحسني * 
.إختيار أساليب التحسني و متابعة التنفيذ * 

المدخالت
املعلومات*
أساليب القياس*
اخلربة العلمية*
القيادة  اإلدارية*
املوارد املتاحة*
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المدخالت مخاطر قد یتضمن البدء بالتحلیل من و 
.)18(كبیرة كما في المثال التالي

طلب من أحد مستشاري األداء البشري، معالجة 
التي ترد . موضوع التعامل مع شكاوي العمال

بواسطة البرید والهاتف حیث بلغت تكلفة وحدة الرد 
بواسطة البرید ثالث مرات أكثر من كلفة تلك 

الهاتف، الشكاوي، التي یتم الرد علیها بواسطة 
وطلب من المستشار أن یجد طریقة أخرى، أسهل 
وأقل كلفة لعمل وحدة الرد بواسطة البرید،  كما 

. قام المستشار بتقدیم رأیه.  تجعلها أكثر إنتاجیة 
والحل الذي اقترحه هو إغالق وحدة الرد بواسطة 

و بدال من الرد على رسائل العمالء . البرید نهائیا
ي زیادة حجم العمل فقد تم برسائل أخرى، و بالتال

طباعة بطاقات بصیغة واحدة، موضح فیها رقم 
هاتف قسم خدمة العمالء، یتم إرساله للعمالء الذین 
یرسلون شكاویهم أو استشارتهم بواسطة البرید 
ویطلب منهم اإلتصال على رقم الهاتف المجاني، 
قسم خدمة العمالء لإلجابة على استشاراتهم أو 

.یهمالتعامل مع شكاو 
إن المثال السابق یوضح أنه لو لم یقم المستشار 

المراسالت والرد على : بتحلیل المخرجات أوال
العمالء بواسطة البرید فقد كان من الممكن أن یجد 
عددا من التدخالت، لجعل عمل المراسالت أسهل 
وأكثر إنتاجیة وفعالیة، ویكون بذلك قد بدل جهدا 

له، و بدال من على عمل لم یكن هناك أصال حاجة
ذلك فقد قام بتحلیل مخرجات هذا العمل، عن طریق 
طرح عدة أسئلة بسیطة أوصلته إلى فكرة التخلص 

ما هي مخرجات وحدة : من هذا العمل نهائیا
كیف ، و المراسالت ؟ أین تذهب، لماذا یتم إنتاجها

تعود للمنظمة ؟ 
جلوس مع العمال لمعرفة لكن أحیانا ینبغي ال

نظرتهم الخاصة للكیفیة المثلى ترحاتهم و مشاكلهم ومق

وهنا یتجلى . التي یمكن بموجبها تحسین إنتاجیتهم
.دور اإلتصال الداخلي بوضوح

دور اإلتصال الداخلي في تحسین إنتاجیة -4
:الموارد البشریة

غالبا ما یتساءل المسیرون كیف یمكن رفع 
معدالت التراكم الرأسمالي إذا كانت مردودیة 

ضعیفة بسبب تواني العمال أو إنخفاض المؤسسة 
معنویاتهم ؟

بأن الحالة « :واإلجابة تتلخص في القول 
المعنویة لألفراد في مختلف المستویات التنظیمیة 
وكذلك إنتاجیتهم تتوقف على مدى فعالیة وكفاءة 
اإلتصال في التنظیم حیث یحقق هذا بصفة أساسیة 

فرد  والطریقة تبیان الواجبات واألعباء المسندة لل
.»)19(المالئمة إلنجازها

فعلى مر العصور سعى أرباب المصانع 
بما في . لالستغالل األفضل لعوامل اإلنتاج المتاحة

ذلك العامل البشري وتعّمق هذا المسعى مع بدایة 
القرن الحالي حیثاستخدمت طرق عدیدة للتأثیر 

فالكالسیكیین . اإلیجابي على األیدي العاملة
األجور، لكن مع تطور الدراسات ظهرت استخدموا

وسائل أكثر نجاعة كاعتماد األسالیب السلوكیة 
غیر أن االتجاهات الحدیثة . لتجنید العامل البشري

طالبت بإشراك العامل في مختلف جوانب نشاط 
المؤسسة، وٕاشاعة جو من  اإلنسجام والتآلف في 
األوساط المهنیة باإلعتماد على اإلتصال الداخلي 

ذي یعد  أداة ال غنى عنها لرأب الصدع، وتطویق ال
األزمات 

. و تحقیق التالحم بین األفراد و الجماعات
على إختالفمواقعهم -إن جمیع العاملین بالمؤسسة 

في السلم التدرجي للوظائف،  یتمنون أن تكون 
لدیهممعلومات مباشرة حول تطور المؤسسة 

وكل ما یجري بداخلها، فمن جانب وتحدیاتها،
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العمال أهمیة اإلتصال الداخلي تقتضى وضعه في 
ساعة 00065فال یمكن  للفرد قضاء . المقدمة

من حیاته في المصنع دون أن یتصل، مع أن مقر 
عمله یعتبر من أكثر األماكن مالئمة 

.)20(للصراعات
من جهة أخرى تركز النظریات السیكولوجیة 

على الموارد البشریة و تطلعاتها والسوسیولوجیة
واإلجتماعیة والنفسیة ألن العامل بالنسبة لها،  المادیة

لیس مجرد قوة جسدیة بل قلب، عقل، وحریة، ونظرة 
بالقدرة على البناء كونه یتمتع فضال عن . سیاسیة

واإلبداع، مما یؤهله  للمشاركة في المؤسسة، فترتفع 
في ودافعیته للعمل، روحه المعنویة ویزید رضاه الوظی

فیسعى إلستثمار كل طاقاته، وبالتالي تتحسن  
.إنتاجیته

لذا ینبغي  قلب المعادلة المشهورة المقدمة من 
من التحكم في األفراد إلى « : و القائلةتایلورطرف 

ال بد من الرجوع إلدارة األفراد في ،إدارة األشیاء
بساطة ال: إطار المبادئ الثالث الممیزة  للتنظیم وهي

.)21(االستقاللیة، الثقافة
وفي العصر الحالي  أخد اإلتصال الداخلي توجها 
جدیدا، لكونه یعمل من خالل مشروع المؤسسة على 

تجنید كافة الموارد البشریة، ناهیك عن  إرتباطه  
بأبعاد متنوعة ومجاالت متعددة، تأهله لتحقیق 

:)22(الرهانات التالیة
 تعریفهم بالمؤسسة نتیجة: تحفیز المستخدمین

.ومعنى الوظائف المنجزة 
شاطات واألفعال، تغییر األفكار التنسیق بین الن
.السلوكیات و كذا تحسین اإلنتاجیةو 

:یتجلى ذلك بوضح من خالل األدوار التالیة 

دور اإلتصال الداخلي في خلق الوسط 4-1
:المهني المالئم 

جیدا أو سیئا سواء كانإن الجو السیكولوجي، 
یؤثر على إنتاجیة الموارد البشریة، وفي كلتا الحالتین 

. یلعب االتصال الداخلي دورا مهما وٕان كان مختلفا
فمن جهة إذا حرم العمال من اإلتصاالت الداخلیة 

ا في الشائعات و تتبع ما الرسمیة، یجدون لهم متنفس
قد یصرفون جزء من الوقت المخصص یقال، و 

حث عن معلومات تهمهم أو تشبع  للعمل، في الب
من جهة . فضولهم، مما یؤدي إلنخفاض إنتاجیتهم

أخرى فاإلتصال الداخلي أساسي لبناء الثقة 
باالرتكاز على قیم المؤسسة و قدراتها وبناءها 
المنسجم وهو ما یحقق الرضا الوظیفي للعمال وهذه 

ألن الصورة القویة تمكن .الطریقة فعالة وناجعة
سة، وتحسین الصمود في وجه المنافالمؤسسة من

زیادة الموارد المالیة، فضال عن النتائج اإلقتصادیة و 
أنها ذات أثر رجعي حیث تمكن من تجاوز المشاكل 
المفتعلة، والقضاء على الشائعات، كما تمنح 

،)23(المؤسسة قدرة على اإلستمرار في حالة األزمات
والعمال، التي قد تنجم عن اإلختالفات بین اإلدارة 

لذا فالجهاز اإلداري ملزم بتبني إستراتیجیة إتصالیة 
داخلیة هادفة لرأب الصدع، وٕاشاعة جو من التفاهم 
داخل المؤسسة، من خالل التنسیق بین مختلف 

إال أن الفشل في ذلك قد یؤدي إلى نتائج . الوحدات
سلبیة على إنتاجیة المؤسسة خصوصا إذا لجأ 

.العمال إلى اإلضراب
دور اإلتصال في إعداد و تنفیذ الخطط 4-2

:اإلستراتیجیة للمؤسسة 
تراجعت األسالیب التقلیدیة في التخطیط، المبنیة 
على السیطرة واإلكراه فاتحة المجال أمام الطرق 

.اإلتصالالحوار و المشاركة و الحدیثة، القائمة على 
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هذا األخیر أثناء إعداد الخطة اإلستراتیجیة دورفما
للمؤسسة ؟

وفقا لما أثبتته نتائج الدراسات العلمیة، فإدماج 
العامل كطرف أساسي في إعداد الخطط المناسبة  
لدوره ولمجال نشاطه، یساهم في إنجاح الخطط 

. وتفعیلها  نتیجة للدور اإلیجابي لعملیة المشاركة
ألن . ناهیك عن أن التنوع الفكري سیفرز ثراء وغنى

أعلم باعتبارهفكار یقدم أحسن ما لدیه من أكل فرد 
بوظیفته من غیره، ثم إن جمع كل وجهات النظر 
وصهرها في بوتقة واحدة یقود لوضع خطة متكاملة 

على تطبیقها لمشاركتهم ونیسهر ترضي الجمیع ف
.في وضعها

. یتم ذلك  في إطار ما یسمي باإلدارة باألهداف
وهي من أكثر األسالیب شیوعا في السنوات األخیرة، 

و نال Péter D’arquerبیتر دركر حیث وضعه
الكثیر من التأیید تدور فكرته حول زیادة الحفز 
الداخلي لألفراد بإشراك المرؤوسین في تحدید 

:األهداف ، وتتلخص مزایاه فیما یلي 
.تحسین مشاركة المرؤوسین في المؤسسة -
تحسین موقف األفراد ورفع روحهم المعنویة تجاه -

.المؤسسة
.دم الراحة بالنسبة للمرؤوسین تخفیض القلق وع-

واالعتماد على اإلتصال الداخلي ال یكون فقط عند 
إعداد الخطة بل هو ضروري أیضا عند البدء 

. بالتنفیذ
عملیة اإلنتاج تتمبتوزیع المهام سواء على ألن 

صعید الهرم اإلداري أو على مستوى الوظائف 
التنفیذیة السفلى وبالتالي ال یمكن االستغناء عن 
اإلتصال  في توجیه األعمال وتنسیق الجهود 

مما یخلق لدیهم  شعورا متنامیا  وتحفیز األفراد، 
ال في وهكذا تبرز الطبیعة المركبة لإلتص. باألهمیة

عالقته بكل من السلطة والقیادة والتحفیز واإلدارة، 

لإلتصال المباشر فإنمن جهة أخرى.هذا من جهة
أهمیة كبیرة، خصوصا إذا كان من طرف الرؤساء 
داخل المؤسسة مع المستخدمین والعمال في القاعدة، 
حیث یمنحهم اإلحساس باإلنتماء للمؤسسة ویزید من 

لي تزید دافعیتهم للعمل، و بالتا.)24(تعلقهم بها
وتتحسن معدالت أدائهم  بفضل  فعالیة التوجیه 

.ومراقبة األداء
اإلتصال الداخلي أداة حواریة هادفة - 4-3

: لتنسیق الجهود
عقب النتائج المستقاة من عدةدراسات و التي 
أوضحت أن المؤسسة عبارة عن نظام سیاسي یحوي 

مما یجعلها . العدید من اآلراء واالتجاهات المتناقضة
عملت مختلف المؤسسات . أكثر عرضة للنزاعات

على تبنى الحوار خاصة في مرحلة التخطیط 
ة اإلستراتیجي، فهو یعد من بین العملیات اإلتصالی

للتعبیر عن الخطة، ورسم خطوات للتوجیه .  المهمة
الفعلي، وعلى ضوء ذلك تبدأ التغیرات في المؤسسة، 
مع ترك الحریة التامة لألفراد المعنیین وخصوصا 
لإلطارات ومنحهم أقصى حد من الحریة، لیعمل كل 
منهم على تقدیم أفكار وٕانجازات تلتقي مع أفكار 

.)25(المؤسسةوٕانجازات 
ا المضمار كشفت الدراسات المیدانیة في في هذ

سوسیولوجیة العمل وسیكولوجیته عن الدور : مجالي
والسلبیات التي قد . الفعال  لإلتصال في المؤسسة

تنجم عن إهماله، حیث أسفرت نتائج بحث تمحور 
حول عالقات العمل في المصنع أن البیئة التي 
یعمل بها الموظفون عموما واإلطارات على وجه 

خصوص، تتمیز بندرة كبیرة في اإلتصال األمر ال
الذي قد ینجم عنه سلوك غیر مرغوب فیه، أو ردة 

كالتغیب، التمارض، النزاعات : فعل سلبیة
وكلها مؤشرات على . والصراعات داخل المؤسسة

.)26(ضعف اإلنتاجیة
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فمن الصعب أن یتقبل اإلطارات الضغط الناجم 
مجلس اإلداري ال(عن إتخاذ هیئة التخطیط بمفرده 

لكل اإلجراءات والقرارات المتعلقة بنشاط ) مثال
یعتبر هذا من معوقات ، اذا فالبعض المؤسسة

. )27(التخطیط والتسییر
. ني إنجاز العمل من خالل الغیرألن اإلدارة تع

هنا یصبح اإلتصال مهما جدا لعملها و یصبح من و 
أهم مسؤولیات المدیر إیجاد نظام لالتصاالت 

.)28(الفعالة
غیر أن المدى المعتمد في مجال اإلتصاالت، 
یرتكز على طبیعة األعمال و نوع التنظیم المعتمد 
إضافة إلى األفراد ودورهم في العمل، فاألفراد ضمن 
المستویات التنظیمیة في الهیكل یختلفون في مدى 
حاجتهم لإلتصال، فمثال األفراد في المستویات 

.)29(ون بحجم إتصاالت أكبرالتنظیمیة العلیا یقوم
دور اإلتصال في تقارب الجماعات  - 4-4

:وتحقیق اإلنتماء إلیها 
اإلتصال الداخلي فرصة لتقارب جماعات العمل 

:)30(لكونه یرمي
 إلیجاد روابط قویة بین مختلف المصالح في

.المؤسسة
تحقیق أكبر قدر من اإلنسجام الداخلي والتكامل.
الوقت الضائع، نتیجة رفع اإلنتاجیة بتقلیص

.تكرار المهام و قلة المعلومات
غیر أن هذه الغایات ال تتجسد إال بتوفیر المتطلبات 

:التالیة
 ،إستخدام تقنیات التأكید اإلیجابي مع الذات

. والثقة بالنفس لحل المشاكل
 تطبیق طریقة اإلستماع الفعال لمساعدة اآلخرین

باألبعاد الثالث على إیجاد الحلول و أیضا المعرفة 
.اإلنتاج، التنظیم، والقوانین: المكونة للجماعة

 معرفة الظواهر األساسیة للجماعة  كتقاسم
، نوع المناخ سلطة، اإلتصال، أسلوب قائد الرأيال

على مشاركة األفراد في السائد الذي یؤثر
.المجموعة

 السعي الكتساب قدرات في اإلتصال المتبادل
.لحقیقیةأثناء وضعیات العمل ا

و لتطویر  اإلحساس باإلنتماء إلى نفس الجماعة ال 
یكفي أن یضع المسؤول األول یده في ید العمال أو 
أن یرفع الكلفة بینه و بینهم، فیسألهم عن مستجدات 
حول عائالتهم ، ینادیهم  بأسمائهم وبموضوعیة  
أكثر فإن اإلحساس باإلنتماء إلى نفس المجموعة یتم 

ترتبط بمعرفة بقیة :)31(الث محاوربالتركیز على ث
مصالح المؤسسة، اللغة المستعملة ، معالجة 

. المشاكل قبل وقوعها 
فصل مصالح نفس المؤسسة أو إقامة حواجز -١

فتبدو و كأنها تحوى مجموعة من المؤسسات :بینها
وهذا البناء یمثل . الصغیرة المنفصلة عن بعضها

عائقا لإلتصال الجید في المؤسسة و قد یؤثر على 
:  األداء و للتخلص من هذه السلبیة

للتغلب على بطء : ینصح بعدم التقسیم المكاني*
اإلتصال أو تحریفه، مما یؤثر سلبا على إنتاجیة 

.داألفرا
إن المصالح المختلفة : عملیات الباب المفتوح*

المكونة للمؤسسة قد تكون جاهلة ببقیة األقسام فینجم 
عنه نقص في التنسیق، یسبب عبئا مالیا ثقیال على 

و یقلص من حجم إنتاجیتها، فكل . المؤسسة
مصلحة تؤدي عملها دون اإلهتمام بوظائف 

أبواب " تنظم بعض المؤسساتاآلخرین، لهذا 
موجهة لیس للجمهور الخارجي ولكن "مفتوحة

للجمهور الداخلي  لحثه على اكتشاف و معرفة بقیة 
.                                           المصالح
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لها تأثیر على : اجتماعات فیما بین المصالح*
اإلحساس باإلنتماء لنفس المجموعة خصوصا إذا 

ل فئة شملت كافة الموارد البشریة مما یحسس ك
.بدورها و یخلق التكامل بین االتجاهات والطباع

المختصرات الجزئیة تشكل عائقا بالنسبة -٢
العدید من المؤسسات تعیق  :لوحدة المجموعة

إتصالها الداخلي ألن  كل مصلحة تستخدم لغتها 
؟ C30هل لدیك B.I:المرمّزة مثال أرسل لي

یة واألكثر خطورة أن تصبح هذه اللغة الجزئ...
المدخلة من طرف الجمهور الداخلي مستخدمة في 

فهذه المختصرات إن كانت . اإلتصاالت الخارجیة
مفهومة المعنى بالنسبة لمستعملیها، إال أنها غامضة 

و بالتالي تكون سببا في .بالنسبة لبقیة المصالح
عرقلة  اإلتصال الجید والفهم المتبادل، مما قد یؤثر 

.البشریةسلبا على إنتاجیة الموارد
: عدم إستخدام المعلومات للتصحیح واإلصالح* 

فالمؤسسات أثناء الصعوبات من المفروض أن 
تستدعي المعلومات من أجل تدریب وتنمیة األفراد، 
ولكن جرت العادة باستدعاء المعلومات و تناقلها 
حین تكون المشاكل مستعجـلة، و هذه من السلبیات 

اإلتصالیة ، و تحول التي تؤثر على فعالیة  العملیة
دون إیجاد حلول أو اقتراح بدائل، كما أن غیاب 

المصداقیة و الصراحة قد تدفع  الجمهور الداخلي  
.للبحث عن المعلومة في هذه المصلحة أو تلك

دور اإلتصال في معالجة المشاكل قبل وقوعها  -٣
ال أحد ینكر أن :و حل الصراعات داخل الجماعة 

المؤسسة تعد  میدان رائع لإلتصال ، فالعامل یتصل 
هناك أكثر مما یتصل عندما یكون خارج اإلطار 
الوظیفي، لكن هذا األخیر یعتبر من أكثر األماكن 
عرضة للصراعات والنزاعات، خصوصا في ظل 
الصعوبات اإلقتصادیة، التي تعرفها معظم 

أفضل الطرق والتي تحول دون إیجاد . المؤسسات

لمعالجة تداعیات هذه النزاعات على الكفاءة 
فما الدور الذي یلعبه اإلتصال في .اإلنتاجیة لألفراد

؟  المضمارهذا 
یرى أحد  الباحثین أن اإلعالم ال یمكن أن یحل 

یمكن أن یسبقها أو بل ، فحسبالصراعات الناشئة 
أحیانا نستغرب أو نندهش حینما نرى .یستدركها
ن العملیات اإلعالمیة تنجز أثناء الكوارث العدید م

وتمس مالیین األفراد المهددین بفقدان مناصبهم، أو 
.)32(وظائفهم

ولكن في الحقیقة نرى أن طلبات األشخاص 
المعنیین قلما تشرح بوضوح، وتنال نصیبا كافیا من 

عامل یشتغل : اإلهتمام، فعلى سبیل المثال
انا في نفس بالمؤسسة منذ عشرین عاما، یظل أحی

منصبه، لكن ال أحد یعلم ما هي رغبته؟ إلى أین 
یرید أن یتجه في مساره المهني؟ ماذا یرید أن یفعل؟ 

.  و ماذا یستطیع فعال أن یفعل؟ أو أن یقدم للمؤسسة
لذا یمكن إستخدام  اإلتصال طیلة الحیاة العملیة، 
للنهوض بالمستوى المعرفي لألفراد و مساعدتهم 

والتطور للوصول إلى النضج المهني، على االرتقاء 
كما أن النظرة المستقبلیة الحصیفة، تمكن من معرفة 
حجم التحدیات التي قد تجابه المؤسسة، و التكهن 
بالعقبات، التي قد تعترض سبیلها، و إیجاد حلول 

.لها، للوصول بالمؤسسة  إلى بر األمان 
تأثیر نمط السلطة على  اإلتصال الداخلي - 4-5
:اإلنتاجیة  و 

وهناك من یعرف القیادة بأنها القدرة الفائقة على 
التوجیه والتنسیق والرقابة على اآلخرین بقصد تحقیق 
الهدف العام للمنظمة، عن طریق التأثیر والنفوذ، 
الذي یجعل المرؤوسین یتبعون قائدهم عن رضا 
واقتناع، أو باستخدام السلطة الرسمیة عند 

و استقراء حصیلة البحوث المفسرة .)33(الضرورة
: لفعالیة القیادة یشیر لوجود معیارین أساسیین لفهمها
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فهناك دراساتاستخدمت متغیر فعالیة األداء حیث 
تقاس فعالیة تأثیر القائد على أفراد الجماعة بدرجة 

. تحقیق األفراد أو الجماعة للمهمة أو أهداف العمل
فرد والرضا والروح وأخرى استخدمتتأثیر القائد على ال

.المعنویة لدیه
عموما هناك تفاوت في النظریات و الدراسات 
المرتبطة بعنصر القیادة، من حیث نوعیة المتغیرات 

، )جیةاإلنتا( التي تفرض تأثیرها على كل من األداء 
الروح المعنویة و الدافعیة الرضا الوظیفي،( والفرد 
من ، وتحقیق الفعالیة المطلوبة في كل)للعمل

المتغیرین األساسیین تبعا للتسلسل الهرمي لإلدارة، 
المكون من عدة مستویات تنتج وفق نشاطهاوعالقتها 

هذه العالقات تعبر عن إرتباط . ببعضها البعض
الوظائف، والمستویات المسؤولة عنها، والمتفاعلة 

الذي یضمن الفعالیة والحیویة، . عن طریق اإلتصال
. المعلوماتملة لألفكار و دل شاباعتباره عالقة تبا

كما ینتج عنه ربط العالقات بین أفراد المؤسسة 
لكن كیف یؤثر نمط . ىىوتشجیع روح العمل الجماع

السلطة على اإلتصال الداخلي؟
لإلجابة على هذا السؤال البد من اإلستعانة 
بالدراسات التي أجریت من طرف علماء االجتماع 
حیث تم على إثرها وضع عدة تقسیمات لكیفیة 

إلى القیادةقّسمممارسة السلطة ، منها التقسیم الذي 
:تبعا الختالف سلوك القائد أنواع ثالثة 

السلوك السلطوي:أوال
Le comportement autoritaire)34(

اتجاهه . على القائد أن یوزع المهام ویقود العمال
لیس معارضا أو عدوانیا لكنه قد یستخدم التهدید 

بید أن هذه الطریقة في . والوعید للوصول إلى أهدافه
ممارسة السلطة لها انعكاسات سلبیة على اإلتصال 
الداخلي حیث تؤدي لوجود عنف كبیر من 

بین األعضاء في المجموعة تجاه الرئیس وأیضا

نفس المجموعة، یتضح هذا من خالل المنافسة 
الشرسة، مع عدم اإلرتباط الحقیقي باألهداف 
المسطرة، وعدم القدرة على استخالف الرئیس في 

.حالة غیابه
وفي ظل القیادة السلطویة قد ینجز أفراد الجماعة 
أعمالهم بدون تأخیر أو تأجیل لكن على المدى 

اجیتهم، بانخفاض روحهم الطویل تنخفض إنت
.المعنویة

فالقیادة السلطویة تشكل معوقا كبیرا لإلتصال 
الداخلي الجید، فمعظم اإلتصاالت تكون في االتجاه 
النازل، وتأخذ عادة شكل أوامر وتوجیهات، 
وتحذیرات ومعلومات، أما اإلتصال الصاعد فعادة ما 

ألن القائد المتسلط ال . یكون محدود لدرجة كبیرة
. آراء ومشكالت تابعیه، عند إتخاذ القراراتیهتم ب

ما یؤدي إلنخفاض الروح المعنویة للتابعین لعدم م
.إحساسهم بالقیمة وباالنتماء

Le comportement laxisteالسلوك المسهل: ثانیا

یزّود المجموعة بل القائد ال یمارس السلطة، 
. بالمعلومات المطلوبة، كما یزودها باآلالت الالزمة

لكن هذا النقص في ممارسة السلطة یعود بالسلب 
حیث أنها ال تتقدم األحیان،على الجماعة في معظم 
. و ال تحقق إنجازات هامة

ألن مبعث الحركة والدینامیكیة في العمل هو 
قات و الفرق بین نمط وآخر في العال. السلطة

كیفیة توزیعها سانیة هو مصدر السلطة ومركزها و اإلن
.و استخدامها

:السلوك الدیمقراطي: ثالثا
Le comportement démocratique

كل األفراد المعنیین أثناء القائد الدیموقراطي یجند
اختیار كما یشركهم فیتحدید األهداف المراد تحقیقها

فضال عن استخدام . الوسائل الضروریة لتنفیذها
مما. القراراتعند اتخاذالتحاور أو اإلنتخابطریقة 
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لذلك فالدراسات.یوّلد إتصال ثري وأداء بشري جید
أن القیادة توضح اإلطارالمنجزة في هذا 

التي .الطریقة اإلداریة األكثر فعالیةالدیموقراطیة هي
تعطي لإلتصال معناه الحقیقي  المتمثل في جمع 

.هدف محددالفریق حول 
:دور اإلتصال في تحقیق الرضا الوظیفي-4-6

الرضا الوظیفي بأنه Herbertهیربرتعرفت 
أي اإلدراك بما هو ...مشاعر األفراد تجاه أعمالهم 

.كائن و ما ینبغي أن تحققه لهم وظائفهم
و نظرا لتأثیر الرضا الوظیفي على اإلنتاجیة فقد 
كان موضوعا للعدید من الدراسات خاصة في 

حیث كانت المؤسسات الیات المتحدة األمریكیةالو 
تعاني من مشاكل سلوكیة وتنظیمیة كالعجز عن 

لهذا . رفع اإلنتاج وتحسینه وعدم ضمان والء العمال
ادئ جاءت نظریة العالقات اإلنسانیة ببعض المب

.)36(والتقنیات للتغلب على هذه التحدیات
حیث أكدت أن زیادة التماسك العضوي بین 
الجماعات المنتجة تتغیر بتغیر شكل السلطة 

كما أوضحت الدراسات أن أهم . والتنظیم واإلدارة
العوامل الرئیسیة المؤثرة في الموقف اإلجمالي للعمل 

نوع و . هو موقف إدارة المؤسسة من العاملین فیها
اإلشراف فیها بمعنى أن العامل إذا عومل كأنه 
شریك في اإلنتاج ، وأحسن تدریبه، وأثیر اهتمامه، 
وأعطي فكرة صحیحة ومتكاملة عن أهداف هذا 

). وكل هذا یتم عن طریق اإلتصال الداخلي (العمل 
تكون اإلدارة قد مهدت السبیل لتحقیق التعاون 

.)37(الخالق في مجاالت العمل
كفاءة العامل واإلنتاجیة تتأثر بعدة كما أن

عوامل منها الخارجیة والداخلیة هذه األخیرة ال تتأثر 
بتوزیع اإلضاءة بقدر تأثرها بالحالة النفسیة، الناجمة 

لكن ذلك ال یتحقق . عن شعور العامل بالرضا
نوعیة : بسهولة بل تحدده عوامل عدیدة في مقدمتها

مادیة والمعنویة العمل ومدى استجابته للتطلعات ال
للعامل، وفي هذا المجال یلعب اإلتصال بمختلف 

.أنواعه واتجاهاته دورا فعاال
اإلتصال والروح المعنویة وتحسین - 4-7

:اإلنتاجیة
الروح المعنویة هي حالة ذهنیة من شأنها أن 
تجعل األهداف الشخصیة لألفراد والجماعات تابعة 

إتصاالت ألهداف المؤسسة و یعود ذلك لتوفر شبكة
جیدة وقدرة إداریة هامة تعمل على توفیر عناصر 

ضمان عمل الموظفین : الروح المعنویة والمتمثلة في
والمحافظة على أجورهم، و تحقیق الرضا عن العمل 
لدیهم بإشراكهم في تصمیم برامج التطویر و توزیع 

فضال عن  العنایة . حصیلة الكفاءة اإلنتاجیة بعدالة
كافآت، وحوافز اإلنتاج، بتصمیم أنظمة الم

فضال . واإلستماع لشكاوى العمال سعیا إلنصافهم
عن تحسین ظروف اإلنتاج وتوفیر األمن الصناعي، 

كلها عوامل تبعث اإلرتیاح . والخدمات اإلجتماعیة
في نفوس الموارد البشریة وتدفعهم لإلخالص في 

.ل و االفتخار باإلنتماء لمؤسستهمالعم
توفیر نظام لتجسید ما سبق ینبغي

باإلضافة لمشرفین یتمتعون . جیدلالتصاالت الداخلیة
بقدرات عالیة في مجال اإلتصال بالعمال، و یتقنون 
فن الحوار و اإلقناع، مما یضمن للمؤسسة تحسن 

.كفاءة اإلنتاج
حیث أثبتت تجارب ودراسات علمیة، تمت في 
حقل العمل أن معدالت اإلنتاج، ال تتأثر فقط بالروح 

بل هناك تأثیر إیجابي للروح الجماعیة . نویةالمع
فضال عن وجود معدالت . والتكامل في المؤسسة

اقتران وارتباطات جوهریة بین السلوك الجماعي 
لذا ینبغي أن تسمح المؤسسة .(38)ومستوى أداء الفرد

بتكوین الجماعات الغیر رسمیة إلى جانب 
الجماعات الرسمیة لالستفادة من مزایاها في رفع 
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و تحقیق ذلك یتسنى بتدعیم . الكفاءة اإلنتاجیة
اإلتصاالت الصاعدة لتحقیق مزید من الترابط بین 
العمال واإلدارة على أساس الثقة المتبادلة بینهماحیث 
كلما زادت اإلتصاالت الصاعدة عن اإلتصاالت 
الصادرة عنها، كلما أدى ذلك إلى كفایة المنظمة 

.(39)وزیادة إنتاجیتها

:ةـخاتم
یعد اإلتصال الداخلي من أهم العوامل المساعدة 

یزید من ألنه. البشریةعلى تحسین إنتاجیة الموارد 
دافعیة األفراد للعمل بتوفیر المناخ المهني المالئم 
ویرفع من معنویاتهم من خالل  التنسیق و التعاون 

كما . والتالحم بین مختلف المستویات الوظیفیة
.للصمود في وجه المنافسةیحثهم على جودة اإلنتاج 

وبفضل اإلتصال الداخلي یتم التوصل إلى 
. وصیاغة خطط إستراتیجیة ناجحة،قرارات سلیمة

اإلنتماء ز على عنصري المشاركة و بالتركی
اللذانیلعبان دورا فعاال في تقلیص معدل دوران العمل  

.للحفاظ  على الكوادر وذوي الخبرات
التصالیة الداخلیة فضال عما سبق  فلیونة البنیة ا

تضعف مقاومة للتغییر و تخفف من حدة النزاعات 
والشكاوي وتسد الطریق أمام الشائعات بإشباع 

.الحاجات اإلعالمیة للموارد البشریة
لكن ذلك نادرا ما یتحقق في غیاب كفاءة النشاط 

بمدى قدرة المسیر على  أساسا المرتبط ، اإلداري
لیة الجیدة والشفافة إرساء شبكة من اإلتصاالت الداخ
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:نظم المعلوماتقع وابافي مو و تطبیقاتهاإلعالم اآللي التوثیقي
CERIST:المكتبة الوطنیة و مركزدراسة تقییمیة مقارنة بین موقعي واب 

عین أحجر زهیر . د
عنابـة-جامعـة باجي مـختار-قسم علم المكتبات

ملخص
مـن المـوقعین كـلّ تقنیـات اإلعـالم اآللـي التـوثیقي و خصائصـها  المطبقـة فـيتطبیـق تعرض هذه الدراسة المیدانیة محاولة لمعرفة 

م مســتوى هــذا التطبیــق كمــا تقــیّ . CERISTمركــز البحــث فــي اإلعــالم العلمــي والتقنــيو لمكتبــة الوطنیــة الجزائریــةااللكتــرونیین ل
موقـع فـيتقنیـات اإلعـالم اآللـي التـوثیقيوقد أظهـرت هـذه الدراسـة فـي نتائجهـا أن . ریغ سبعة محاورنوعیا وكمیا، اعتمادا على تف

الموقـــع فـــي، واســـعة التطبیـــق، وعالیـــة المســـتوى نوعـــا وكّمـــا، عكـــس تطبیقاتهـــا مركـــز البحـــث فـــي اإلعـــالم العلمـــي والتقنـــيواب 
. كما خلصت الدراسة أیضا إلى مجموعة من المقترحات. وكّماالتي كانت ضعیفة نوعا لمكتبة الوطنیة الجزائریةااللكتروني ل

في مركز البحث ، تقییم نظام معلومات، المكتبة الوطنیة الجزائریة،موقع واباإلعالم اآللي التوثیقي، :فاتیحالكلمات الم
.اإلعالم العلمي و التقني

Résumé
Cette contribution vise à cerner les applications de l’informatique documentaire avec ses
spécificités au niveau des deux sites web relatifs à la bibliothèque nationale et au CERIST .Il
s’agit aussi d’évaluer ces applications sur les deux plans quantitatif et qualitatif. Pour cela, il a
été procédé  à une évaluation sur la base de sept critères. Cette étude a révélé que les techniques
de l’informatique documentaire sur le site web du CERIST sont largement appliquées à un haut
niveau quantitatif et qualitatif ; ce qui n’est pas le cas sur le site web de la bibliothèque nationale
d’Algérie dont les applications restent faibles aussi bien quantitativement et qualitativement.
Nombre de propositions ont été avancées, concernant les deux sites web.

Mots clés : Informatique documentaire, site web, évaluation des systèmes d’information,
bibliothèque  nationale  d’Algérie, CERIST.

Abstract
This study investigates the properties of the applications of document computer science in each web
site, researching center of scientific and technical information and the national library of Algeria. It
assesses the level of these applications in quality and quantity .this depends on dropping seven axes,
chosen for evaluation, with are: data base, digitalization, electronic publishing, security of
information, cybernetics, hypertexts ,document retrieval  soft ware, electronics records management,
information  and linguistic engineering and data interfaces. this research shows that the use of
techniques of document computer science in web sites of  researching center of scientific and technical
information is widely applied and with a high level in both quality and quantity, whereas its
application in the electronic web site  of the  national library of Algeria is low in both quality and
quantity. Furthermore, the study proposes a set of suggestions dealing with both electronic sites.
Each one depends on its significant and evaluating the outcome, in order to improve and evolve
techniques of document computer science in web sites.

Keywords: Document computer science, web site, information system, evaluation, national library
of Algeria, CERIST.



2013جوان-34عددالعلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي  التواصل  

248

الجانب المنهجي و النظري للبحث: القسم األول
:بحثالموضوع1.

اإلعالم اآللي التوثیقي منتقییم تقنیاتمجالإن 
ملحة في مهنـة حتمیةأصبحت تشكل التيمجاالت ال

ـــــات وال خاصـــــة فـــــي نظـــــم المعلومـــــات توثیـــــق، المكتب
التكنولوجیـــات علـــىوالتـــي تعتمـــد أساســـا،حدیثـــةال

مــا فــي ذلــك ب،بثهــافــي معالجــة المعلومــات و الحدیثــة؛
فاالنترنـــــت الیـــــوم لهـــــا . االنترنـــــتو بینظـــــم الحواســـــ

والنشـــــاطات ، التـــــأثیر الكبیـــــر علـــــى مجریـــــات المهـــــام
جدیـدة مشـكلة منهجیـاتنظم المعلومـات،فيالمطبقة

وســلوكها،أثــرت بــه علــى المعلومــات، العمــلفــي
حالـة ىدائمـا علـالـذي یبحـث، المسـتفیدعلـىوكـذلك
الـذي تشـكل فیـهفـي الوقـتمـع هـذه التغیـرات،مالتـأقل

الســبیل الوحیــد لهــذه التــوثیقيتقنیــات اإلعــالم اآللــي
ي تحقیــق عملیــة الـــربط فــولهــؤالء المســتفیدین،الــنظم

هـذه األخیـرة التـي ،بین خدماتها وحاجیاتهمواالتصال
عبـر یعبر عنها بمـا تتیحـه هـذه المؤسسـات التوثیقیـة،

تلـك إن تقیـیم .تقنیة مواقـع الـواب علـى شـبكة االنترنـت
نمـــط جدیـــد مـــن مجـــاالت وهـــالتقنیـــات فـــي األســـاس

ــــیم بمــــا فــــي نظــــم المعلومــــات،تطبیقــــات منــــاهج التقی
ت، والمعلومـــایتماشـــى وحاجیـــات تخصـــص المكتبـــات

بحثــا عــن النقــائص والســلبیات،مواكبــة تطوراتــه،يفــ
وتقـــــدیم أفضـــــل الخـــــدمات، وعمـــــال علـــــى تحســـــینها،

المتاحـــــــــــة واالســـــــــــتغالل األفضـــــــــــل للتكنولوجیـــــــــــات،
.)1(عالمیا

ــــــوثیقي، ــــــي الت ــــــي مجــــــال فــــــاإلعالم اآلل مســــــاره ف
لحقیقــة،المعلومــات وتطبیقاتــه فــي مجــال نظمهــا فــي ا

یعـــد مجـــاال یعـــود إلـــى أولـــى مراحـــل إدمـــاج اإلعـــالم 
عكس التقییم الذي یرجـع اآللي في قطاع المعلومات،

إلــى أولــى مراحــل ظهــور نظــم المكتبــات والمعلومــات 
أي أن التقیــیم ســبق اإلعــالم اآللــي التــوثیقي،، القدیمــة

وذلــــــــك حســــــــب وتقنیــــــــة،وكالهمــــــــا یعــــــــدان منهجــــــــا

وتعتبــر . )2(ة لكـل منهـاالخصوصـیات العلمیـة والنظریـ
مواقــــع الــــواب مرحلــــة متطــــورة مــــن الفكــــر اإلنســــاني،

ومجـاال  واسـعا وواجهة متاحـة لكـل عمـل مهمـا كـان،
لتطبیقــه لعــرض مــا یــتم اعتمــاده مــن تقنیــات لإلعــالم 

فــــــــي المؤسســــــــات التوثیقیــــــــة دون اآللــــــــي التــــــــوثیقي،
أي أن تقیـــیم هـــذه التقنیـــات مـــن خـــالل هـــذه اســـتثناء،
وموضـــوعي،فــي الحقیقــة تقیــیم عملــي،هــوالمواقــع،

وهـو بـذلك لمهام ونشاطات تلك المؤسسـات التوثیقیـة،
مـــا ینطبـــق هـــذا.أســـلوب ســـلیم فـــي التغییـــر والتطـــویر

ـــى هـــذه الدراســـة، ـــات اإلعـــالم عل ـــة بتقیـــیم تقنی المتعلق
المطبقة فـي المكتبـة الوطنیـة الجزائریـةاآللي التوثیقي

والتقني،من خـالل ومركز البحث في اإلعالم العلمي  
فالیوم لـیس بالضـرورة .موقعیهما على شبكة االنترنت

أن یكــون المســتفید مــن نفــس جنســیة نظــام المعلومــات 
فبفضـل موقـع الـواب وتقنیـات وال أیضا من جغرافیتـه،
تسـقط كـل الحـواجز الجغرافیـة اإلعالم اآللـي التـوثیقي

.وما ارتبط بذلك
:البحثإشكالیة . 2

واقـــع حقیقـــيالیـــوم هـــي معلومـــاتتكنولوجیـــا الإن 
ال مفــر منــه فــي فــي كــل المؤسســات التوثیقیــةمحتــوم 

مهمـــا علـــى مســـار السلســـلة الوثائقیـــة، كـــل نشـــاطاتها
فمــــن بــــین أنــــواع هــــذه اختلفــــت نظمهــــا للمعلومــــات،

والتي مـن بینهـا المؤسسات نظم المعلومات  الوطنیة،
ــــة ــــات الوطنی ــــي ، ومراكــــز البحــــث واإلعــــالمالمكتب الت

ــــــة برصــــــد هــــــذهتســــــم ــــــات الحدیث ح فیهمــــــا التكنولوجی
علـــــــى اخـــــــتالف و معالجتهـــــــا و توزیعهـــــــاالبیانــــــات،

ذلــك بالتغلــب ، المســموعة والمرئیــةأوعیتهــا المكتوبــة،
و التقلــیص مــن الوقــت علــى عــائق حجــم المعلومــات

إن تطبیـق تقنیـات اإلعـالم اآللـي فـي .الالزم لتوزیعها
هــو مهمــةنظــم المعلومــات الوطنیــة فكمــا هــو عملیــة

ـــة مكلفـــة جـــدا، ـــى هـــذا األســـاس فـــإن كـــذلك عملی وعل
هــو كــذلك عملیــة ضــروریة دوریــا،تقیــیم هــذه التقنیــات
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لنظــــام شــــاملةلمعرفــــة جــــدواها الفعلیــــة فــــي الخطــــة ال
كــــــل نظــــــام فمــــــن الناحیــــــة االقتصــــــادیة،المعلومــــــات

معلومــــــــات هــــــــو مبنــــــــي لخدمــــــــة نــــــــوع محــــــــدد مــــــــن 
ـــى وجـــودهالمســـتفیدین، ـــیلكـــن بمـــا یبقـــي عل ـــاقي ب ن ب

بمــــــا تملیــــــه أو غیــــــر المقاربــــــة،،الــــــنظم المقاربــــــة لــــــه
وتعتبــــــر تقنیــــــات . النصــــــوص القانونیــــــة والتشــــــریعات

المطبقــة فــي المكتبــة الوطنیــة اإلعــالم اآللــي التــوثیقي
و فـــي مركـــز البحـــث فـــي اإلعـــالم العلمـــي الجزائریـــة؛
التــــــي تــــــربط بــــــین واحــــــدة مــــــن التقنیــــــات؛والتقنــــــي؛

و نظمهـــا الرائــــدة علومـــات؛التكنولوجیـــات الحدیثـــة للم
،حیــث النظــام األول یخــص قطــاع المكتبــات والثـــاني 

وألن هــذه .یخــص قطــاع  مراكــز المعلومــات والتوثیــق
أخـد فـي مجـال التوثیـق فـي هـذین النظـامین؛التقنیات

تســـارعا كبیـــرا فـــي تطبیقاتهـــا؛ حســـب موقعیهمـــا علـــى 
وجـب وفـي صـناعتها،وفـي تطورهـا؛شبكة االنترنت؛

ومعرفــــــة ري تقیــــــیم تطبیقاتهــــــا میــــــدانیا؛مــــــن الضــــــرو 
ومحلهــا داخــل ؛ومجــاالت تطبیقهــاالتقنیــات المطبقــة؛
مـن المتخصصـین والقائمین علیها؛؛السلسلة الوثائقیة

فــــاإلعالم .والمكتبــــات والتوثیــــقفــــي اإلعــــالم اآللــــي؛
ومعقـدة؛اآللي التـوثیقي لمـا یحتویـه مـن تقنیـات دقیقـة

النظـــام الواحـــد،لداخـــواتســـاع مجـــاالت اســـتخدامها؛
تقیــــــیم تطبیقاتهــــــا عملیــــــة متشــــــابكة؛عملیــــــةیجعــــــل

ــــطة، ـــات اإلعـــالم ومتراب ـــى كـــل تقنی حیـــث یشـــتمل عل
إضــافة و تقنیــات الشــبكات والمعلومــات،اآللـي العــام،

بتبویبهـا؛ وبنائهـا بنـاءا حیـث.والحفـظلتقنیات التوثیـق؛
ــــة مــــن مراحــــل متسلســــال؛ حســــب مصــــالح كــــل مرحل
أو فـي مركـز ة،ـالوثائقیة، في المكتبـة الوطنیـالسلسلة 
وأسـاس  تعتبر بمثابة معـاییر تقیـیم تطبیقاتهـا؛البحث؛

لــذلك یفــرض هــذا النــوع .الحكــم علــى التقیــیم فــي ذاتــه
كـــي تحقـــق وكمیـــا،، كیفیـــامـــن الدراســـة تقییمـــا تقنیـــا،

.أهدافها المسطرة

فـي إن عملیة تقییم تقنیات اإلعالم اآللي التـوثیقي
مـــــن خـــــالل الكبیـــــرین للمعلومـــــات؛نهـــــذین النظـــــامی

عملیـة جـد ضـروریة،موقعیهما على شـبكة االنترنـت،
فموقعیهمــــــا یشــــــكالن الواجهــــــة العاكســــــة لهمــــــا مــــــع 

فتقییم مواقـع الـواب .في سوق المعلوماتالمستفیدین؛
بــــل ال ینحصـــر فقــــط فــــي قیمــــة المعلومــــات وغیرهــــا،

رتبطتین وأیضـــــا فیمـــــا تتیحـــــه هـــــاتین الِمؤسســـــتین المـــــ
من تكنولوجیـات وتقنیـات تطبقهـا فـي واقعهـا بالشبكة؛

لیصـــبح الموقــع االلكترونـــي صــورة عاكســـة المیــداني،
لتلــك النشــاطات التقنیــة، الــذي یعبــر دائمــا فــي نهایتــه 

ــــــى معلومــــــات مختلفــــــة؛ متاحــــــة عبــــــر صــــــفحات عل
للمعلومـات، اهذه األخیرة التي تعتبـر وسـیطمترابطة،

وعلیـه . وكـذلك التقنیـة، ریة الفنیـةبما فیها جوانبها الفك
فیـه أیضـا فكما فیـه إمكانیـة تقیـیم لجانـب المعلومـات،

ــــیم لجوانــــب تقنیــــة؛ علــــى خلفیــــة أن موقــــع الــــواب تقی
بنصوصــه المترابطــة هــو عمــل آلــي وتقنــي؛ قبــل كــل 
شيء، یتم على مسـتوى مقـرات تلـك المؤسسـات، ذلـك 
خاصــة وأن كــل مــا یــتم إنجــازه فــي هــذه المؤسســات؛ 

ویعد عبـر صـفحات مترابطـة، ثـم یتـاح بح یرقمن؛أص
ولتحقیـــق ذلـــك تنطلـــق هـــذه الدراســـة؛. علـــى االنترنـــت

مــــا هــــي خصـــــائص :مــــن التســــاؤل الرئیســــي التـــــالي
تقنیـــات اإلعـــالم اآللـــي التـــوثیقي المطبقـــة فـــيتطبیـــق 

ــــــرونیین، مركــــــز البحــــــث لكــــــل مــــــن المــــــوقعین االلكت
التطبیـق ومـا مسـتوى هـذا ، لمكتبة الوطنیة الجزائریـةوا

نوعیا وكمیا؟
:بحثأهمیة ال. 3

:تستمد هذه الدراسة أهمیتها من النقاط التالیة
تقدم هـذه الدراسـة الواقـع الحقیقـي لتطبیقـات تقنیـات -أ

اإلعــالم اآللــي التــوثیقي  فــي المكتبــة الوطنیــة ومركــز
ـــرونیین؛،البحـــث علـــى مـــن خـــالل موقعیهمـــا االلكت

ـــك التشـــخیشـــبكة االنترنـــت، ص الصـــحیح بمـــا فـــي ذل
مــــــن هــــــذه لوضــــــعیة هــــــذین النظــــــامین للمعلومــــــات؛
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وهـــــو بـــــذلك توجـــــه نحـــــو وضـــــع لبنـــــة فـــــي الزاویـــــة،
األســـــالیب المناســـــبة لبنـــــاء نظـــــام وطنـــــي للمعلومـــــات 

.وبمنهجیة واقعیةبطریقة علمیة،
مــن تقــدم الدراســات التقییمیــة نتائجــا موضــوعیة،-ب

مسـئولة علـى المـدى خاللها تعطى حلـوال إسـتراتیجیة،
.القصیر والبعید،في مجال التنمیة الوطنیة الشاملة

هــــذه الدراســــة مطبقــــة علــــى مــــوقعین إلكتــــرونیین -ج
من نظـم المعلومـات، همـا رائـدین لنموذجین مختلفین؛

وهــــــــي بــــــــذلك بمثابــــــــة قیــــــــاس واقــــــــع فــــــــي الجزائــــــــر،
التكنولوجیــــــات الحدیثــــــة فــــــي أهــــــم نظــــــم المعلومــــــات 

.الوطنیة في بالدنا
یعتبــــر عــــالم اإلعــــالم اآللــــي التــــوثیقي رهــــان ألي -د

وفــي هــذه الحالــة تعطــي هــذه نظــام معلومــات وطنــي،
نظـرا للتحـوالت بعدا تقنیا للدراسات المكتبیـة،؛ الدراسة

وخصوصــیة الظــاهرة والتغیـرات الحاصــلة  فــي طبیعــة
. والتوثیقیةالمكتبیة

:بحثفرضیات ال.4
:الدراسة بفرضیتین هماهذه انطلقت

فـــيتقنیـــات اإلعـــالم اآللـــي التـــوثیقي المطبقـــةإن -أ
واســعة CERISTالبحــثمركــزالموقــع االلكترونــي ل

.وعالیة المستوى نوعا وكماالتطبیق،
الموقــع فــيتقنیــات اإلعــالم اآللــي التــوثیقيإن -ب 

واسعة التطبیـق،لمكتبة الوطنیة الجزائریةااللكتروني ل
.وعالیة المستوى نوعا وكما

:بحثالمنهج المستخدم في ال.5
هـــو اعتمـــدت هـــذه الدراســـة علـــى مـــنهج رئیســـي،

طبـق  فـي تحلیـل مـوقعي واب منهج تحلیل المحتوى،
وذلـــك لهـــدف تقیـــیم ،ز البحـــثومركـــالمكتبـــة الوطنیـــة

تقنیـــــات اإلعـــــالم اآللـــــي التـــــوثیقي المتاحـــــة عبرهمـــــا،
التــــي یطبقهــــا هــــذین والدالــــة عــــن العملیــــات الفعلیــــة؛

فاعتمـاد .في النشاطات العادیـةللمعلومات؛النظامین 
فــــي مجــــال التقیــــیم المتعلــــقمــــنهج تحلیــــل المحتــــوى؛

ــــواب، ــــع ال ــــر صــــالحیة ألنــــه بمواق هــــو المــــنهج األكث
ومناســـــــب بالمقارنـــــــة بالمنـــــــاهج واقعـــــــي،موضـــــــوعي

فهـــــذه الدراســـــة تفـــــرض بحثـــــا وتحلـــــیال فـــــي .األخـــــرى
ـــراث النظـــري الســـتخراج معـــاییر ـــةاألدبیـــات والت علمی

كمـا .تطبق إجرائیا في عملیة تقییم المـوقعینعملیة،و 
المـنهج الوثـائقي فـي بنـاء القسـم اعتمدت كذلك  علـى 

مــن باالعتمــاد علــى مراجــع علمیــةالنظــري بفصــوله؛
.وغیرهامواقع وابو مجالتو كتب

:البحثمصطلحات.6
یعـــرف التقیـــیم علـــى أنـــه تقـــدیر نشـــاط :التقیـــیم: أوال

تطبیــق للمــنهج العلمــي؛ لمعرفــة مــدى نجــاح ومــا، وهــ
هــو التحدیــد المنهجــي لقیمــة و . )3(األداء لبــرامج معینــة

وعملیــة التقیــیم  هــذه ، شــيء مــا أو أهمیــة فكــرة معینــة
بمــا ؛ تســتخدم فــي كــل مجــاالت مــن النشــاط اإلنســاني

فــــــــي ذلــــــــك الفنـــــــــون واألعمــــــــال وعلــــــــوم الحاســـــــــوب 
كمـــا یتعلـــق بالقیـــاس النـــوعي و الكمـــي .)4(واالنترنـــت

، ،بهـدف إرضـاء المسـتعملینمعینةلفعالیة وحدة عمـل
. )5(ویمكــن أن یكـــون لموضــوع متغیـــر فــي أي میـــدان

تمكن من تحدید مواقع ؛ ومن جهة فهو ضبط ومراقبة
ن مـــــن كمـــــا یمّكـــــفـــــي أي نظـــــام،؛الضـــــعف والعجـــــز

إصـــدار أحكـــام موضـــوعیة بخصـــوص أداءه الفعلـــي،
یــــــــــــار البــــــــــــدائل المالئمــــــــــــة لتحســــــــــــین وتســــــــــــهل اخت

ومـــن جهـــة أخـــرى یحـــدد التقیـــیم علـــى أنـــه .)6(فعالیتـــه
ثـم التأكـد وضع حدود وأهداف،، و إدماج فكرة التسییر

والعمـل من بلوغها والبحث عن أسباب عـدم تحقیقهـا،
اعتمــــــادبعلــــــى إیجــــــاد الطــــــرق المناســــــبة لتحقیقهــــــا، 

قیـــــیم وللت. طـلم مـــــع المحیــــــالتأقـــــ، و واالبتكـــــارالتجربـــــة
ـــي، كمـــي،كیفـــي: ،أهمهـــاأنواع ، وكمـــا لـــه جزئـــي، كل

.)7(أهداف ومعاییرو مستویاتأیضا و 

ومــا تعــاریف التقیــیم عدیــدة جــدا،؛ بصـورة عامــةو
وكمــــا طبقــــت عملیاتــــه فــــي منهــــا، ســــبق هــــو بعــــض
طبقـــــــت أیضـــــــا فـــــــي مجـــــــال نظـــــــم میـــــــادین عدیـــــــدة، 
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الشـــــبكة العالمیـــــة  هـــــا علـــــى مواقعفـــــي و ؛ المعلومـــــات
قبــل أن نعــرف مــاذا و.مــع بدایــة ظهورهــا؛ العنكبوتیــة

فمهمــا اختلفــت أهــداف ، یجــب معرفــة لمــاذا نقــیم؛ نقــیم
هــــو؛ التقیــــیم فإنهــــا تلتقــــي كلهــــا فــــي هــــدف أساســــي

تحســـــین تســـــییر النظـــــام فـــــي كـــــل جوانبـــــه البشـــــریة،
كمــــا یمكــــن تلخــــیص .والبرمجیــــةالتجهیزیــــة المادیــــة،

ة أهداف التقیـیم الرئیسـیة فـي تحسـین الخـدمات المقدمـ
ورفــــع نســــبة الــــربح،مـــــن طــــرف نظــــام المعلومـــــات،

ومعرفــــة ومعرفـــة درجـــة رضــــا المســـتفیدین وتحســـینه،
ألخصــائي المعلومــات و تحســینه،؛ توى المهنــيـالمســ

هــي عبــارة عــن قواعــد التقیــیم و . ومعرفــة أهمیــة النظــام
تســمح بمقارنــة عناصــر مكونــة منــاهج موحــدة للتقیــیم،

ـــة ؛ الحـــد األدنـــىتضـــبط ؛ وفـــق معـــاییر محـــددة؛معین
أو المعــدل الــذي یجــب الــذي ال یمكــن النــزول تحتــه،

یعطـي ؛ احترامه فهذا التوحید لقواعد التقیـیم ومعاییرهـا
فــي ضـمان فعالیــة أكبــر لخــدمات ؛ دورا كبیـر األهمیــة

كمـــا یحـــدد الفنیـــات . داخـــل نظـــم المعلومـــاتاإلعـــالم
التـي یجـب االعتمــاد ؛ والتطبیقـات واإلجـراءات العملیـة

التـي ؛ وكـذلك الكیفیـاتفي إنجاز أي عمل ما،علیها 
التـي یعـد ؛ والطـرق المنهجیـة؛ تتم بها هـذه اإلجـراءات

ففـــــي نظـــــم المعلومـــــات تعمـــــل القواعـــــد .بهـــــا العمـــــل
األكثــــــر ؛ التطبیقیـــــة الموحــــــدة علــــــى ضـــــبط المنــــــاهج

فــــي تنصــــیب التقنیــــات واســــتخدامها ؛ نجاعــــة وفعالیــــة
كیفیــــة د تكــــون توصــــیات قــــفهــــي وكــــذلك صــــیانتها،

واعد نظــرا ـذه القـــهــ، و والصــیانة واإلصــالحاالســتخدام،
فإنهـــا تســـاهم فـــي تحســـین ؛ألنهـــا موحـــدة و مظبوطـــة

.)8(خدمات نظم المعلومات
یشــــّكل : و تقنیاتــــهاإلعــــالم اآللــــي التــــوثیقي:ثانیــــا

ـــــــوثیقي التّقنیـــــــة الحدیثـــــــة لـــــــنظم ؛ اإلعـــــــالم اآللـــــــي الّت
حــــــاء فــــــي كــــــل أن؛ المكتبــــــات والّتوثیــــــق والمعلومــــــات

األجنـــــاس والّلغـــــات والّتخصصـــــات،الفتبـــــاخالعالم،
فــي بنــاء ؛ فهــو المجــال الــذي ترتكــز علیــه هــذه الــّنظم

وفـــــي مواكبـــــة تطـــــور وتطـــــویر مناهجهـــــا المعاصـــــرة،
ـــا وخصـــائص منهـــا، مســـتفیدالالمعلومـــات و التكنولوجی

والمـــــرآة ؛ أصـــــبحت تقنیاتـــــه نافـــــدة لهـــــذه الـــــنظمأیـــــن 
لّیـــــة، یســـــتخدمها ونشـــــاطاتها الفع؛ العاكســـــة لمهامهـــــا

واالســتفادة منهــا،فهو ؛ المســتفیدون فــي التحــاور معهــا
بــل هــو ؛ لــیس الّتعمــق فــي تحلیــل المعلومــات وقیاســها

یربط تلك المعلومـات بمـن یحتـاج إلیهـا،؛ عالم بأكمله
وطیلـــة أكثـــر مـــن خمســـین .بانتقالهـــا إلیـــه بعـــد طلبهـــا

رات علـى صـعید یـبّینت تأثیراتـه الكثیـر مـن الّتغی؛ سنة
ـــى تقـــاطع ؛ والتوثیـــق والمعلومـــات؛ نظـــم المكتبـــات حت

،مشــّكال إیاهــا واحــدة مــن تقنّیاتــه؛ مــع عــالم االنترنــت
.فــي ســلوكات المعلومــات والمســتفیدین منهــااومغّیــر 

؛ التّــوثیقيتعــود نشــأة وظهــور مفهــوم اإلعــالم اآللــيو 
مباشــرة مــن القـــرن العشــرین،؛ إلــى ســنوات الســتّینیات

يـــــــــــــف؛ ون فـي اإلعـالم اآللـيالمتخّصصعندما فّكر
وقـد كانـت .معالجة شیئا آخر غیر الحسابات العادّیـة

ظهـــور مـــا ســـّمي فـــي و؛ هـــذه المرحلـــة بمثابـــة نشـــأته
مفهومـهلیتطـّور، أول األمر باإلعالم اآللي للمحتوى

إلــى عبــر مجموعــة مــن المراحــل المتتالیــة،؛ بعــدفیمــا
.)9(غایة ما نشهده الیوم

المیدانیــة بیانــاتالاألدوات المنهجیــة فــي جمــع .7
:للبحث

وٕاعـــداد معـــاییر تقیـــیم مراحـــل تصـــمیمو قـــد مـــرت 
:عبر المراحل  التالیةتقنیات اإلعالم اآللي التوثیقي 

مفهــــوم إّن الهـــدف مــــن هــــذه المرحلـــة هــــو تحدیــــد -1
تحقیــق ذلــك وقــد تــم ؛ تقنیــات اإلعــالم اآللــي التــوثیقي

المعجــــم المراجع،أهمهــــا بــــالرجوع إلــــى مجموعــــة مــــن
ـــــه ،الموســـــوعي للمعلومـــــات والتوثیـــــق ـــــواع ففی بـــــّین أن
، كمـــا اعتبرهـــا واحـــدة تقنیــات اإلعـــالم اآللـــي التـــوثیقي

ــــةمــــن ــــات االلكترونی ــــي معالجــــة المعلومــــات ؛ التقنی ف
.والتوثیق
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نظــــــرا لوجــــــود تســــــمیات تقنیــــــات اإلعــــــالم اآللــــــي -2
نســــــــبة للغــــــــة المرجــــــــع؛ التــــــــوثیقي باللغــــــــة الفرنســــــــیة

ـــــى اللغـــــة ، المســـــتخدم ـــــة ترجمتهـــــا إل ـــــد تمـــــت عملی فق
ـــة ـــة؛ العربی ـــى مجموعـــة مـــن ، واإلنجلیزی باالعتمـــاد عل

ــــــي اإلعــــــالم والموســــــوعاتالمعــــــاجم المتخصصــــــة ف
.ق واالنترنتـوثیـالتّ ، وعلوماتـیا المـوتكنولوج، اآللي

تــم إعــادة بنــاء تقنیــات اإلعــالم فــي هــذه المرحلــة-3
ـــي التـــوثیقي تعتمـــد علـــى مبـــدأ االحتـــواء بطریقـــة ، اآلل

ــــــات؛ الموضــــــوعي ــــــین التقنی ــــــارب ب مــــــن أجــــــل ، والتق
لمعــــاییر ، ومبلــــورة الحصــــول علــــى محــــاور واضــــحة

ــــــة، تقیــــــیم ــــــواء تســــــهلدقیق ــــــة إحت اإلطــــــار فــــــي عملی
و الـــربط المفـــاهیمي للدراســـة، الموضـــوعي والمیـــداني 
.فیما بین المعاییر ككل

م ت بتوظیـــــف معـــــاییر التقیـــــیلقـــــتعهـــــذه المرحلـــــة-4
، المتوصـــــــل إلیهـــــــا مـــــــن خـــــــالل الدراســـــــات الســـــــابقة

مع ما یتفـق معهـا فـي محـاور تقیـیم تقنیـات ، ونماذجه
ـــــوثیقي، ـــــي الت ـــــى وضـــــع اإلعـــــالم اآلل ـــــد هـــــدفت إل وق

ــــك المحــــاور، ــــة لتل ــــةعطمالمؤشــــرات الفرعی معــــاییر ی
فـــــي صـــــورة تقنیـــــات اإلعـــــالم اآللــــي التـــــوثیقيلتقیــــیم 
.مبدئیة

قیــیم المبدئیــة عــدة تمــت عملیــة تجریــب معــاییر الت-5
وقــــــد كانــــــت فــــــي كــــــل مــــــرة تــــــوحي بــــــبعض مــــــرات،

ـــاهیم التعـــدیالت الضـــروریة، ـــك بســـبب مـــا فـــي مف وذل
لیس فقـط نظریـا ذلك محاور التقییم من اتساع وترابط

خصوصـــیات بـــل وأیضـــا علـــى مســـتوى و مفاهیمیـــا،
.المعنیین بالدراسةالموقعین االلكترونیین 

معــاییر تقیــیم وضــع محــاور) 10(*وهــي مرحلــة-6
فـي صـیغتها النهائیـة،تقنیات اإلعالم اآللي التوثیقي،

:) 11(في الجدول التاليوهي مبینة

عاییر تقییم تقنیات اإلعالم اآللي التوثیقيلمحاور الكبرى و عناصرهامیبین ال): 01(رقم الجدول 
تمـــــت عملیـــــة تنفیـــــذ قائمـــــة معـــــاییر التقیـــــیم و قـــــد 

میــــدانیا علــــى مــــوقعي واب المكتبــــة الوطنیــــة ومركــــز 
:وفق المراحل المتسلسلة التالیةالبحث،

ــــى حــــدا،تصــــفح كــــل موقــــع -أ مــــن أجــــل  واب عل
و كـان ذلـك باسـتغالل خدمـة شـبكة ، قـراءة أولیـة لهمـا

وقــــــد أعطــــــت هــــــذه المرحلــــــة جملــــــة مــــــن ، االنترنــــــت
،التـــــي ســـــهلت فیمـــــا بعـــــد عملیـــــة التقیـــــیمالمعطیـــــات

ا ماتسـاعهمدى و، هو معرفة هیكلة الموقعینمها وأه
. وممیزاتهما

المؤشراتبعض العناصرمحاور التقییم
.قواعد بیانات نصیة،قواعد بیانات  بیبلیوغرافیةـ  قواعد البیاناتـ قواعد البیانات1
منةـ  الرقو النشر اإللكترونيمنةـ الرق2

ـ النشر اإللكتروني
،رقمنة الصور، قواعد معلومات رقمیة، أرصدة رقمیة

.منشورات رقمیة
.حمایة نظام المعلومات، الوقایة من أخطار الفیروساتأمن المعلوماتـ أمن المعلوماتـ 3
ـ االفتراضیةـ االفتراضیة والنصوص المتشعبة4

النصوص المتشعبةـ
،هیكلــة الموقــع،البریــد االلكترونــي، إتاحــة الخــدمات علــى االنترنــت

.الروابط،المستویات
ـــــــ البرمجیـــــــات التوثیقیـــــــة5 والتســـــــییر ـ

االلكتروني للوثائق
ـ البرمجیات الوثائقیة
ـ التسییر االلكتروني

.نظام مارك،ـ نظام السنجاب
.االتصاالتشبكات ، ـ األرشفة الرقمیة للبیانات

ـ هندسة التوثیقو اللسانیاتـ هندسة التوثیق6
اللسانیاتـ هندسة

.التكشیف اآللي،الفهرسة اآللیة،ـ التصنیف اآللي
.المكانزوبناء الكشافات ،ـ معالجة اللغات الطبیعیة

.األخرىالروابط مع المواقع،ـ الروابط داخل الموقعـ الروابطـ الروابط7
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الشخصــــي،تحمیــــل المــــوقعین علــــى الحاســــوب-ب 
ــــــــــــــواب  باســــــــــــــتخد ام برمجــــــــــــــي تحمیــــــــــــــل مواقــــــــــــــع ال

HTTPRACKwebsite)12(، مـــــــــــع أخـــــــــــد بعـــــــــــین
مــن ، االعتبــار الرجــوع الــدائم والمســتمر إلــى المــوقعین

لتغطیــــة التحــــدیثات الممكــــن خــــالل شــــبكة االنترنــــت،
.ورودها من حین إلى آخر

بحیــث كــل  تجزئــة العمــل إلــى قســمین رئیســین،-ج 
.قسم خاص بموقع واب واحد

حســـــــب الرجــــــوع إلـــــــى قائمـــــــة معـــــــاییر التقیـــــــیم،-د
علــى والتحلیــل والبحــثالمحــاور والفــروع والمؤشــرات،

حسـب مـن تقنیـات اإلعـالم اآللـي التـوثیقي،ها ما یقابل
وٕاعطــــاء اســــتخراجهامــــع ، مــــا یعرضــــه الموقــــع ككــــل

.نماذج عملیة عنها
ن وجهــة نظــر مكتبیــة، مــ، و أخیــرا القیــام بتحلیــل-ه

ــــا،، المســــتخرجةعلــــى النمــــاذج  ــــا وكمی وتقییمهــــا نوعی
. حسب ما تهدف إلیه الدراسة

:بحثدود الــح.8
طبقـــــت هـــــذه الدراســـــة علـــــى :مكانیـــــةالحـــــدود ال-1

ن إلكترونیین علـى شـبكة االنترنـت، همـا  موقـعموقعی
ـــــي اإلعـــــالم العلمـــــي والتقنـــــيواب  ، مركـــــز البحـــــث ف

وفیمــــا یلــــي ،المكتبــــة الوطنیــــة الجزائریــــةوموقــــع واب 
:التعریف بهاتین المؤسستین

تـم :البحـث فـي اإلعـالم العلمـي و التقنـيمركز: أوال
اإلعــالم العلمــي فــي الجزائــر البحــث فــيز ـإنشــاء مركــ

ـــم  ـــ85العاصـــمة بموجـــب المرســـوم رق 16بتـــاریخ 56ـ

تــــــم إلحاقــــــه .)13(1986فــــــي ســــــنة . 1985مــــــارس 
بالمحافظــة الســامیة للبحــث العلمــي بموجــب المرســوم 

ــــ86رقــــم  ومنــــد ذلــــك ،1986أفریــــل 08بتــــاریخ  73ـ
هـــو تـــابع إلـــى وزارة التعلـــیم و الوقـــت إلـــى غایـــة اآلن 
وهــو أحــد أهــم مراكــز البحــث . العــالي والبحــث العلمــي

منتشــرة إضــافة إلــى مراكــز بحــث أخــرى،، التابعــة لهــا
مهتمــــة بقطاعــــات متنوعــــة مــــن ،عبــــر تــــراب الــــوطن

مركــــــز :هــــــيفــــــي الــــــبالد،القطاعـــــات اإلســــــتراتیجیة
التكنولوجیـات مركز تطـویر،الطاقات المتجددةتطویر

مركــز ،م والمراقبــةـالتلحیـمركــز البحـث فــي،المتقدمـة
البحــث مركــز،كمیــاء-لیل الفیزیــوـفــي التحــثـالبحــ

مركــــز،العلمــــي و التقنــــي فــــي تطــــویر اللغــــة العربیــــة
،التطبیقـــي مـــن أجـــل التطـــویراالقتصـــادالبحـــث فـــي 
،والثقافیـةاالجتــماعیةیا ـي األنثربولوجـفمركز البحث
،العلمــي و التقنــي فــي المنــاطق الجافــةمركــز البحــث

.)14(البیولوجیامركز البحث فيو 
هـــيو :الجدیـــدةالمكتبـــة الوطنیـــة الجزائریـــة:ثانیـــا

الـوطنيالفكـريلإلنتـاجالمركـزيواألساسـيالمرجـع
دمــــــــــــــــــأقهـيوالمعرفیـةالمجـاالتكـلفـي؛ المطبوع
أقـدم المكتبـات هي منو ، الجزائرفيالوثائقیةالهیئات

ــــي ــــوطن العرب ــــي ال ــــة ف ــــد .الوطنی تأسســــت بقــــرار ولق
أكتـــوبر 13و ذلـــك ابتـــداء مـــن تـــاریخ ،لـــوزیر الثـــورة

بهــذه Adrian Berbruggerكلــف ؛ حیــث 1835
المكتبـة تنتقـل مـن مكـان إلـى وقـد أخـذت .)15(المهمة
بعـد إنشـائها إلـى ثكنـة إنكشـاریة فـي انتقلـتأین أخر،

وكانــــت تشــــمل بــــاب عــــزون فــــي الجزائــــر العاصــــمة،
ثـــــم تحولـــــت عـــــام حـــــد،المكتبـــــة والمتحـــــف فـــــي آن وا

وهـــو أجمـــل إلـــى مقـــر الـــداي مصـــطفى باشـــا،1863
إن إنشــاء مكتبــة .)16(فــي الجزائــرالمبــاني اإلســالمیة 

عــــــــــویخض، الحكومةطرف تمویل ضخم من؛ وطنیة
ــــة عامــــة، وبالتــــالي فتصــــمیمها یتطلــــب منافســــة لرقاب

؛التصـــمیموینبغـــي أن یكـــون أحـــد معـــالممعماریـــة،
الـذي تقـام ؛ ءم وحضـارة البلـدالیـت؛أثـريحامًال لطـابع 

بــدأ مشــروع بنــاء مكتبــة 1986ففــي ســنة .بــه المكتبــة
نـوفمبر 1التي تم تدشینها فـي ،جدیدةوطنیة جزائریة 

یقـــــع فـــــي منطقـــــة ویتناســـــب مـــــع أهمیتهـــــا،،1994
أفتـــتح أمـــام القـــّراء . )17(بـــالجزائر العاصـــمة؛ الحامـــة

وتتـوزع هـذه ،2مألف67وتبلغ مساحته ،1998عام 
خصص الطابقان السـفلیان طابق،13المساحة على 
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ومصــالح ،والفهرســة والتصــنیفألعمــال التزویــدمنهــا 
فضـال وترقیم الوثائق وصیانة المبنى،اإلعالم اآللي،

أمــــا .مفتوحــــة أمــــام القــــراء؛ عــــن قاعــــة للمخطوطــــات
الطوابـــــق الخمســــــة الالحقــــــة ففیهــــــا قاعــــــات مطالعــــــة 

باإلضــافة إلـــى .مهــور الواســعوالجوللشــبابلألطفــال
ومســاحة ؛ وأخــرى لضــعیفي البصــرقاعـات للــدوریات،

ــــائق الســــمعیة البصــــریة وفیهــــا قــــاعتین .خاصــــة بالوث
والثانیــة لـــ ا؛ مقعــد240للمحاضــرات تتســع األولــى لـــ 

ویبلـغ ؛ أما الطوابـق العلیـا فخصصـت للمخـازن. 140
؛ وتعـــد هــذه المكتبـــة الجدیـــدة.كلــم170طــول رفوفهـــا 

ویمكـــن أحـــدث المكتبـــات الوطنیـــة فـــي العـــالم،إحـــدى
ملیــون وثیقــة بــین مجلــد ودوریــة،10لمخازنهــا اقتنــاء 

2400كمـــا یمكـــن لقاعـــات المطالعـــة فیهـــا اســـتیعاب 

؛وهي تتوفر علـى أحـدث التقنیـات.أن واحدقارئ في
ومعالجة الوثـائق بـالمواد للمحافظة على المجموعات،

الــــــتحكم اآللــــــي،وتجلیــــــد الكتــــــب وأجهــــــزة الكیمائیــــــة،
بالمعالجـة رتبطـةبواسـطة الحاسـوب،لجمیع األمـور الم

وهــي أیضــا مجهــزة بقطــار الكتــب .اآللیــة للمعلومــات
لنقلهـــــا آلیــــا بـــــین المخـــــازن ؛ المتحــــرك بـــــین المخــــازن

مكتبــة الحامــة الیــوم؛ أصــبحتولقــد .ومكتــب اإلعــارة
وٕاصـــــــدار البیبلیوغرافیـــــــاإلیـــــــداع القـــــــانوني،لامركـــــــز 

وتسـییر التـرقیم ؛ أصـبحت تتكفـل بتوزیـعكما الوطنیة،
وتعمـــل علـــى تحقیـــق ،الـــدولي للوصـــف البیبلیـــوغرافي

.)18(كتاب8000بطاقة ؛مشروع المكتبات المتنقلة
ة الدراســـة فـــي ـتمثلـــت عینـــ:لدراســـةحـــدود عینـــة ا-2

، المكتبــة الوطنیــة الجزائریــةالمؤسســتین، مــوقعي واب
:وهمـــــا علـــــى التـــــوالي،ceristومركـــــز البحـــــث

http:// www .biblionat. dzوhttp:// www .cerist .dz

تـدور هـذه الدراسـة : الحدود الموضـوعیة للدراسـة-3
ــم المكتبــات والمعلومــات والفــروع ، داخــل تخصــص عل

كــــاإلعالم اآللــــي و علــــوم التــــي تــــرتبط بــــه،؛ العلمیــــة

وشـــــــــــبكات والتكنولوجیـــــــــــات الحدیثـــــــــــة،االتصـــــــــــال،
.المعلومات ونظمها

تهـــــتم هـــــذه الدراســـــة :الحـــــدود اللغویـــــة للدراســـــة-4
لتقنیــات اإلعــالم اآللــي و التقنــي؛بــالمحتوي الفكــري

، في مـوقعي واب المكتبـة الوطنیـة الجزائریـة؛التوثیقي
.دون تحدید ألي حدود لغویة، و مركز البحث

ـــة للدراســـة-5 بـــدأت مجریـــات هـــذه :الحـــدود الزمنی
إلـــى غایـــةواســـتمرت،2009عـــام مـــع بدایـــةالدراســة 

وطیلـــــة هـــــذه الفتـــــرة مـــــرت بعـــــدة .2010عـــــام بدایـــــة
شـــــملت فـــــي أولهـــــا جمـــــع مصـــــادر مراحـــــل أساســـــیة،

واالطــــــالع علــــــى ،المعلومــــــات المتعلقــــــة بالموضــــــوع
أو االلكترونیـة، أو سـواء  المطبوعـة،التراث النظري،

ــــة تحدیــــد .مــــن  شــــبكة االنترنــــت ــــك مرحل ثــــم بعــــد ذل
لیـــتم بعـــد ، نهائیـــةمعـــاییر التقیـــیم وصـــیاغتها صـــیاغة 

،البحـــثذلـــك التعـــرف علـــى المكتبـــة الوطنیـــة ومركـــز 
ثــماالنترنــت،ى وكمواقــع واب علــكمؤسســات توثیقیــة،

ــــة ــــى ، تنفیــــذ عملیــــة اإلجــــراءات المیدانی والوصــــول  إل
.اإلجابة على أسئلتها

الجانب المیداني للبحث: القسم الثاني
: تحلیل معاییر التقییم. 1

البیاناتقواعـد: المحور األول
ــات القواعــد : أوال ــع واب بیان ــي موق ــز البحــث ف مرك

یتـــیح مركـــز البحـــث :فـــي اإلعـــالم العلمـــي والتقنـــي
للمســتفیدین البــاحثین علــى الخــط المباشــر عــدة أنــواع 

قواعــد بیانــات وطنیــة مــن يوهــمــن قواعــد البیانــات،
ـــــــات دولیـــــــة مإنتاجـــــــه، بهـــــــا،یتم شـــــــترك وقواعـــــــد بیان

لإلجابـة علـى حاجیـات ،المركزاستخدامها من طرف
ـــاحثین، ـــتم تحدیـــد مالمحهـــم المســـتفیدین والب بعـــد أن ی

واتصـــــالهم بـــــالمركز وفـــــق مراحـــــل محـــــددة،البحثیـــــة،
باإلضــافة إلــى قاعــدة بیانــات البرمجیــات الحــرة، التــي 

.اسب اآلليیتیحها مركز الح
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تشــكل قواعــد البیانــات :قواعــد البیانــات الدولیــة-1
ات التــي تقــدمها المكتبــة الدولیــة خدمــة مــن أهــم الخــدم

الرقمیـة للمركـز، كمـا هــي خدمـة ضـمن خـدمات رابــط 
الــــنص المتشـــــعب المتعلـــــق بنشــــر المعلومـــــة العلمیـــــة 
ـــــات ذات  والتقنیـــــة، كـــــون هـــــذه القواعـــــد الدولیـــــة للبیان

.طبیعة علمیة تقنیة
یقـــدم مركـــز البحـــث :واعد البیانـــات الوطنیـــةـقـــ-2

بیبلوغرافیــة وطنیــة بیانــاتللمســتفیدین خــدمات قواعــد 
وهــــي متنوعــــة مــــن حیــــث نــــوع الوعــــاء علــــى الخــــط،

ومــــــن حیــــــث ،)كتاب،دوریة،مقال،مؤسســــــة توثیقیــــــة(
فـــــــــــي كـــــــــــل تخصصـــــــــــات العلـــــــــــوم (التخصصـــــــــــات 

عربیـــــة، فرنســـــیة، (ومـــــن حیـــــث اللغـــــة،)والتكنولوجیـــــا
بطاقـــة (ومـــن حیـــث التنظـــیم البیبلیـــوغرافي ،)إنجلیزیـــة
بطاقـــة ،شـــاري تحلیلـــيإمســـتخلص وصـــفیة،فهرســـة

كمـــا أیضـــا مـــن حیـــث  ،)هویـــة المؤسســـات التوثیقیـــة 
كمـــا یقـــدم المركـــز . وظهورهـــا األول؛ ســـنوات إنتاجهـــا

مــن فرصـا للبحـث اآللـي الراجـع علـى الخـط المباشـر،
المؤلــفخــالل موقعــه علــى شــبكة االنترنــت بــالعنوان،

.والكلمات المفتاحیة
یقـــوم مركـــز :قاعـــدة بیانـــات البرمجیـــات الحـــرة-3

بات لمركــــــز البحــــــث بإتاحــــــة قاعــــــدة بیانــــــات الحســــــا
Base de données pour lesللبرمجیـات الحـرة 

logiciels libreعلــــى رابــــط الموقــــعhttp://

freesoft.cerist.dz، فــي العدیــد مــن التخصصــات
وهــــي أحــــد أهــــم منتجاتــــه فــــي المركــــز،والقطاعــــات،

وكیفیـات التنصـیب حیث یقدم االسـتخدامات الممكنـة،
وممیــــــــزات هــــــــذه البرمجیــــــــات الحــــــــرة،واالســــــــتغالل،

كما یعرض أیضا المعلومات .والطبعات الحدیثة فیها
إضـافة البرمجیات في العـالم ككـل،هذهالشاملة حول 

، الفـــــــوترةبرمجیــــــات:وهــــــياألخــــــرىمنتجاتــــــه إلــــــى
قاعــــدة تســــییر المنشــــورات ،برمجیــــات لتســــییر البریــــد

ــــــــاحثي ــــــــة لب ــــــــدخــــــــوادم الز البحــــــــث، مركــــــــالعلمی بری

شــــــــبكة و بروتوكــــــــوالت نقــــــــل الملفــــــــاتااللكترونــــــــي،
.العنكبوتیة

ــــا ــــات القواعــــد : ثانی ــــة بیان ــــع واب المكتب ــــي موق ف
أما بالنسـبة لتطبیقـات تقنیـة قواعـد : الوطنیة الجزائریة

البیانــات فــي موقــع واب المكتبــة الوطنیــة، فــال تواجــد 
ـــــــة  ـــــــة الوطنی ـــــــوائم البیبلیوغرافی ـــــــى ق لهـــــــا تمامـــــــا، وحت

كذلك؛ ال تواجد لتطبیقاتهـا، وهـذا مـا یترتـب والفهارس 
عنــه عــدم وجــود خــدمات قواعــد المعلومــات، وخــدمات 
الخـــــط المباشـــــر للبیبلیوغرافیـــــة الوطنیـــــة و ومختلـــــف 
الفهارس، وبقیة الخدمات األخرى المرتبطـة بتطبیقـات 

.تقنیة قواعد البیانات
و النشر اإللكترونيمنةالرق: المحور الثاني

فـــي موقـــع واب النشـــر اإللكترونـــيومنـــةالرق:أوال
البحثمركز 

تتمثل تطبیقـات تقنیـات الرقمنـة والنشـر االلكترونـي 
: في موقع واب مركز البحث  فیما یلي

طبق  مركز البحث في اإلعالم العلمـي :الرقمنة-1
یهـا  علوالتقني  تقنیة التـرقیم  فـي عـدة حـاالت، اعتمـد 

وفـــي رقمنـــة فـــي رقمنـــة نصـــوص تشـــریعیة وتخزینهـــا،
ـــــوفرة فـــــي الموقـــــع  وتخـــــزین الصـــــور التوضـــــیحیة المت

حیـــث تعتبـــر هـــذه الصـــور عـــامال مســــهال وروابطـــه،
ـــب البحـــث عـــن المعلومـــات علـــى الموقـــع، حیـــث لطل

ومــن بـــین هـــذه الصـــور تقــدم فكـــرة لمســـتعمل الموقـــع،
كمـــا .صـــفحات الغـــالف الخـــارجي للمجـــالت العلمیـــة

مجــالت طبقــت هــذه التقنیــة أیضــا فــي رقمنــة مقــاالت
WEBREVIEW ، بتصــــــــــویر المقــــــــــاالت النســــــــــخ

.)PDF*)19وتخزینها على صیغةالمطبوعة،

هــذه النصــوص :قانونیــةرقمنــة النصــوص ال-1-1
هي النصـوص التشـریعیة المتعلقـة بمركـز البحـث منـذ 
تأسیســـــه مـــــن مراســـــیم وقـــــرارات، وهـــــي متاحـــــة علـــــى 

مـــن أصـــل  مصـــدر النســـخة ، PDFالموقـــع بصـــیغة 
فـي باللغة الفرنسیة للجریدة الرسمیة الجزائریة،الورقیة 
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فـــــــي صـــــــفحة االســـــــتقبال ، رابـــــــط الـــــــنص المتشـــــــعب
التي تطور عبرها التشـریع ، للمحة التاریخیة؛ الرئیسیة

.لهذا المركز
رقمنــة صــفحات الغــالف الخــارجي للمجــالت -1-2

یعتمــد مركــز البحــث هــذه التقنیــة فــي جمیــع :العلمیــة
ـــة  ســـواء فـــي ،المنشـــورة عبـــر موقعـــهالمجـــالت العلمی

المجــــالت العلمیــــة علــــى الخــــط المباشــــر أو مجــــالت 
أو كـــــــــذلك  مجـــــــــالت كادیمیـــــــــة، شـــــــــبكة البحـــــــــث األ
WEBREVIEW،غلفــــــة األحیـــــث یقــــــوم برقمنـــــة

رقمنـة النصـوص الكاملـة لمقـاالت باإلضافة إلـى لها،
.المجالت العلمیة

:ز البحــــثالمكتبــــة الرقمیــــة لمركــــرصــــید -1-3
:منمركز البحث مكتبة لالكليرصیدیتكون

هــذا الرصــید الوثــائقي یعتبــر مــن :رصــید المراجــع-أ
حیــث یتكــون مــن تخصصـه، الجزائــر فــي األغنـى فــي
اإلعـــــالم فـــــي موضـــــوعاتمرجـــــع 4700أكثـــــر مـــــن 

المعلومـــــــــات المكتبـــــــــات وتكنولوجیـــــــــااآللـــــــــي وعلـــــــــم
حاجیـــات البحـــث والتطـــویرمتاحـــة لتلبیـــة واالتصـــال، 
.في المركز

ـــدوریات-ب  ـــة كـــذلك :رصـــید ال تحتـــوي هـــذه المكتب
مــــن مجلــــة دولیــــة علــــى الشــــكل الــــورقي،120علــــى 
االشتراك فیهـا بصـورة جاریـة، كمـا أیضـا فیـه 70بینها

.رصید من الدوریات الجزائریة متعددة التخصصات
ــوطني -ج  إتاحــةجــل أمــن : لألطروحــاتالرصــید ال

التعلـیم العـالي والبحـث ذاكـرةواستغالل النخبة العلمیة 
تقــــوم مكتبــــة المركــــز ، العلمیــــةلألطروحــــاتالعلمــــي 

الرسـائل المناقشــة فـي جمیــع إلیــداعبلعـب دور مركـز 
.مؤسسات قطاع التعلیم العالي والبحث العلمي

والمــذكرات المناقشــة داخــل األطروحــاترصــید -د 
مركــز العلمیــة فــي األعمــالطــار ترقیــة إفــي : المركــز

، المكتبــــة عـــــددا معتبــــرا مـــــن الرســـــائلتتـــــیح ،ثالبحــــ

المنشــورات الداخلیــة للمركــز والتــي تتجــاوز و المــذكرات
.وثیقة421
یشـــــكل رصـــــید: رصـــــید المحاضـــــرات الدولیـــــة-ه 

غنــــي جــــداالمحاضــــرات الدولیــــة مصــــدرا للمعلومــــات 
،اآللــياإلعــالمفــي میــدانبالنســبة للبحــث والتطــویر 

كلهــــــا متاحــــــة محاضــــــرة دولیــــــة،120ویتكــــــون مــــــن 
. للمستفیدین من المركز

هــــذا الرصــــید یشــــكل : رصــــید المقــــاالت العلمیــــة-و
والنصــیة للمجــالت ؛ أســاس قاعــدة البیانــات المرجعیــة

ا الرصـــید یجمـــع ذوحالیـــا هـــالمتـــوفرة بمكتبـــة المركـــز،
.مقاال علمیا37000أكثر من 

ا الرصــید ذســس هــأت:الرصــید الســمعي البصــري-ز 
ــــق هــــدفین همــــا ب ــــة لتحقی الســــمعي اإلنتــــاجنــــاء وترقی

ترقیــة إلــىباإلضــافةالبصــري علــى مســتوى المركــز،
الفـــیلم العلمـــي، باعتبـــاره عـــامال مـــن عوامـــل الوصـــول 

515وحالیـــا هـــذا الرصـــید یتكـــون مـــن المعرفـــة،إلـــى

الرصــــــید الســــــمعي إلــــــىو باإلضــــــافة.فیلمــــــا علمیــــــا
.ةبیوجد رصید میكروفیلمي بالمكت؛ البصري

تشـــكل تقنیـــة النشـــر :االلكترونـــيتقنیـــة النشـــر-2
ــــي ــــي التــــوثیقي ؛ االلكترون ــــات اإلعــــالم اآلل أكثــــر تقنی

المطبقــة فـــي تقـــدیم خــدمات المكتبـــة الرقمیـــة للمركـــز،
عبـــــر مختلـــــف روابـــــط النصـــــوص المتشـــــعبة للمواقـــــع 

ـــــة ألقســـــامه ومصـــــالحه، ـــــي كـــــل طـــــرق االلكترونی وف
علـى مختلـف البحث عن المعلومات العلمیـة والتقنیـة،

.مصادرها االلكترونیةأنواع
سـبق مـا كالبحـث یتیح مركز :قواعد البیانات-2-1

فـي محـور قواعـد المعلومـات العدیـد مـن قواعـد ، سرده
؛ للكثیــر مــن الــدول الغربیــة، نـات الوطنیــة والدولیــةاالبی

ا،یـــــو النمســـــا ولبریطانت لفرنســـــانـــــامنهـــــا قواعـــــد بیا
.كیةاألمریوخاصة عدد كبیر منها للوالیات المتحدة 
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یتــیح الكترونیــا مركــز:المجــالت االلكترونیــة-2-2
مـن المجـالت االلكترونیـة؛ رئیسیةأنواعثالث البحث 

:وهي
المجالت االلكترونیة على الخط المباشر-أ

WEBREVIEWمجالت -ب 

)ARN)20*كادیمیةمجالت شبكة البحث  األ-ج

ـــــــى الخـــــــط -2-2-1 ـــــــة عل المجـــــــالت االلكترونی
مجلــــة الكترونیــــة 65موعهــــا توجــــدجمفــــي : المباشــــر

، ز البحـثمركإنتاجبعضها من ،على الخط المباشر
والبقیـــــة وطنیـــــةالكترونیـــــةمجـــــالت اآلخـــــروالــــبعض 

ـــة ـــى الخـــط المباشـــرذهـــ.دولی ؛ ه المجـــالت متاحـــة عل
كاملــــــــــة أعــــــــــدادها، بــــــــــالنص الكامــــــــــل  لمقــــــــــاالت و 

وهـــي علـــى العمــــوم متنوعـــة فـــي كــــل  وبالملخصـــات،
المجــــالت إن قائمــــة.ة والتقنیـــةالتخصصـــات  العلمیــــ

لفبــائي، متاحــة أااللكترونیــة معــدة فــي شــكل  كشــاف 
ـــــي صـــــفحة اســـــتقبال المكت ـــــط ف ـــــى راب ـــــعل ة الرقمیـــــة ب

فهـــــي تشـــــكل خدمـــــة مـــــن خـــــدمات المكتبـــــة للمركـــــز،
ویــتم اســترجاع المجلــة المطلوبــة حســب هــذا الرقمیــة،

ر أداة البحــــــث عــــــن المجــــــالت بــــــي یعتذالكشــــــاف الــــــ
لكـل األعـدادد ذلك یمكن تصـفح كـل وبعااللكترونیة،

.السنوات بالنص الكامل للمقال
كمـــا یتـــیح : WEBREVIEWمجـــالت -2-2-2

المركـــــــــــــــز عبـــــــــــــــر موقعـــــــــــــــه  مجـــــــــــــــالت أیضـــــــــــــــا، 
WEBREVIEW ، لكترونیة وطنیـة،إوهي مجالت

سســات الجامعیــة ؤ صــدارها محلیــا مــن طــرف المإیــتم 
متاحـــــة عبـــــر رابـــــط صـــــنافها،أبمختلـــــف الجزائریـــــة،

WEBREVIEW، ویتم استرجاعها بطریقة مباشـرة
مــن خــالل عنوانهــا علــى صــفحة االســتقبال، لیــتم بعــد 

ـــــــــــات الســـــــــــنوات ، األعـــــــــــداد، ذلـــــــــــك عـــــــــــرض محتوی
والتحمیــل الكامــل ، طــرق االســترجاع، المستخلصــات

. للمقاالت

:ARNكادیمیـةمجالت شبكة البحث  األ -2-2-3
نولوجیـــة لقطـــاع التعلـــیم كتأرضـــیةعمـــال علـــى تـــوفیر 

التســــعینیات بوضــــعمنــــدمركــــز البحــــث قــــام العــــالي، 
البحــــــــــث شــــــــــبكة ، وهــــــــــي مجــــــــــالتARNشــــــــــبكة 

مؤسســــات لــــك بمســــاهمة العدیــــد مــــن ذو ،األكادیمیــــة
ـــیم الجامعیـــة هـــذه شـــبكة العـــالي، التابعـــة لقطـــاع التعل

مجموعة مـن المجـالت االلكترونیـةكذلكالبحث تتیح 
بحیـث یـتم عـرض أعـدادها كاملـةعبر موقع المركـز،

.ومسبوقة بمستخلصاتها
تنقسـم :مركـزالمنشورات ومقاالت ومداخالت -2-3

:الرئیســـــیة التالیـــــة وهـــــياألقســـــامإلـــــىاألخیـــــرةهـــــذه 
منشــــورات ومـــــداخالت قســـــم نظـــــم المعلومـــــات ونظـــــم 

ـــــــة ،الملتیمیـــــــدیا مقـــــــاالت مـــــــداخالت خـــــــدمات المكتب
أخطــــــــار مــــــــن والوقایــــــــة مقــــــــاالت األمــــــــن ،الرقمیــــــــة

والمقــــــاالت ؛ منشــــــوراتكــــــل الكمــــــا أن .الفیروســــــات
هـي البحـث، المداخالت المقدمة داخل مركـزوأعمال

علـــى موقعـــه ضـــمن ؛ متاحـــة فـــي الشـــكل االلكترونـــي
ـــة، ـــالنص خـــدمات المكتبـــة الرقمی یمكـــن اســـترجاعها ب

.بعنوان المداخلةأوما عن طریق السنة ؛ إالكامل
بـــین مـــن :تقـــاریر البحـــوث العلمیـــة المنجـــزة-2-4

االلكترونـي أیضـا، إتاحـة تقـاریرالنشرتطبیقات تقنیة 
خـدمات في المركز؛ مع بقیـةالبحوث العلمیة المنجزة 

طریــق البحــث ویــتم اســترجاعها عــن الرقمیــة، المكتبــة 
.بالسنة

تتـوفر المكتبـة الرقمیـة :الكتب وفصول الكتب-2-5
مــن الكتــب المتاحــة علــى الشــكل ؛ علــى رصــید معتبــر

خــــدماتها خــــاللیمكــــن اســــترجاعا مــــن ، االلكترونــــي
. أو بعنــوان الفصــل، أو العنــوانالنشــر،بالبحــث بســنة

توجــد مظــاهر أخــرى لتطبیقــات ، ذلــكإلــىوباإلضــافة
:وهــــيز البحــــثفــــي موقــــع مركــــالنشــــر االلكترونــــي

،الملتقیــات والتظــاهرات العلمیــة،المحاضــرات العلمیــة
أدلة البـــاحثین فـــي ،علـــى الخـــط المباشـــراألطروحـــات
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، واب المؤسســات الجامعیـــة الجزائریـــةمواقـــع ، المركــز
.الفهارس على الخط المباشرو

ــا ــةالرق:ثانی ــع واب و النشــر اإللكترونــيمن فــي موق
المكتبة الوطنیة الجزائریة

تتمثـل تطبیقـات تقنیـة الرقمنـة فـي موقـع : الرقمنة-1
:واب  المكتبة الوطنیة فیما یلي

القانوني  ـ رقمنة األوامر و المراسیم المتعلقة باإلیداع
ـ رقمنة صور فوتوغرافیة مرقمنة متعلقـة بـالمقر القـدیم 

والجدید للمكتبة الوطنیة 
ـــــبعض  ـــــة متعلقـــــة ب ـــــة صـــــور فوتوغرافیـــــة رقمی ـــــ رقمن ـ

مصالح ونشاطات المكتبة الوطنیة 
ـ رقمنة األغلفة الخارجیة لمنشورات الكتب والمجالت 

ـ رقمنة بعض صفحات كتب مطبوعة قدیمة
صفحات مخطوطات قدیمةـ رقمنة بعض

ـ رقمنة صور فوتوغرافیة أللواح فنیة و تشكیلیة 
النشـــــر االلكترونـــــي فـــــي موقـــــع واب المكتبـــــة -2

فیما یتعلق بتطبیقـات النشـر االلكترونـي فـي :الوطنیة
موقع المكتبة الوطنیة؛ فمظاهره تتجلى في النصـوص 
االلكترونیـــة المقدمـــة فـــي التعریـــف بالمكتبـــة الوطنیـــة، 

هــــــا، مصــــــالحها وذلــــــك حســــــب الهیكــــــل العــــــام تاریخ
لموقعهــا االلكترونـــي، وهــي بصـــورة عامــة عبـــارة عـــن 
نصــوص الكترونیــة إعالمیــة مختصــرة  عــن المكتبــة، 

PDFكمـــا یعـــرض الموقـــع االلكترونـــي علـــى صـــیغة 

ـــــ96األمـــــر رقـــــم  1417صـــــفر 16المـــــؤرخ فـــــي 16ـ

ـــــــــق  ـــــــــة 02المواف ـــــــــداع 1996جویلی ـــــــــق باإلی ، المتعل
41فـــــي الجریـــــدة الرسمیــــــة عــــــدد القـــــانوني الصـــــادر 

ـــــیة، 03بتاریـــــخ  والمـــــرسوم التنفیــــذي رقــــم  1996جویل
جمــــادى الثانیــــة عــــام 24المــــؤرخ فــــي 226ـ 99

، المحــدد لكیفیــات 1999أكتــوبر 04الموافــق 1420
المــؤرخ فــي 16ـــ96تطبیــق بعــض أحكــام األمــر رقــم 

، 1996جویلیـــــــــــة 02الموافــــــــــق 1417صــــــــــفر 16
فقــــــط الــــــوثیقتین الــــــرقمیتین وهــــــذین األخیــــــرین همــــــا

الموجـــــودتین بـــــالنص الكامـــــل، مـــــع قابلیـــــة تحمیلهمـــــا 
ویعــرض كــذلك الموقــع االلكترونــي للمكتبــة . المباشــر

الوطنیــــــة نشــــــرا رقمیــــــا، لكــــــن للصــــــور الفوتوغرافیــــــة، 
وصــــور أغلفــــة بعــــض الكتــــب والمنشــــورات، ولــــبعض 
ـــــبعض صـــــفحات  صـــــفحات المطبوعـــــات القدیمـــــة، ول

وعـــــــن نشـــــــر . ي المكتبــــــةالمخطوطــــــات المتـــــــوفرة فـــــــ
الخدمات االلكترونیة العلمیة علـى الخـط المباشـر مـن 
خالل الموقع، فهي غیر متوفرة تماما، حیـث ال توجـد 
خــدمات الفهــارس والبیبلیوغرافیــات، وال خــدمات قواعــد 
ــــــة النشــــــر  ــــــات تقنی ــــــات، وبصــــــورة عامــــــة تطبیق البیان
االلكترونــي فــي موقــع المكتبــة الوطنیــة الجزائریــة فــي 

المعلومــــات األكادیمیــــة والعلمیــــة منعدمـــــة خصــــوص
النعـــــــــدام قواعـــــــــد البیانـــــــــات، وفهـــــــــارس األرصـــــــــدة، 
والبیبلیوغرافیــــة الوطنیــــة، والنصــــوص الكاملــــة للكتــــب 

.والمنشورات
أمن المعلومات: المحور الثالث

: أمــن المعلومــات فــي موقــع واب مركــز البحــث:أوال
ــــي  ــــق مركــــز البحــــث ف العلمــــي والتقنــــي اإلعــــالمیطب

ــــات  ــــنص ، مــــن المعلومــــاتأتقنی ــــط ال ــــق راب عــــن طری
لواحــــــدة مــــــن ، Sécurité Informatiqueالمتشــــــعب 

رابطهــا بوابـات المركـز علـى موقعـه االلكترونـي، التـي 
:االنترنت هوعلىموقعها 

.dz.http://www.wikayanet وتطبیقــــات أمــــن ،
:المعلومات هي

یـتم :اإلنذار المبكر عن ظهور فیروسات جدیدة-1
المبكـــــــر عـــــــن ظهـــــــور الفیروســـــــات بمجـــــــرد اإلنـــــــذار
مـع حیث یتم تحدید التاریخ الدقیق للظهـور،ظهورها،

ــــــــد هویتهــــــــا، وطــــــــرق وخصائصــــــــها وصــــــــنفها،تحدی
ـــى الحواســـیب أنیمكنهـــا ومـــا،هاانتشـــار  ـــه عل ـــؤثر ب ت

.والبرامج والبرمجیات
ــــــاث-2 ــــــات الوقایــــــة ن عــــــن طریــــــق البوابــــــة : ملف

wikayanetیـــــــتم تقـــــــدیم مجموعـــــــة مـــــــن الملفـــــــات
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واإلعـــالم اآللـــيلمجریـــات عـــالم المعلومـــات المواكبـــة
مــن خاللهــا المزیــد مــن المعلومــات ياالنترنــت، تعطــو 

األطفـال: وكأمثلة عنهـاالحدیثة حول موضوع معین،
...ةواالنترنت، اإلجرامیة االفتراضی

كمـــــا یعـــــرض أیضـــــا :مـــــن الفیروســـــاتاألمـــــن-3
ملفــــا كــــامال حــــول،مركــــز مــــن خــــالل هــــذه البوابــــةال

ونســـــبة نمـــــوه فـــــي العـــــالم،وٕاحصـــــائیاتالفیروســـــات،
الرئیســـیة،أنواعهـــاومختلـــف ودورة حیاتهـــا،الشـــهري،

منهــــا مــــن طــــرف وتقنیــــات الوقایــــة وطــــرق نشــــاطها،
كمــا یتــیح الــربط المباشــر مــع مؤسســات المســتفیدین،

ـــــياإلعـــــالم ـــــرامج اآلل المتخصصـــــة فـــــي صـــــناعة الب
.المضادة للفیروسات

في  عالم الوقایـة اآللياإلعالمرأي الخبراء في -4
وللمزیــــد مــــن المعلومــــات :مــــن الفیروســــاتواألمــــن

سـات من مـن الفیرو األو ؛ الحدیثة المتعلقة بعالم الوقایة
؛ مـن تجـارب و آراءیسـتفید المركـزبالنسبة للبـاحثین؛ 

خبـــراء أوروبیـــین فـــي هـــذا المجـــال، بمـــا یقدمونـــه مـــن 
هـــذهإجابـــات عـــن استفســـارات حـــول مواضـــیع راهنـــة،

یتم عرضها للمستفیدین والمتصفحین لموقـعاإلجابات
wikayanet.

وهــــي:مقــــاالت حــــول األمــــن مــــن الفیروســــات-5
، المعلومـات واإلعـالم اآللـيأمـنحول مقاالت علمیة 

مكشــفة ومبوبــة تبویبــا ،wikayanetمتــوفرة فــي بوابــة
،حیــث تعــرض علــى الخــطوبالشــهر،زمنیــا بالســنوات

المناســبة، وبعــد البحــث بالســنةوتســترجع عــن طریــق 
.ذلك یتم اختیار المقال المطلوب

وثائق إلكترونیة في مختلف موضوعات الوقایـة -6
wikayanetكــز مســتعملي موقــع مر الم یــدعّ :واألمــن

هــــــــم أبمجموعــــــــة مــــــــن الوثــــــــائق االلكترونیــــــــة حــــــــول 
والوقایــة فــي عــالم الفیروســات،الموضــوعات الراهنــة،

.منها

أجنبیـةروابط نصـوص متشـعبة مـع مواقـع واب -7
وبالنسـبة للمسـتفیدین الـذین :في مجال الوقایة واألمن

مــن واألمــنر فــي مجــال الوقایــة ثــیفضــلون التوغــل أك
كــــــز روابــــــط لمواقــــــع ر الفیروســــــات، یتــــــیح المأخطـــــار

.عالمیة في هذا المجال
وفــي المجــال :معجــم مصــطلحات اإلعــالم اآللــي-8

وضـبط المصـطلحات العلمیـة فـي تخصصـات اللغوي
لكترونیــــــا إالمركـــــز معجمـــــا اآللـــــي یعــــــرضاإلعـــــالم 
.الجدیدةلشرح المفردات فرنسي فرنسي ـ 

ــــا ــــع : ثانی ــــي موق ــــات ف ــــن المعلوم واب المكتبــــة أم
یهـــــتم موقـــــع المكتبـــــة الوطنیـــــة : الوطنیـــــة الجزائریـــــة

ـــة، وال یرتكـــز علـــى  ـــة الوطنی ـــالتعریف اإلداري للمكتب ب
اهتمامـــات متعلقــــة بــــأمن المعلومـــات، فتقنیاتهــــا غیــــر 

.مطبقة
االفتراضیة والنصوص المتشعبة: الرابعالمحور

ب في موقـع وااالفتراضیة والنصوص المتشعبة: أوال
البحثمركز 

تتمثـل :البحـثااللكترونـي لمركـزهیكلـة الموقـع -1
فـــي كـــلمركـــز للااللكترونـــي الرئیســـیةهیكلـــة الموقـــع 

، وروابــط المواقــع الثانویــة؛ روابـط النصــوص المتشــعبة
حســــــــب صــــــــفحة االســــــــتقبال ، فــــــــي المســــــــتوى األول

.الرئیسیة
مجموعـــة یعـــرض موقـــع واب المركـــز:البوابـــات-2

.بعناوین ربطها على الشبكةمن البوابات، مرفقة 
ـــةشـــبكة البحـــث األ بوابـــة-2-1 تـــم :ARNكادیمی

مــــن طــــرف مركــــز كادیمیــــةإنشــــاء شــــبكة البحــــث األ
مــن أجــل تشــكیل بنیــة ، مــع بدایــة التســعینیاتالبحــث 

فــــي خدمـــة قطــــاع التعلــــیم العــــالي، تحتیـــة تكنولوجیــــة
ـــــرابط و والبحـــــث العلمـــــي، هـــــذه الشـــــبكة عبـــــارة عـــــن ت

؛ یهــدف إلــى تطــویر التقنیــات، وطنــي ودولــي، شــبكي
تسـمح عـن طریـق كما .وفعالیة البنیة التحتیة المتوفرة
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من حیـث ، من تحقیق االحتیاجاتالخدمات المطورة 
.وشبكة اإلعالم المتخصصة، البنیة التحتیة

ــة أمــن اإلعــالم اآللــي-2-2 ه البوابــة ذتهــتم هــ:بواب
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل رابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 

ــــع ســــبق كمــــا، http://www.wikayanet.dzالموق
مـن اآللـياإلعـالممـن أتوضیحه بتقدیم خصوصـیات 

أخطار الفیروسـات فـي المؤسسـات، وتقـدیم المواضـیع 
المكبــر عــن اإلنــذار؛ا المجــال خاصــةذالراهنــة فــي هــ

حـــول ، كمـــا تقـــدم ملفـــات علمیـــةیروســـات،فظهـــور ال
اإلعــالمعــن اســتخدام ، المترتبــةاألخطــارالوقایــة مــن 

بـة تـوفر استشـارات علمیـة ه البواذوهـواالنترنـت،اآللي
مـــن المعلومـــات یـــتم نشـــرها عبـــر ألخبـــراء فـــي مجـــال 

، كمــــــا تــــــدعمهم بمقــــــالت. البوابــــــة لكــــــل المســــــتفیدین
وكمـا . جـد متخصـص، ومعجـم علمـي، ووثائق علمیة

رائدة فـي ، طي فرصة الربط بمؤسسات دولیةـلك تعذك
ــــياإلعــــالممــــن أمجــــال  ــــىباإلضــــافة.اآلل اتینهــــإل

، وبوابـــةبوابـــة البرمجیـــات الحـــرةأیضـــافیـــه بتین، البـــوا
Wissal العدیــد مــن مواقــع الــواب طوهــي بوابــة تــرب؛

التــي تــربط بوابــة الجزائــرو ، البحــثالمرتبطــة بمركــز
.مختلف المواقع الوطنیة المتعلقة بالجزائر محلیا

فــي موقــع االفتراضــیة والنصــوص المتشــعبة:ثانیــا 
واب المكتبة الوطنیة الجزائریة 

الموقـع تتمثـل هیكلـة:هیكلـة الموقـع االلكترونـي-1
للمكتبــة الوطنیــة الجزائریــة، فیمــا  تعرضــه االلكترونــي 

وعـــن هـــذه الهیكلـــة فـــي صـــفحة االســـتقبال الرئیســـیة، 
؛ HTMLواب مســتواها األول،فهــي كلهــا صــفحات

ال توجد أي روابط مـع مواقـع واب أخـرى؛ وال بسیطة و 
.مع بوابات، أي ال توجد تشّعبات لمستویات أخرى

ـــات التوث: المحـــور الخـــامس ـــة والتســـییر یالبرمجی قی
االلكتروني للوثائق

قیـــــة والتســـــییر االلكترونـــــي یالبرمجیـــــات التوث:أوال
ز البحثفي موقع واب  مركللوثائق

البدایة األولى لظهـور ترجع :SYNGEBنظام -1
مركـــز البحـــث فـــي اإلعـــالم عنـــدما قـــرر؛ هـــذا النظـــام

ألتمتـــــة االعلمـــــي والتقنـــــي أن یحـــــاول وضـــــع برنامجـــــ
. المكتبــــات ومراكــــز التوثیــــق علــــى المســــتوى الــــوطني

صـــــدرت أول طبعـــــة لهـــــذا النظـــــام 1996ففـــــي عـــــام 
SYSTEMEتحـت اسـم  NORMALISE DE

GESTION DE BIBLIOTHEQUE، یشـتعل
إالّ ، المكتبــاتطبــق فــي أتمتــة بعــض . DOSبنظــام 

نــه كانــت فیــه بعــض النقــائص والمیــزات التــي ترجــع أ
ا ـدود نوعـــالمحــDOSأساســا الختیــار نظــام التشــغیل 

ر هــــذا ـإلــــى التفكیــــر فـــي تغییــــمركـــزالوقــــد دفــــع . مـــا
یم طبعــة جدیــدة تشــتغل تحــت ـث تــم تصمـــحیــام،ـالنظــ

اب هــــــو نظــــــام و نظــــــام الســــــنج. Windowsنظــــــام 
ـــــف أنواعـــــا،متكامـــــل، وأداة لتســـــییر المكتبـــــات بمختل

لیوغرافیـــة للكتــــب یبویســـمح بإنشـــاء قواعـــد معطیـــات ب
مقــاالت الــدوریات وغیرهــا، رســائل جامعیــة، دوریــات،

ي موحــد علــى الخــط ـاء فهــرس آلـــكخطــوة أولــى إلنشــ
ة ـمــزدوج اللغــكمــا هــو نظــام قابــل للتطــویر،. المباشــر

95/98ق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وفـــــــویعمعربـي و فرنسي، 

Windows،امــــــــــــــــــــــأعطیت صفة التقییس للنظوقد
العالمیــة،UNIMARCبسـبب اسـتخدامه لتركیبـة 

.ISBDك مواصفة لو كذ
یات الحـرةـتسـمح بوابـة البرمجـ:البرمجیـات الحـرة-2

:عـط الموقـعلى رابمتاحـة متخصصة وهي بوابة
.dzhttp://freesoft.ceristإتاحة البرمجیات الحـرة  ب

وتكیفهـــا، عمـــال علـــى ، المتنوعــة لمختلـــف المؤسســـات
فـي تطبیقـات نظـم البرمجیـات ، تطویر الطـرق العلمیـة
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أو Windowsنظام التشـغیلبفي المؤسسات، سواء 
LINUX.

ــات الحــرة-3 وهــي اســتمارة أســئلة : اســتمارة البرمجی
ـــــر  متنوعـــــة تتعلـــــق بالبرمجیـــــات، یقـــــدمها المركـــــز عب

مــن هــذا النــوع مــن موقعــه، للتحــاور مــع المســتفیدین،
البرمجیـــات، لتحدیـــد نوعیـــة تطبیقـــات هـــذه البرمجیـــات 
وتقییمهــا مــن جهــة، ومــن أجــل تحدیــد حاجیــاتهم بدقــة 

. من جهة أخرى
البرمجیــــات التوثیقیــــة والتســــییر االلكترونــــي :ثانیـــا

ــائق  ــةللوث ــة الوطنی ــع واب المكتب ــي موق ال یعتمــد :ف
موقـــع المكتبـــة الوطنیـــة تطبیقـــات تقنیـــات البرمجیـــات 
التوثیقیة والتسییر االلكترونـي للوثـائق، أو بـاألحرى ال 
یوجـــد عمـــل فنـــي وتقنـــي مكتبـــي معتمـــد علـــى تقنیـــات 

ي،ومتاحــة علــى الموقــع البرمجیــات والتســییر االلكترون
االلكترونــــي، وهــــذا مــــا كــــان الســــبب فــــي عــــدم وجــــود 
خــــدمات علــــى الخــــط المباشــــر، خاصــــة ومــــا تشــــهده 
المكتبات الوطنیة في العالم من تطبیـق لهـذه التقنیـات 
وغیرهـــا، عمـــال علـــى تلبیـــة حـــد أقصـــى مـــن حاجیـــات 

.الباحثین والمستفیدین
هندسة التوثیق و اللسانیات: المحور السادس

هندســـة التوثیـــق و اللســـانیات فـــي موقـــع واب :والأ
یمكــن حصــر تطبیقــات تقنیــات هندســة :البحــثمركــز

منتجـــات ومنجـــزات مشـــاریع فـــيالتوثیـــق واللســـانیات 
:يفیما یلوهي البحث، فرق بحث أقسام مركز 

إن : قســم البحــث والتطــویر فــي علــم المعلومــات-1
تحقیقهـا فــي التـي تـم ؛ والتكنولوجیـةالتطـورات العلمیـة

، تخزین وحفـظ المعلومـاتمعالجة،نشر،مجال جمع،
التقنیــة، و أثــرت فــي كــل مــن األنظمــة االجتماعیــةقــد

ولقـد والنمـاذج الخاصـة بتمثیلهـا،وفي بنیـة المعطیـات
و فــي ؛ فــي دعــم هــذا االتجــاهســاهم ظهــور االنترنــت

نفــس الوقــت أدى إلــى فــتح آفــاق جدیــدة، خاصــة لمــا 
وتســــییر األنظمــــة الوثائقیــــة تنظــــیم یتعلــــق بنمــــاذج

مهـام فوعلیه . وهندسة منتجات و خدمات المعلومات
البحــث النظــري والتجریبــي،فــيالقســم محــددة أبحــاث 

المصــــادقة المســــارات،الــــتحكم فــــيتطــــویر الطــــرق،و 
عـــن القســمهــذا حـیسمــ.والیقظــةعلــى المقــاییس،

ــــة طریــــق  ــــرق بحــــث، بمــــزج إشــــكالیات حالی خمســــة ف
یظـــم بـــاحثین فـــي علـــم المكتبـــاتومســـتحدثة، فهـــو 

وكـــــــذلك فـــــــي ، فـــــــي اإلعـــــــالم اآللـــــــيو والمعلومــــــات
.االقتصاد والحقوق

ـــة-2 ـــنظم اآللی ـــة وهندســـة ال یطبـــق : قســـم النظری
تقنیــــات ؛أیضــــا قســــم النظریــــة وهندســــة الــــنظم اآللیــــة

هندســة التوثیــق وهندســة اللســانیات، حیــث یهــدف مــن 
علمــي خـالل مشــاریعه تطــویر شـبكة وطنیــة لإلعــالم ال

:  في إطار برنامج بحث في المحاور التالیة؛والتقني
وفیــه :الــذكاء االصــطناعي  وهندســة البرمجیــات-أ

وطـــرق البحـــث عـــن المعالجـــة اآللیـــة للغـــة الطبیعیـــة،
المالحة على شـبكة االنترنـت،،التكشیف،المعلومات

.تنقیة المعلومات
اآلمـــــننظـــــموفیـــــه :أمـــــن ونوعیـــــة الخـــــدمات-ب 

متمثلــة فــيا القســمذوفــرق بحــث هــ،والتشــفیروالوقایــة
االصــــــطناعي الــــــذكاءفرقــــــة ،واعــــــد البیانــــــاتقفرقــــــة 

فرقـة ، فرقة النظم ووثائق الملتیمیـدیا، والمعالجة اآللیة
.اآللياإلعالممن أ

ــا ــق:ثانی ــع واب هندســة التوثی واللســانیات فــي موق
المكتبة الوطنیة الجزائریة   

تقنیات متالزمـة اللسانیاتو هندسة التوثیقتشكل 
مـــــع بقیــــــة تقنیــــــات اإلعــــــالم اآللــــــي التــــــوثیقي، فهــــــذه 
التقنیـــــات متكاملـــــة فیمـــــا بینهـــــا، وهـــــي تثمـــــین للعمـــــل 
اآللــي، للنشــاطات الفنیــة والتقنیــة فــي مصــالح المكتبــة 
الوطنیة، وهذا كله ما ال تطبیق له، من خالل الموقـع 
االلكترونــــــي، أي علــــــى ســــــبیل المثــــــال ال تطبیقــــــات 

فهــرس اآللــي علــى الخــط المباشــر، مــع تعمــیم ذلــك لل
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على البیبلیوغرافیة الوطنیة، غیـر المتاحـة كـذلك علـى 
. الموقع

والروابط:المحور السابع
ــز البحــث:أوال ــع واب مرك ــي موق ــروابط ف یتمیــز :ال

موقع واب مركز البحث بتطبیق واسع لتقنیة الـروابط، 
المكتبــة روابــط  ویعتمــد فــي ذلــك علــى . محلیــا ودولیــا

وروابـط ،العلمـي والتقنـياإلعالمروابط دائرة ،الرقمیة
.RIBUالشبكة الجهویة للمكتبات الجامعیة

الــــروابط فــــي موقــــع واب  المكتبــــة الوطنیــــة :ثانیــــا
یوجــد مســتوى واحــد فقــط مــن الــروابط وهــو : الجزائریــة

ما تظهره صـفحة االسـتقبال، ومـا تـم توضـیحه سـابقا، 
ط خارجیـة، ال مـع مواقـع واب، وال حیث ال توجد روابـ

فهــــذا الموقــــع یجمــــع . مــــع بوابــــات، والمــــع أي شــــبكة
مجموعــة مــن صــفحات واب بســیطة، تــرتبط بصــفحة 
اســـــتقبال واحـــــدة، فلـــــو كانـــــت فیـــــه تطبیقـــــات تقنیـــــات 
اإلعالم اآللي  التوثیقي كما  یجب لمـا دفـع ذلـك إلـى 
وجـــود مســـتویات أخـــرى وأخـــرى، بـــدافع إعطـــاء بنـــاء 

مي واسـع لصـفحات الـواب، وٕاتاحـة فرصـة تشابكي سلّ 
ربـــط الموقـــع العـــام مـــع بوابـــات أجنبیـــة، ومـــع مواقـــع 

.هیئات رسمیة عالمیة
: النتائج العامة للدراسة. 2

النتـــائج العامـــة للدراســـة المتعلقـــة بموقـــع واب : أوال
مركز البحث

قواعد البیانات: المحور األول-1
قاعـدة 11علـى الخـط المباشـر یتـیح مركـز البحـث -

قاعـدة بیانـات دولیــة، 30بیانـات وطنیـة، و أكثـر مـن 
ــــــــــة،(متعــــــــــددة اللغــــــــــات ،)إنجلیزیــــــــــةفرنســــــــــیة،عربی

ــــــــوم (والتخصصــــــــات ــــــــي تخصصــــــــات العل خاصــــــــة ف
فهرســـة (، مختلفـــة التنظـــیم البیبلیـــوغرافي )والتكنولوجیـــا

، )ترتیـب ألفبـائي،مستخلصات إشارة تحلیلیـة،وصفیة
دوریـــة،كتـــاب،(تلمختلـــف أوعیـــة الوثـــائق والمعلومـــا

، یــــــتم اســــــترجاعها بمختلــــــف أنــــــواع الكلمــــــات )مقــــــال

ــــــفبــــــالعنوان،(المفتاحیــــــة النظامیــــــة الممكنــــــة  ، المؤل
، منهــا مــا هــو بیبلیــوغرافي فقــط، ومنهــا مــا هــو )الســنة

بیبلیــوغرافي وبــالنص كامــل، فالنســبة لقواعــد البیانــات 
علـــى الوطنیـــة علـــى وجـــه الخصـــوص؛یتم الحصـــول 

البیبلیوغرافیـــــــــــة بخیـــــــــــارات المواصـــــــــــفة تالتســـــــــــجیال
FORMAT PUBLICمواصـــفة بوأISBDو أ

مواصــفة حیــث تعــرض ، UNIMARACمواصــفة ب
FORMAT PUBLICتبیانــــــات التســــــجیال

المؤلف، عنـوان ،هعنوانلغة المنشور،بالبیبلیوغرافیة  
مســتخلص مــعالمكتبــة،الرقم الــدولي الموحــد للسلســلة،

تعـرض مواصــفة كمــا. یةتحلیلـي إشـاري باللغــة الفرنسـ
ISBDتقـــــــدیملیوغرافیـــــــة ببالبیتبیانـــــــات التســـــــجیال

مــع تحدیــد ،ميبطاقــة الفهرســة الوصــفیة للمنشــور العل
مسـتخلص تحلیلـي مرفقـة بطریقة البحث واالسترجاع،

ـــــــــدیم التســـــــــجیالت .شـــــــــاريإ كمـــــــــا یمكـــــــــن لهـــــــــذه تق
.UNIMARACالبیبلیوغرافیة بمواصفة 

تشـــــكل أرصـــــدة قواعـــــد البیانـــــات الوطنیـــــة رصـــــیدا -
ضــــــخما جــــــدا، مــــــن الناحیــــــة الكمیــــــة، و ذو تغطیــــــة 
موضــوعیة واســعة، هــذا مــا یجعــل مــن مركــز البحــث 
مركــــزا حقیقیــــا للبــــاحثین والمســــتفیدین بصــــورة عامــــة، 
فتقریبا یحصر كل النشر العلمـي األكـادیمي الرسـمي، 
والمـــــادة الرمادیـــــة مـــــن أطروحـــــات ورســـــائل لمختلـــــف

ـــــة ـــــة الجزائری كمـــــا یســـــاهم عـــــن . المؤسســـــات الجامعی
10بتجمیـــع شـــبكي ألرصـــدة RIBUطریـــق مشـــروع 

مؤسســـــات جامعیـــــة جزائریـــــة، إضـــــافة إلـــــى أرصــــــدة 
.مكتبته الرقمیة

اشـــتراك دولـــي مكثـــف فـــي قواعـــد لمركـــز البحـــث-
فرنسـا، النمسـا، بریطانیـا (البیانات الدولیة، من أوروبا 

والیـــــــات المتحـــــــدة ال(ومـــــــن قـــــــارة أمریكـــــــا )العظمـــــــى
، تغطـــــــي كافــــــة التخصصـــــــات العلمیـــــــة )األمریكیــــــة 
.المعمقة جدا
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ومـــن النقـــاط األساســـیة فـــي قواعـــد بیانـــا ت مركـــز -
، فعــن قاعــدة بیانــات البرمجیــات الحــرةإتاحتــه لالبحــث 

طریقهــا یســاهم فــي ترقیــة تطبیقــات تقنیــات البرمجیــات 
فــي مختلـــف القطاعــات الحیویـــة فــي الـــوطن، خاصـــة 

. مع شبكة االنترنتبتشبیكها
و النشر اإللكترونيمنةالرق:يالمحور الثان-2
فـــــــي رقمنـــــــة تكمـــــــن تطبیقـــــــات تقنیـــــــات الرقمنـــــــة -
1427شـــعبان 09القـــرار رقـــم تشـــریعیةالصـــوص الن

ـــــــ  ــــــق ل ــــــق2006ســــــبتمبر 02المواف ــــــالمتعل التنظیم ب
، العلمــي والتقنــياإلعــالمالــداخلي لمركــز البحــث فــي 

ـــ85رقـــم المرســـوم  1985مـــارس 16المـــؤرخ فـــي 56ـ

تأســـیس مركـــز البحـــث فـــي اإلعـــالم العلمـــي المتعلـــق ب
أفریـل 08المـؤرخ فـي 73ـ 86رقم ، والمرسوموالتقني
ـــــ1986 ــــق ب ــــي المتعل اإلعــــالمإلحاق مركــــز البحــــث ف

، والمرسـوم العلمي والتقنـي بالمحافظـة السـامیة للبحـث
ق الموافـــ1424شـــوا ل07المـــؤرخ فـــي 454ــــ 03رقـــم
ـــــ معــــدل ومــــتمم للمرســــوم رقــــم ال2003دیســــمبر 01ل

ــــــــ85 ــــــــي56ـ الصــــــــور و ،1985مــــــــارس16المــــــــؤرخ ف
صـــور والتوضـــیحیة المتـــوفرة فـــي الموقـــع وروابطـــه،

كمــــا .للمجــــالت العلمیــــةةالخارجیــــاألغلفــــةصــــفحات 
ــــــــــت أیضــــــــــا فــــــــــي رقمنــــــــــة مقــــــــــاالت مجــــــــــالت  طبق

WEBREVIEW مجلـــــــــة ومجـــــــــالت32وعـــــــــددها
، وذلـك 06وعـددها ARNكادیمیـةشـبكة البحـث  األ

علــــــــى قــــــــدیمها وت،بــــــــالنص الكامــــــــل لكــــــــل األعــــــــداد
ــــة ،PDFصــــیغة ــــى األرصــــدة الرقمی باإلضــــافة إل

ــــة للمركــــز ــــة الرقمی ــــل المكتب رصــــید (المتاحــــة مــــن قب
رصــــــــــید الــــــــــدوریات الرصــــــــــید الــــــــــوطني ،المراجــــــــــع

والمـذكرات المناقشـة األطروحـاترصید لألطروحات،
رصــــید ،رصــــید المحاضـــرات الدولیـــة، داخـــل المركـــز

.)الرصید السمعي البصري ، المقاالت العلمیة
أمــا تطبیقــات  النشــر االلكترونــي، فــتكمن فــي نشــر -

قواعــد البیانــات الوطنیــة والدولیــة، والمجــالت الوطنیــة 

والدولیــة المتاحــة علــى الخــط المباشــر، باإلضــافة إلــى 
مجــالت ، وWEBREVIEWالمجـالت االلكترونیــة

مجلـة الدراسـات (ARNكادیمیـة    شبكة البحث  األ
مجموعــــة ، نظریــــة الجبــــر والعــــدد، والنقــــد االجتمــــاعي

،المجلــة الریاضــیة للمغــرب، العلــوم الدقیقــة والفیزیائیــة
مجلـــة المعلومـــات ، جریـــدة الشـــركة الجزائریـــة للكیمیـــاء

منشـــورات ومقـــاالت ومـــداخالت ، و)العلمیـــة والتقنیـــة
الكتـــــب ، تقـــــاریر البحـــــوث العلمیـــــة المنجـــــزة، مركـــــزال

ــــــة، وفصــــــول الكتــــــب ، الملتقیــــــات والتظــــــاهرات العلمی
ــة البــاحثین فــي ، علــى الخــط المباشــراألطروحــات أدل

،مواقـــع واب المؤسســات الجامعیـــة الجزائریـــة، المركــز
.الفهارس على الخط المباشر

أمن المعلومات: المحور الثالث-3
تتمثل تطبیقات هـذه التقنیـة فـي مركـز البحـث فیمـا 

ــــــــة ــــــــSécurité Informatiqueتقدمــــــــه بواب ــــــــى ال رابط  عل
.dz.http://www.wikayanetمن الخدمات التالیة:

اإلنـذار المبكـر و الفیروساتأخطار من األمنخدمة ـ 
.علمیةملفاتوتقدیم هاعن ظهور 

مـــــــفي عاليـــــــــــاآللالمــــــــاإلعرأي الخبراء في خدمةـ
.من الفیروساتواألمنالوقایة 

تلف ـــــفي مخةــــــائق إلكترونیــــــوثوقاالت ــــــمة ـــــــدمـخـ 
.    موضوعات الوقایة واألمن

مع مواقع واب شعبةــوص متــــــط نصــــــــــروابدمةـــــــــــ خ
.في مجال الوقایة واألمنأجنبیة

.معجم مصطلحات اإلعالم اآلليخدمة ـ 
ـــــــع-4 االفتراضـــــــیة والنصـــــــوص :المحـــــــور الراب

المتشعبة
مـــن خـــالل هـــذا المحـــور یتضـــح أن تطبیقـــات تقنیـــة 

المتشعبة في موقع واب مركز صاالفتراضیة والنصو 
ذات مســتویات أفقیــة وعمودیــة واســعة، محلیــاالبحــث 

ودولیا، إبتداءا من مـا تقدمـه روابـط صـفحة االسـتقبال 
إلــــى أبســــط مســــتوى، حیــــث یــــربط هــــدا الموقــــع مــــن 
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خاللهـــا جملـــة مـــن المواقـــع والبوابـــات وصـــفحات واب 
من عدة مستویات، ما یعطي فرصا كبیـرة فـي البحـث 
المــرن عــن أي نقطــة ممكنــة فــي أي مســتوى، و كمــا 

كــز فــي یقــدم كــل منجــزات ومشــاریع أقســام بحــث المر 
مواقــــــع فرعیــــــة مســــــتقلة مترابطــــــة، و مواقــــــع خمســــــة 

مــــن أبوابــــة ، بوابــــة شــــبكة البحــــث الجزائریــــة(بوابــــات
ـــــــياإلعـــــــالم ـــــــات الحـــــــرة، اآلل ـــــــة ، بوابـــــــة البرمجی بواب
Wissal،هــــــذا مــــــا یجعــــــل موقــــــع )بوابــــــة الجزائــــــر ،

المركز موقعـا  ضـخما، ومتشـعب  جـدا، خاصـة وأنـه 
الجامعیــــة فـــــي یــــربط جمیـــــع مواقــــع واب المؤسســـــات 

.الجزائر
ـــــــة :المحـــــــور الخـــــــامس-5 ـــــــات التوثیقی البرمجی

والتسییر االلكتروني للوثائق
البرمجیـات التوثیقیـة إن في مجال تطبیقات تقنیات -

وكمــا هــو معــروف أن والتســییر االلكترونــي للوثــائق،
مقننـــا؛ ابرنامجـــمركـــز البحـــث قـــام بصـــناعة وتطـــویر 

على المسـتوى توثیقالمكتبات ومراكز التسییر ألتمتة 
SYNGEBSYSTEMEنظـــام ، وهـــوالــوطني

NORMALISE DE GESTION DE

BIBLIOTHEQUE وقــــــد اعتمــــــد هــــــذا النظــــــام ،
البرمجـــــي فـــــي مشـــــروع الشـــــبكة الجهویـــــة للمكتبــــــات 

،)RIBU)21*الجامعیــة للناحیــة الوســطى مــن الــبالد
هــــو مشــــروع نمــــوذجي یخــــدم كثیــــرا قطــــاع البحــــث و

كما أیضا هذا النظام  اعتمد فـي  العلمي في الجزائر، 
ـــى الخـــط،  ـــات المركـــز وفهارســـه عل إنشـــاء قواعـــد بیان

وحالیــــا  تعمــــل وفـــي أتمتــــة وتســــییر مكتبتــــه الرقمیــــة،
العدید من المكتبات الجامعیة الجزائریـة؛ علـى تطـویر 

.العمل التشابكي في إطار هذا  النظام البرمجي
ة للمركـــز بوابــــة خاصــــة للبرمجیـــات الحــــرة، متاحــــ-

ــــف أنــــواع  ــــبالد، بمختل لخدمــــة القطــــاع االقتصــــادي لل
Windowsنظـام التشـغیلمؤسساته، یمكـن تشـغیلها ب

اســـتمارة، والجـــدیر بالـــذكر أیضـــا وجـــود LINUXأو 

أسئلة عن حاجیات المستفیدین؛ وأرائهم في تطبیقـاتهم 
.لهذا النوع  من البرمجیات الحرة

هندسة التوثیق واللسانیات:سالمحور الساد-6
تطبیقـــات تقنیـــات هندســـة التوثیـــق  واللســـانیات  إن 

؛هي  األســاس  فــي  كــل  منجزاتــه، البحــثفــي مركــز 
ومشــــــاریعه الموزعــــــة علــــــى مختلــــــف  أقســــــام بحثــــــه، 
ومركز الحاسب اآللـي الـذي  یبلورهـا؛ ویثمنـا ویتیحهـا  
عــــل شــــبكة االنترنــــت، بعــــد مــــا یــــتم تنظــــیم ومعالجــــة 

بمختلفهــا حســب  كــل قســم بحــث، و حســب  البیانــات
ّن فــــرق بحــــث هــــذه المشاریـــــع؛ هــــي  إ. كــــل  مشــــروع

ق ـهندســـــــــــة التوثیـــــــــــالمجــــــــــــال  الحقیقــــــــــــي لتطبیــــــــــــق 
قســـم ، حیـــث وعلـــى ســـبیل المثـــال، یطبـــق واللســـانیات

؛ جملـة كبیـرة مـن البحث والتطویر في علم المعلومات
هندسـة الـنظم المكتبیـة هذا النوع من الهندسات، منهـا 

البـــــــرامج الوطنیـــــــة للمعلومـــــــات و طـــــــرق ، والوثائقیـــــــة
ــــــیم و تســــــییر المعلومــــــ، المعلومــــــات ات و الــــــنظم ـتقی
كمـــا یطبـــق . النشـــر اإللكترونـــي، التوثیقیـــةالمكتبیـــة و

؛ تقنیــــات قســــم النظریــــة وهندســــة الــــنظم اآللیــــةكــــذلك 
أمـن ، و تقنیة الذكاء االصطناعي وهندسة البرمجیات

تشفیر المعلومات، والذي فیه مجموعة من فرق بحـث 
الـذكاءفرقة ، واعد البیاناتقفرقة في هذا المجال هي 

فرقــة ، فرقــة الــنظم ووثــائق الملتیمیــدیا، االصــطناعي 
.اآللياإلعالممن أ

الروابط:المحور السابع-7
أن تطبیقــات ىتــدل هیكلــة موقــع واب المركــز علــ

تقنیـــــة الـــــروابط هـــــي تطبیقـــــات مرتبطـــــة تمامـــــا بهـــــذه 
الهیكلة، وألن هیكلة موقع واب المركز مبنیة بناءا ت 
بمســتویات أفقیــة وعمودیــة، وطنیــة ودولیــة، فــان هــذه 

ومـــن األمثلـــة نجـــد . الـــروابط تقنیاتهـــا واســـعة التطبیـــق
، روابـــط بوابـــات، روابـــط الصـــفحة االســـتقبال الرئیســـیة

العلمــي اإلعــالمروابــط دائــرة ، تبــة الرقمیــةروابــط المك
.الشبكة الجهویة للمكتبات الجامعیة،والتقني
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النتــائج العامــة للدراســة المتعلقــة بموقــع واب : ثانیـا
االمكتبة الوطنیة الجزائریة وتحلیله

:وتتمثل هذه النتائج العامة فیما یلي
فــي موقــع واب بیانــاتالقواعــد ال تطبــق تقنیــة -1

.المكتبة الوطنیة الجزائریة
تنحصــــر فــــي رقمنــــة بســــیطة، منــــةالرقتطبیقــــات -2

ـــــــي  ــــــة ف ــــــة متمثل ـــــــم المتعلق ــــــة األوامــــــر و المراسی رقمن
باإلیـــــداع القـــــانوني، و صـــــور فوتوغرافیـــــة، واألغــــــلفة 
الخارجیــة للكتــب والمجــالت، و بعــض صــفحات كتــب 
مطبوعــــة قدیمــــة، و بعــــض صــــفحات المخطوطــــات، 

ـــــي وهـــــذا ـــــة ف ـــــات الرقمن ـــــا فـــــي تطبیق ـــــیس كافی ـــــه ل كل
. المكتبات الوطنیة

تطبیقــات تقنیــة النشــر االلكترونــي فــي موقــع واب -3
المكتبة الوطنیة تنحصر في نصوص قانونیـة ولیسـت 

علمیــة، حیــث لـــیس فیــه نشـــرا إلكترونیــا للبیبلیوغرافیـــة 
.الوطنیة وال للفهارس

ة ال فـــــي موقـــــع واب المكتبـــــة الوطنیـــــة الجزائریـــــ-4
.  تطبق تقنیات متعلقة بأمن المعلومات

ـــــــي -5 ـــــــع االلكترون ـــــــة الموق ـــــــة هیكل ـــــــة الوطنی للمكتب
ـــــة بســـــیط جـــــدا، وبمســـــتوى واحـــــد، وعناصـــــر  الجزائری
هیكلـــــه یغلـــــب علیهـــــا  الجانـــــب األدبـــــي، أي ینقــــــص 

.الجانب العلمـي و األكادیمي
ال یعتمد موقع المكتبة الوطنیة تطبیقـات تقنیـات -6

.التوثیقیة والتسییر االلكتروني للوثائقالبرمجیات 
للمكتبــــة الوطنیــــة الموقــــع االلكترونــــي ال یطبــــق-7

.هندسة التوثیق و اللسانیاتتقنیات 
یوجــد مســتوى واحــد فقــط مــن الــروابط فــي موقــع -8

.المكتبة الوطنیة الجزائریة
:CERISTالمطبقة في موقع واب لتقنیات اإلعالم اآللي التوثیقيالحصیلة التقییمیة المقارنة:ثالثا

CERISTالحصیلة التقییمیة المقارنة المتعلقة  بموقع واب  مركز

المستوى الكمي للتقنیات اإلعالم اآللي  المعاییر التقییم
التوثیقي

المستوى النوعي للتقنیات اإلعالم اآللي  
التوثیقي

عالمقبولضعیفغیر مطبقةمطبقة

عالمقبولضعیف
XXـ قواعد البیانات1

XXو النشر اإللكترونيمنةـ  الرق2

XXأمن المعلوماتـ 3

XXـ االفتراضیة والنصوص المتشعبة4

ـ  البرمجیات التوثیقیة5
والتسییر االلكتروني للوثائق

XX

ـ  هندسة التوثیق6
و اللسانیات

XX

XXـ الروابط7

المطبقة في موقع واب مركز البحثالحصیلة التقییمیة المقارنة لتقنیات اإلعالم اآللي التوثیقي:02جدول رقم 
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:المطبقة في موقع واب المكتبة الوطنیةالحصیلة التقییمیة المقارنة لتقنیات اإلعالم اآللي التوثیقي: رابعا
الحصیلة التقییمیة المتعلقة  بموقع واب المكتبة الوطنیة  الجزائریة  

المستوى النوعي للتقنیات اإلعالمالمستوى الكمي للتقنیات اإلعالم اآللي  التوثیقيالمعاییر التقییم
اآللي  التوثیقي

عالمقبولضعیفغیر مطبقةمطبقة 
ضعی

ف
عالمقبول

منعدمXـ قواعد البیانات1
XXو النشر اإللكترونيمنةـ  الرق2

منعدمXأمن المعلوماتـ 3
XXـ االفتراضیة والنصوص المتشعبة4

ـ  البرمجیات التوثیقیة 5
والتسییر االلكتروني للوثائق

Xمنعدم

ـ  هندسة التوثیق6
و اللسانیات

Xمنعدم

XXـ الروابط7

المطبقة في موقع واب المكتبة الوطنیةیبین الحصیلة التقییمیة المقارنة لتقنیات اإلعالم اآللي التوثیقي :03الجدول رقم  

:النتائج العامة للبحث على ضوء الفرضیات. 
مـــــن خـــــالل النتـــــائج العامـــــة:الفرضـــــیة األولـــــى-1

ـــوثیقي المطبقـــة فـــي موقـــع  لتقنیـــات اإلعـــالم اآللـــي الت
یمكــن القــول أن الفرضــیة الجزئیــة واب مركــز البحــث 

تقنیات اإلعـالم اآللـي التـوثیقياألولى محققة، أي أن 
وعالیـــة واســـعة التطبیـــق،مركـــز واب هـــذا الموقـــع فــي

، وذلـــك بصـــفة عامـــة علـــى كـــل المســـتوى نوعـــا وكمـــا
ات اإلعـــالم اآللـــي التـــوثیقي، المبینـــة فـــي محـــاور تقنیـــ

معـاییر التقیــیم المطبقـة فــي هــذه الدراسـة، وهــي قواعــد 
، أمـن المعلومـاتوالنشر اإللكتروني، منة البیانات،الرق

االفتراضیــــــــــة والنصــــــــــوص المتشعــــــــــبة، البرمجــــــــــیات 
التوثیقیــــــــة والتســـــــییر االلكترونـــــــي للوثائــــــــق، هنــــــــدسة 

.وأخیرا الروابطالتوثیـق واللسانیات، 
التقییمیــة مــن خــالل الحصــیلة : الفرضــیة الثانیــة-2

المطبقــة فــي موقــع لتقنیــات اإلعــالم اآللــي التــوثیقي
، یمكــــــن القــــــول أن واب المكتبــــــة الوطنیــــــة الجزائریــــــة

تقنیــات الفرضــیة الجزئیــة الثانیــة غیــر محققــة، أي أن
تتـراوح االلكترونـي هـاموقعفـياإلعالم اآللي التوثیقي

أمـــن ، قواعـــد البیانـــاتانعـــدام التطبیـــق فـــي حالـــة بـــین
البرمجیـات التوثیقیـة والتسـییر االلكترونـي ،المعلومـات

وضـــــــعف . هندســــــة التوثیــــــق و اللســــــانیات،للوثــــــائق
و النشــــــــر منــــــــةالرقمســــــــتوى التطبیــــــــق فــــــــي حالــــــــة 

، االفتراضــــــــیة والنصــــــــوص المتشــــــــعبة،اإللكترونــــــــي
.الروابطو 

:خاتمة البحث. 4
فــــي ختامهــــا، خلصــــت إلــــى تقــــدیم هـــــذه الدراســــة 

مجموعة من المقترحات، موزعة حسـب كل من موقع 
واب، ومعـــاییر تقیـــیم تقنیـــات اإلعـــالم اآللـــي التـــوثیقي 

:وهي كالتالي
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أهــــم المقترحــــات المتعلقــــة بموقــــع واب مركــــز : أوال
اإلعالم العلمي والتقني 

بــالرغم مــن وجــود تطبیقــات عالیــة لقواعــد البیانــات -
موقــع، فإنهــا غیــر مبوبــة تحــت بــاب واحــد فــي هــذا ال

فیـــــــه، أي أنهـــــــا منتشـــــــرة بعـــــــدة روابـــــــط؛ وفـــــــي عـــــــدة 
مســتویات، فبهــذه الهیكلــة تســبب خلطــا للبــاحثین عنهــا  
مــــــن جهــــــة، وجهــــــة أخــــــرى رابــــــط الــــــنص المتشــــــعب 

BASE DE DONNEE موجـود أكثـر مـن ثـالث
مــرات، مــرة فــي صــفحة االســتقبال، ومــرة فــي المكتبــة 

خــدمات مركــز الحاســب اآللــي، الرقمیــة، وأخــرى فــي 
بــدون أن تعطــي نفــس المعلومــات، فصــحیح أن ذلــك 
لیس بالضرورة، ولكن العمل  على جعـل رابـط الـنص 

یوصــل إلــى BASE DE DONNEEالمتشــعب 
.نفس المعلومات، یكون أفضل بالنسبة للمستفیدین

توجد بعض قواعد بیانات معلـن عنهـا، لكـن لیسـت -
اإلعـداد، وعلیـه التـأخر متاحة بعد، أي أنها في طـور

الطویــــل فــــي إتمامهــــا نهائیــــا؛ یحــــرم كثلــــة كبیــــرة مــــن 
البــــاحثین، مــــن هــــذه قواعــــد البیانــــات مــــادام إعــــدادها 

.مخطط له؛ ومعلن عنه
قواعــد البیانــات الدولیــة كلهــا غربیــة،فما المــانع فــي -

االرتبـــاط مـــع قواعـــد معلومـــات عربیـــة، خاصـــة مـــثال، 
في مجـال البتـرول  والـنفط والطاقـة، فالمشـرق العربـي 
ــــى مراكــــز لهــــذه التخصصــــات، فمــــثال فــــي  یتــــوفر عل
المملكة العربیة  السعودیة، لها قواعد بیانات فـي هـذه 

.الموضوعات 
لمجـــــالت االلكترونیـــــة لهـــــا أعـــــداد توجـــــد بعـــــض ا-

قدیمـــة، حـــین البحـــث عـــن مقاالتهـــا بـــالنص الكامـــل، 
تقــــدم اســــتثناءا الملخــــص فقــــط، وعلــــى ســــبیل المثــــال 

، وهنــا  تجــدر اإلشــارة RISTاألعــداد األولــى لمجلــة 
إلــى رقمنــة كــل  المقــاالت الناقصــة؛ لكــل األعــداد فــي 
المجـــــالت االلكترونیـــــة الوطنیـــــة، إذا علمنـــــا مـــــثال أن 

والتــي تعتبــر مــن حیــث  ســنة أول نشــر RISTجلــة م

الفرنســیة، لكــن كــل مقــاالت BBFأحــدث مــن مجلــة
ـــى  ـــة األخیـــرة  موجـــودة بـــالنص الكامـــل عل هـــذه المجل

.1956الخط المباشر مند أول عدد لسنة 
تطــــویر النشــــر االلكترونــــي  للمعلومــــات الســــمعیة -

البصــریة، وٕاتاحــة منتجــات مصــلحة الســمعي البصــري 
الــواب؛ وتقــدیم مــثال الزیــارات االفتراضــیة، علــى موقــع

مثل ما معمول به على سـبیل المثـال؛ فـي موقـع واب 
المكتبـــة الوطنیـــة التونســـیة، التـــي یعـــّرف بهـــا موقعهـــا 
علــى شــبكة االنترنــت، بمجموعــة مــن مقــاطع الفیــدیو 

وهنـــا لـــیس مـــن .المتعلقـــة؛ بكـــل مصـــالحها ،وخـــدماتها
نونســـیة، ولكـــبـــاب إســـقاط موقـــع المكتبـــة الوطنیـــة الت

لتوضــــــیح مــــــا یمكــــــن أن تقدمــــــه مصــــــلحة الســــــمعي 
.البصري في مركز البحث

فـــي مجـــال الخبـــراء فـــي میـــدان اآلمـــن مـــن أخطـــار -
الفیروســـــــات اقتـــــــرح إدراج خبـــــــراء جزائـــــــریین، ســـــــواء 

.ینشطون في الداخل، أو في الخارج
إعــادة النظــر فــي هیكلــة الموقــع ســواء فــي صــفحة -

صـــــــفحات االســـــــتقبال االســـــــتقبال الرئیســـــــیة، أو فـــــــي
.الثانویة والفرعیة

فــــي الســــابق القریــــب كــــان الموقــــع یقــــدم معلوماتــــه -
بخیـــــارین عربـــــي وفرنســـــي، لكـــــن فجـــــأة أصـــــبح یقـــــدم 

تحیــل إلــى المعلومــات باللغــة اســتقبال جدیــدةبصــفحة 
أحــادي اللغــةالفرنســیة فقــط، وهنــا مــا مصــیر الباحــث 

وعلیــــه تجــــدر اإلشــــارة إلــــى .إن كــــان یبحــــث بالعربیــــة
ـــى األقـــل  إدراج تعـــدد اللغـــات فـــي عملیـــة البحـــث، عل

.باللغة العربیة، الفرنسیة، االنجلیزیة كما كان
ال یتیح الموقع فیما یتعلق ببرمجي السـنجاب سـوى -

معلومــــات نظریــــة، تعریفیــــة وتاریخیــــة، لكــــن ال توجــــد 
أكادیمیــة علمیــة فرصــة لتحمیلــه، طبعــا الســتخدامات

وتكوینیـــة، مـــادام حقوقـــه محفوظـــة للمركـــز، وال یمكـــن 
تجاهــل ذلــك مــن طــرف الجهــات الرســمیة التــي ترغــب 

.  في استخدامه
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ــــــــــة - ــــــــــرامج للترجمــــــــــة االلكترونی ــــــــــراح إتاحــــــــــة ب اقت
للمعلومـــــــات، وٕانشـــــــاء  أدوات بحـــــــث مكنزیـــــــة علـــــــى 
مســــتوى موقــــع الــــواب، ألن هــــذا األمــــر بإمكــــان هــــذا 

اره مؤسســـة متـــوفرة علـــى كـــل الشـــروط المركـــز، باعتبـــ
.األولیة لمثل هذه المشاریع

كــل الكشــافات المتاحــة علــى موقــع الــواب؛ مرتبــة -
Aترتیبــا أبجــدیا فــي اللغــة األجنبیــة –B–C.. وهنــا ،

تجاهل للعمل الّلسـاني باللغـة العربیـة، وقـد تـّم اإلشـارة 
.إلى هذه النقطة سابقا

الواب ألهـداف  الشـبكة التجسید الفعلي على موقع -
.الجهویة لمكتبات المؤسسات الجامعیة للوسط

أهـــــم  المقترحـــــات  المتعلقـــــة  بموقـــــع واب : ثانیـــــا
المكتبة الوطنیة  الجزائریة  

ــــق المســــتقبلي القریــــب - ــــر الحــــالي فــــي التطبی التفكی
لتقنیــــــــات قواعــــــــد البیانــــــــات البیبلیوغرافیــــــــة، خاصــــــــة 

.األخرىالبیبلیوغرافیة الوطنیة، والفهارس 
ـــــــة - ـــــــا لكـــــــل األعمـــــــال العلمی ـــــــدیم نشـــــــرا الكترونی تق

. والنشاطات الفكریة؛ التي  تقوم بها  مصالحها
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libéralisation financière où il existait
des périodes de forte mobilité des
capitaux qui ont assuré
l’internationalisation des produits
financiers toxiques et par conséquent la
globalisation des risques et des krachs
financiers.

Avec la gravité et la durabilité de ses
conséquences sur le plan économique et
social ainsi que les multiples
contraintes qui se dressent devant son
dépassement ; cette crise remet en
cause les gains de la libéralisation
financière, en atteste la difficulté de
prouver concrètement leur existence ces
derniers temps.

Enfin, il est à conclure dans cet
article que la relation mouvements de
capitaux et crises financières peut être
moins évidente si on met en place un
vrai développement de stratégies qui
peuvent faire face aux risques
financiers. Les mouvements de capitaux
vont en réalité continuer à établir des
risques d’instabilités financières dans le
monde de temps à autre. Aussi
l’ampleur de leur volatilité est en effet
un facteur d’instabilité soit pour les
économies émergentes ou pour les
économies avancées. Cependant, il est
crucial d’entreprendre des mesures
macro prudentielles aptes à analyser les
conséquences de ces mouvements et
prête à faire face à leurs impacts afin
d’assurer les bénéfices obtenus par la
libéralisation des capitaux…
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capitaux sortants en Amérique Latine
dont les capitaux circulants entre
banque et les réserves en premier ; aussi
les capitaux entrants ont subi les mêmes
conséquences durant cette période. En
ce qui concerne le marché Asiatique, le
degré de mobilité de capitaux a
enregistré une chute continue durant
l’année 2008 et jusqu’au premier
semestre de 2009 avec un taux de
décroissement négatif pour les capitaux
circulants entre banque et de
portefeuille (presque moins (-) de 200
milliards de dollars pour les capitaux
entrants). Quant aux pays émergents de
l’Europe, ils ont enregistré des
perturbations aussi importantes dans les
capitaux sortants et en particulier les
réserves, dans les capitaux entrants et
en particulier les capitaux circulants
entre banques et les flux
d’investissement de portefeuille(52).

La reprise des mouvements de
capitaux est apparue au début de
l’année 2010, avec un taux très faible
dans le marché britannique et le marché
européen suite aux répercussions
générées par la crise de la dette
grecque. A rappeler qu’au marché
américain ce taux était modéré, plus de
200 milliards de dollars enregistrés
dans les mouvements de capitaux
entrants ainsi que sortants, mais avec
une rechute durant le 2eme semestre de
cette année.

Les marchés financiers des pays
émergents ont noté à leurs tours une
reprise aussi importante dans la
mobilité des capitaux durant l’année
2010, des taux très élevés dans le
marché asiatique ; presque 200
milliards de dollars pour les capitaux
sortants dont la grande part provient des
réserves et plus de 100 billions de
dollars enregistrés par les capitaux
entrants entre banques et les flux

d’investissement de portefeuille.
L’Amérique Latine a également
enregistré une progression dans ses
marchés de capitaux ; plus de 40
milliards de dollars enregistrés par les
capitaux entrants entre banques et les
flux d’investissement de portefeuille,
les capitaux sortants ont enregistré
quant à eux une augmentation dans
leurs mouvements. Tandis que les
marchés émergents européens ont
connu un faible redressement dans leurs
mouvements de capitaux.

V. conclusion
Les enseignements tirés de cet écrit

ont consisté à avancer une réflexion
autour de la relation mouvements de
capitaux et crises financières, une
relation qui se caractérise par une
interaction dialectique entre ces
phénomènes.

Cette interaction s’illustre d’un côté
par le rôle que jouent les mouvements
de capitaux dans le déclenchement des
crises financières. Ce dernier se
consolide par l’absence des mesures de
surveillance et de règlementation
prudentielles adéquates rigoureuses
supposées faire face à la volatilité des
mouvements de capitaux.

L’autre aspect de cette interaction
dialectique, se définit par le fait que les
crises financières à leurs tours
entravent les mouvements de capitaux
durant les différentes phases de leurs
effets à savoir : les phases de leur
déclenchement, la phase d’absence de
confiance dans les marchés financiers et
surtout les phases de récession.

La crise financière de 2008 est le
témoin de cette interaction, en premier
lieu, elle a été créée au centre de la
dérèglementation et de l’instabilité
financière. Elle s’est aussi élargie et
mondialisée par le biais de la
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ont connu une légère baisse par rapport
aux autres types cités.

En ce qui concerne la Grande
Bretagne, la chute des mouvements de
capitaux était presque pareille que ce
soit pour les capitaux entrants ou
sortants, tandis qu’aux Etats-Unis cette
chute était plus importante dans les
deux cas de figure. Entre la moitié de
2008 et le premier semestre de 2009 ces

flux enregistre presque moins (-) de 800
milliards de dollars dans le marché
britannique. Le marché européen a
enregistré aussi un net déclin dans les
mouvements de capitaux à partir du
deuxième semestre de 2008 jusqu’au
premier semestre de 2009, avec un taux
très élevés chez les mouvements de
capitaux entre banques.

Graphique 6 : Mouvements des capitaux et la crise financière de 2008 dans les marchés émergents en
billions de dollars(51)

Source : IMF, balance of payments statistics, author’s calculations, fourni en annexe par: Cédric Tille,
Gian-Maria Milesi-Ferretti, (October 2010): “The Great Retrenchment: International Capital Flows During
the Global Financial Crisis”, Economic Policy, Fifty-Second Panel Meeting, Hosted by EIEF, 22-23, P 54.

A partir de ce graphique, on
remarque que les marchés émergents
des mouvements de capitaux ont connu
des perturbations dans leur degré de

mobilité, des légères baisses durant
l’année 2008 et un net déclin dans le
premier semestre de 2009 : moins de (-)
40 milliards de dollars sous forme de
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pays développés et exactement aux
Etats– Unis. Ce décroissement est
apparu aussi au deuxième semestre de
l’année 2008 dans le marché européen
et la Grande Bretagne. Et entre la fin de
2008 et début de l’année 2009 dans les

marchés financiers émergents. Ce
déclin dans les mouvements de capitaux
démontre qu’il n’y avait pas ainsi de
politiques de marché qui devaient être
prêtes à faire face aux risques financiers
générés par ces mouvements(49).

Graphique 5 : Mouvements des capitaux et la crise financière de 2008 dans les pays avancés en billions de
dollars(50)

Sousce : IMF, balance of payments statistics, author’s calculations,  fourni en annexe par: Cédric Tille,
Gian-Maria Milesi-Ferretti, (October 2010): “The Great Retrenchment: International Capital Flows During
the Global Financial Crisis”, Economic Policy, Fifty-Second Panel Meeting, Hosted by EIEF, 22-23, P 53.

On peut avancer à partir de ce
graphique qu’aux Etats-Unis le
décroissement des mouvements des
capitaux s’est remarqué beaucoup plus
dans les sorties de capitaux, où ces
derniers ont enregistré d’environs
moins de (-) 200 milliards de dollars
dans le premier semestre de 2009,
tandis que dans la même duré les entres
des capitaux ont enregistré une baisse
en arrivant à moins de (-) 50 milliards

de dollars.  Le premier type de capitaux
affecté et qui a connu une chute aussi
importante était le capital circulant
entre banques, ce type a joué un rôle
très important dans la phase de chute
des mouvements de capitaux en
général, ensuite on trouve les capitaux
qui circulent entre marchés
financiers (les flux d’investissement de
portefeuille) et les autres types comme
l’investissement direct à l’étranger qui
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somme des bénéfices et des
rémunérations des établissements
financiers et versée aux recettes
générales.

IV. Les mouvements de capitaux durant
la crise financière de 2008

Les crises financières subies par un
grand nombre de pays émergents ainsi
que les pays développés ont conduit à
une nette remise en question de la
libéralisation des mouvements de
capitaux. Cette remise en question s’est
traduite en particulier par un net déclin
des flux de capitaux vers les économies
émergentes entre 1994 et 2002. Mais un
déclin temporaire, à partir de 2002 il y a
eu une nouvelle hausse des
investissements vers les pays
émergents. Durant cette période le
montant est passé de 100 milliards de
dollars en 2002 à 1250 milliards en
2007 d’après l’Institute of International
Finance (IIF). En parallèle, les sorties
de capitaux s’accroissent nettement(47).

Les mouvements de capitaux durant
les périodes de booms ont toujours
enregistré des évolutions très
importantes (par exemple entre 1998 et
2007 ces flux passent de presque 10%
du PIB mondiale à plus de 30% du
PIB(48)). Cette situation ne tarde pas à
enfanter des krachs financiers ; avec
leur forte mobilité et en absence des
mesures de surveillance et de
règlementations prudentielles adéquates
et rigoureuses et aussi des politiques
macroéconomiques cohérentes, ces
mouvements de capitaux ont généré des
crises financières et économiques
mondiales.

A leurs tours les crises financières et
économiques procurent une chute très
aigue dans les mouvements de capitaux,
due en premier lieu, à l’absence de
confiance dans les marchés financiers et
entre les institutions bancaires et

financières. En second lieu, ces crises
avec leurs effets tranchants sur le plan
économique et social engendrent une
stagnation dans la mobilité des capitaux
ainsi qu’une massive sortie soudaine de
capitaux. Ces perturbations ont été
procrées par la remise en cause des
gains de la libéralisation financière, qui
faut-il le préciser s’enrichit soit par
l’engagement de plusieurs pays dans
des reformes structurelles dans le
système financier et/ ou en parallèle la
montée du protectionnisme masquée
par l’objectif de renforcer l’économie
intérieure et la compétitivité et
surmonter la récession…

La crise financière de 2008 illustre
cette dynamique, elle a connu avant son
déclenchement des bulles spéculatives
liées à la suraccumulation du capital
financier à la recherche d’une
rentabilité à court terme dans le monde
entier. Certes elle a pris sa source dans
le boom immobilier américain, mais sa
transmission à l’ensemble du système
financier mondial fut liée au transfert
de ces bulles immobilières aux marchés
financiers internationaux. Avec ses
engagements dans des reformes
structurelles au niveau du système
financier international et les multiples
contraintes qui se dressent devant son
dépassement ainsi que ses effets
tranchants sur le plan économique et
social ; cette crise a conduit à une
remise en cause des gains de la
libéralisation financière et par
conséquent à une chute dans les
mouvements de capitaux.

La crise financière de 2008 a généré
un décroissement brutal et sans pareil
dans la mobilité des capitaux que ce
soit dans les pays développés ou
émergents. Ce décroissement s’est
aggravé juste après la faillite de la
banque Lehmann Brothers dans les
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internationaux de la finance moderne
suppose une certaine coordination de la
réglementation financière. De plus un
régulateur financier international
pourrait dans une certaine mesure
apporter aux régulateurs nationaux une
protection politique par rapport aux
législateurs qui leur demandent
constamment de desserrer les règles et
de les appliquer avec moins de rigueur.
Les agents d’une telle institution
devraient avoir des qualifications
spéciales, extrêmement différentes de
celles qu’on trouve dans les grandes
institutions de prêt multilatérales
actuelles ; c’est pourquoi nous croyons
qu’une institution entièrement nouvelle
est nécessaire ».

Globalement, les pays ne peuvent
pas relâcher les efforts consentis pour
réduire les risques de refinancement,
renforcer les bilans et réformer les
cadres réglementaires. D’une part, les
autorités ne doivent manquer aucune
occasion de renforcer et recapitaliser les
systèmes bancaires, traiter de la
question des institutions d’importance
systémique dont on redouterait la
faillite, réduire les engagements
conditionnels et assurer la viabilité des
finances publiques.

D’autre part ces autorités redoivent
maitriser le risque de liquidité
systémique(44), en passant par une
action au niveau des établissements
bancaires et en postant aussi une
attention sur les marchés de
financement. Concrètement,
l’amélioration des règles d’évaluation
des garanties et de constitutions de
dépôts et l’utilisation de contreparties
centrales sont autant de facteurs qui
pourraient également contribuer à
réduire le risque de liquidité
systémique.

A côté de ces réactions, le FMI s’est
lancé dans un travail d’évaluation
exhaustif et intensif pour déterminer ce
qu’il faudrait faire une fois la crise
terminée ; notamment redéfinir son
propre rôle dans l’économie mondiale
et dans la prévention des crises à
l’avenir. L’exercice d’alerte avancée
conduit conjointement avec le conseil
de stabilité financière (CSF) a été
développé et affiné, et le FMI s’est
aussi efforcé d’intégrer davantage les
analyses internationales et le suivi des
secteurs financier dans ses activités de
surveillance. Selon M. Reinhart et S.
Rogoff, (2010) : « le FMI pourrait jouer
un rôle plus utile en poussant les
gouvernements à révéler franchement
leurs positions emprunteuses qu’en
intervenant comme un pompier une fois
les problèmes advenus. Bien entendu,
l’histoire enseigne que l’influence du
FMI avant une crise est faible par
rapport à ce qu’elle est pendant la
crise(45)».

De son côté, le FMI en Avril 2010,
dans un rapport intérimaire remis aux
ministres des finances des pays du G20,
avise qu’il existe deux options
essentiellement privilégiées(46) :

- Une contribution à la stabilité
financière, associée à un mécanisme de
règlement crédible et efficace,
garantirait que le secteur financier
prenne en charge une part raisonnable
des coûts de règlement avant qu’une
crise n’éclate : le cas échéant, des
paiements additionnels pourraient aussi
être exigés après coup si la catastrophe
se produisait.

- Une contribution plus
substantielle du secteur financier, visant
par exemple à couvrir les coûts plus
généraux de la crise, pourrait être
obtenue au moyen d’une « taxe sur les
activités financière » prélevée sur la
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centaines de milliards de dollars auprès
d’investisseurs du monde entier.

Formellement, cette crise a pris sa
source dans le boom immobilier
américain, mais sa transmission à
l’ensemble du système financier fut liée
au développement de ces innovations
financières. Des innovations qui ont
diffusé et amplifié le risque immobilier
américain à l’échelle mondiale et à la
forte interconnexion entre secteurs
financiers mondiaux et la mobilité des
capitaux entre pays(38).

Il est a souligné donc que cette crise
est la conséquence d’une double cécité :
celle de la banque centrale américaine
qui n’a pas vu, ou plutôt qui n’a pas
tenu compte de la formation d’une bulle
spéculative(39). Et celle des autres
régulateurs, qui ont laissé Wall Street
développer hors de leurs contrôles toute
une série d’innovations financières.
Paul Fabra(40) (2010) dans son  livre
« Le capitalisme sans capital »
confirme cette situation en soulignant
que : « la discipline de marché suppose
pour s’exercer effectivement un cadre
légal et règlementaire clair et cela
n’existe pas encore aux Etats- Unis… ».

Il n’est donc pas étonnant que cette
crise financière ait suscité un flot de
propositions pour reformer la régulation
des marchés financiers et des
institutions financières, tant aux Etats-
Unis qu’ailleurs. Aussi la crise crée une
« fenêtre de tir » pour corriger les excès
de la finance virtuelle, redéfinir les
règles du jeu et la finance mondiale en
ayant en tête les exigences de stabilité,
de gouvernance mondiale(41).

Actuellement, la réflexion pour
coordonner les efforts afin d’améliorer
le fonctionnement des marchés
financiers et réduire les risques
systémiques se fait au sein du Forum de
la stabilité financière. Ce forum a été

créé en 1999 à l’initiative des ministres
des finances et des gouverneurs des
banques centrales des pays du G7. Ce
forum rassemble les autorités
monétaires et financières des grands
pays, les superviseurs des grandes
places financières et diverses
organisations internationales comme le
FMI ou l’OCDE(42). Ces derniers visent
à coordonner leurs efforts afin de
promouvoir la stabilité financière
internationale et améliorer le
fonctionnement des marchés et de
réduire les risques systémiques…

En octobre 2010, il a été souligné
dans le rapport de la stabilité financière
dans le monde que le système financier
mondial continue de traverser une
période de profonde incertitude et reste
le talon d’Achille de la reprise
économique. Ce qui pousse les pays à
s’atteler à plusieurs réformes
fondamentales pour assurer la viabilité
du système financier mondial et
préserver la reprise : il s’agit de faire
face aux équilles dont souffre le secteur
bancaire, y compris, le cas échéant, en
procédant à des recapitalisations. Tout
comme il faut renforcer les
fondamentaux qui sous-tendent les
bilans des Etats et surtout continuer à
définir et à préciser la réforme
réglementaire en s’appuyant sur les
grandes améliorations proposées par le
Comité de Bale sur le contrôle bancaire
(CBCB)(43).

A ce sujet M. Reinhart et S. Rogoff,
(2010) déclarent : « nous croyons
fermement qu’une institution
internationale de régulation financière
aurait un rôle important à jouer.
D’abord, les flux de capitaux
internationaux continuent d’augmenter,
en quête souvent d’une règlementation
allégée autant que d’un rendement
élevé. Une vraie régulation des colosses



El-Tawassol : Sciences Humaines et Sociales N°34 - Juin 2013

39

financière récente et l’instabilité
financière?

III. L’instabilité financière et la crise
financière récente

La finance mondiale est habituée à
l’éclatement de bulles spéculatives liées
à la suraccumulation du capital
financier à la recherche d’une
rentabilité à court terme. Des bulles qui
ont pu se former grâce à une politique
monétaire trop laxiste, et a été amplifiée
par des techniques financières
sophistiquées qui permettaient aux
investisseurs d’emprunter « sans
risques », et donc sans fin(33). Les crises
qui se sont succédé montrent les retards
pris dans cet effort de surveillance et
d’encadrement comme l’insuffisance
des coopérations engagées.

L’économie mondiale a connu une
période d’instabilité financière sans
précèdent en 2008 et 2009, qui s’est
accompagné de la récession
économique et de l’effondrement des
échanges les plus graves depuis de
nombreuses décennies.

Entre 1971 et 2008, on ne compte
pas moins de 24 crises financières,
témoignant de la montée de l’instabilité
financière. Et du fait de leurs
conséquences majeurs sur l’économie
réelle, il est important de comprendre la
nature de cette instabilité financière et
des dysfonctionnements de la sphère
financière.

Des dysfonctionnements amplifiés
par la faillite de l’ensemble des acteurs
financiers de la chaine institutionnelle
qui s’explique par leur profonde
irresponsabilité, leur aveuglement ou
leur rapacité : banques centrales,
autorités de régulation, banques
commerciales et d’investissement,
agence de notations(34).

A  ce sujet M. Aglietta (2008)
souligne : « qu’il n’y a guère de

surprise derrière ces évènements, on ne
sait jamais quand et où une crise va
éclater ; mais on sait que le risque
systémique fait partie du dynamisme
des marchés financiers. Plus les
marchés étendent leur emprise sur
l’économie, plus la stabilité financière
est un bien commun qui dépend d’une
régulation prudentielle exigeante(35) ».

Certes les crises sont inhérentes au
fonctionnement du système capitaliste,
surtout après sa mutation à la fin des
trente glorieuses, mais aussi pourraient
être évitées au prix de quelques
réglages. À cet égard Demirgurc- Kunt
et Detragiache (1998), soulignent
que(36) : « … la libéralisation financière
a un impact faible sur la fragilité du
secteur bancaire quand l’environnement
institutionnel est puissant et fort (niveau
faible de corruption, respect pour la
règle de législation) ». A la lumière de
leurs résultats, il apparait notamment
que la libéralisation financière doit
s’accompagner de l’évolution du cadre
institutionnel, afin qu’elle ne conduise
pas à un accroissement de l’instabilité
financière, source de tensions
macroéconomiques négatives pour la
croissance économique.

Si on prend la crise des subprimes
qui est le fruit d’une innovation
financière(37), on s’aperçoit que le
succès des subprimes s’explique aussi
par la dérèglementation financière qui
revient sur les législations adoptées
après la crise de 1929. La crise se
trouve aggravée par le fait d’avoir
vendu les crédits subprimes à l’échelle
locale par des courtiers qui touchent un
pourcentage sur chaque transaction.
Ensuite, ces crédits colletés et
transformés, par les banques et
assurances, en produits financiers
opaques sous forme de titres de dette
négociables et revendus avec des
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désordre monétaire et financier, ses
effets sur l’économie réelle sont très
tranchants : pertes de richesses, chute
du commerce international, remise en
cause de la forte croissance dont
bénéficiait l’économie mondiale depuis
1995, baisse des prix des matières
premières avec de grandes fluctuations
et la faillite de plusieurs banques. Et on
trouve essentiellement dans ce cadre le
chômage avec son taux élevé et qui va
mettre en relief beaucoup de problèmes
sociaux.

Dans ce contexte, Le président de la
banque mondiale a mis en garde contre
une autre conséquence dramatique de la
crise. Il a laissé entendre lui aussi que
l’avenir est incertain car : « ce qui a
commencé comme une crise financière
est devenu une crise économique et se
transforme en crise de l’emploi. Cela
pourrait devenir une crise humanitaire
si les pays n’agissent pas »(30). L’ex
patron du FMI, lui aussi a déclaré lors
d’une intervention publique au siège
européen de l’ONU le 8 décembre 2010
que : « les conséquences de la crise
sont loin d’être épuisées, et l’avenir est
plus incertain que jamais » où  il a
appelé à « tout reconstruire » au plus
vite(31).

Si on s’arrête au niveau de cette
déclaration du FMI et qu’on essaye de
la décortiquer, on remarque que les
plans de relance qui ont été adopté pour
faire face à la crise, étaient sous forme
d’interventions publiques. Des
interventions avec des milliards de
dollars afin de rendre la confiance aux
banques et marchés financiers et
remettre en place la croissance
économique. Mais la coordination en
faveur d’un plan de soutien au
fondement du système financier et de
reformes structurelles, a été trop tardif,
ce qui a généré certes une croissance

économique à court terme mais aussi un
avenir plus incertain que jamais. Et
dans ce cas et face à un échec de
politique publique, la solution n’est pas
de s’interroger sur l’effet de
l’intervention, mais sur la manière dont
il est possible de changer ses modalités
afin d’améliorer ses performances(32)

Donc appeler à tout reconstruire veut
dire jusqu’à un certain seuil, mettre en
relief les lacunes du système financier,
les mettre en cause et essayer de les
réformer afin de pouvoir assurer un
système financier fiable et durable.

Cela signifie que la crise bancaire et
financière de 2008 a montré le
déclenchement d’une crise systémique
plus large qui pouvait déboucher sur
des fondations nouvelles.

Cette crise est systémique au sens où
elle conduit à remettre en cause les
sciences économiques orthodoxes et le
paradigme de la finance moderne
(titrisation et produits dérivés).
Systémique aussi en ce sens qu’elle
incite à prendre conscience qu’une crise
sur un marché a des effets sur tous les
marchés ce qui remet en cause les
composantes du système financier.

Car d’un côté, elle est la
conséquence d’un système qui donne
aux banques le pouvoir de créer de la
monnaie ex nihilo, de l’autre, elle
pointe les défaillances d’un système
d’économie mixte qui conduit, par
construction, les agents économiques à
mettre en péril la stabilité des marchés
en prenant des risques qu’ils n’auraient
pas pris dans une économie où les
droits de propriété privée auraient été
scrupuleusement respectés.

De ces faits, que peut-on dire sur la
relation entre la crise financière de
2008 et les fondements du système
financier mondial? Et plus précisément
quel a été le rapport entre la crise
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monétaires nationales en faveur de la
croissance et de l’emploi…

Non seulement les promesses n’ont
pas été tenues, mais, pis, les évolutions
de la finance mondiale libéralisée ont
été à l’exact opposé de ce qui était
promis. Il aura fallu des crises
financières, des croissances brisées, des
emplois perdus. L’année 2009 en est
l’une des pires expressions. Mais ce
bilan, calamiteux, a définitivement
cassé le consensus en faveur de la
libéralisation financière(25) !

II. La crise financière mondiale
récente

Une crise d’abord bancaire et
localisée dans le marché du crédit
immobilier américain. Elle s’est
transformée rapidement en une crise
financière, réelle et mondiale.

Une crise qu’on peut dire qu’elle a
marqué un coup d’arrêt à la
globalisation financière(26), où elle
serait le signe de sa faillite ou au
contraire, la preuve de la nécessité de
l’approfondir. Dans ce cadre Jacques
Attali (27), souligne que : « Il est temps
de réaliser que cette crise peut
représenter une chance pour le monde,
ultime alerte sur tous les dangers d’une
globalisation anarchique et gaspilleuse.
Il est temps de mesurer que nous
disposons des moyens humains,
financiers et technologiques pour faire
en sorte que cette crise ne soit qu’un
accident de parcours. Qu’on n’en
sortira que si l’information économique
et financière est équitablement répartie
et disponible pour tous en même
temps ; que si les marchés mondiaux
par nature, sont équilibrés par un état de
droit planétaire ; que si est mis en place
à l’échelle mondiale un réel contrôle
des risques et des exigences de
liquidité ».

Pour sa part, les aveux confiés
d’Alan Greenspan l’ancien dirigeant de
la banque centrale des Etats Unis. Lors
d’une commission destinée à évaluer le
rôle des régulateurs publics et en
particulier la responsabilité personnelle
d’Alan Greenspen en Octobre 2008,
confessant publiquement, que sa
croyance dans les vertus de la finance
dérèglementée était mal placée. Il
révèle qu’ils ne sont que l’expression
publique la plus symbolique d’un secret
que les économistes, y compris chez les
libéraux, avaient dévoilé depuis
plusieurs années déjà : la
dérèglementation financière cause plus
de dégâts qu’elle n’apporte de bienfaits.

La crise de 2008 n’est pas
spontanée : elle n’est pas sortie du
néant, les analystes lucides savaient que
quelque chose de très grave couvait et
qu’un jour ou l’autre, le monde serait
confronté à une catastrophe(28).

La crise a affecté simultanément les
Etats- Unis, l’Union européenne et le
reste du monde. La rapidité des
séquences explique qu’elle est devenue
mondiale parce qu’elle s’est généralisée
à une vitesse fulgurante. Avec ses effets
multiples et désastreux dans tous les
domaines, elle a généré: l’effondrement
du système bancaire international, une
absence de confiance entre les
institutions bancaires et financières, un
découlement des marchés monétaires et
boursiers, le retour de l’Etat dans la
sphère économique et financière. Ainsi
que  l’apparition dans le sillage de la
crise d’une récession économique et
essentiellement la mobilisation de
formidables montants pour venir en
aide au secteur bancaire, d’une part, et
pour relancer l’économie, d’autre
part(29).

Bien que la crise ait été le résultat
d’une économie non réelle, basée sur un
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Graphique 3 : crises bancaires et mouvement des capitaux dans les pays à revenus bas

Source: préparé par l’auteur selon les données indiquées dans le tableau fourni en annexe dans le livre
de  Reinhart et Rogoff, (2010): «Cette fois, c’est diffèrent huit siècles de folie financière », Nouveaux

horizons, Paris, P 355 – 362.

Ce graphique permet de remarquer
que chez les pays à revenus bas le
nombre de crises bancaires a également
augmenté à partir des années 1980 et
exactement à partir de 1982 dans la
république démocratique du Congo, le
Ghana, la Mauritanie en 1984, le
Vietnam en 1997, etc.

Ainsi on peut dire que le nombre de
crises bancaires s’est élevé dès les
années 1980, quand on relevait une
forte mobilité des capitaux, que ce soit
dans les pays à revenus élevés, moyens
ou bien à revenus bas(22). Faut-il alors
remettre en cause la libéralisation des
mouvements de capitaux ?

Cette remise en cause pourrait être
illustrée par la mise en relief des
promesses non tenues de la
libéralisation financière. En mai 2003 le
très libéral hebdomadaire britannique
The Economist (23) écrivait déjà :
« Désastres financiers périodiques,
crises de la dette, fuites de capitaux,
crises de changes, faillites de banques,
krachs boursiers…, c’est assez pour
forcer un bon libéral à s’arrêter pour
réfléchir ». 2003 est également l’année

où des études commencent à montrer
que les pays émergents ayant ouvert
leur économie aux grands vents de la
finance mondiale ; ont connu un
effondrement de leur production lié à
de coûteuses crises bancaires ou de taux
de change. Graciela L. Kaminsky en
2005 confirmaient aussi cette remise en
cause des gains de la libéralisation
financière, en soulignant que cette
dernière et en sus avec les excès de flux
de capitaux destinés à la spéculation
financière ; génère des bulles
financières qui procurent à leurs tours
des krachs financiers(24).

Les thuriféraires de la libéralisation
financière ont promis monts et
merveilles de la dérèglementation
financière et de la libre circulation
internationale des capitaux. Cependant
ils sont obligés de constater que leurs
promesses n’ont pas été tenues. Le
libéralisme financier devait supprimer
les déséquilibres des échanges
extérieurs et les mouvements erratiques
des taux de change. Il devait redonner
de l’autonomie aux politiques
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A partir de ce graphe, on remarque
les pays à revenus élevés ont reconnu
un nombre important de crises
bancaires (plus de 15 crises) durant la
période (1880 – 1914) et aussi durant la
période (1980 – 2007) avec un nombre
de 14 crises bancaires. Ces périodes  se
sont  caractérisées par de forte mobilité
des capitaux dont la dernière période se
développe par la révolution
économique néolibérale qui s’est
progressivement déployée aux Etats-
Unis à partir des années 1970 et s’est
accélérée à partir des années 1990.

En ce qui concerne les pays à revenu
moyen, on distingue un nombre
important de crises bancaires à partir
des années 1980. Ce nombre (plus de
23 crises) se coïncide avec l’insertion
de la mondialisation financière et la
libéralisation des mouvements de
capitaux dans les politiques de
développements et d’intégration à
l’économie mondiale. Le graphique
suivant montre cette évolution des
crises bancaires et le degré de mobilité
des capitaux qui les précède.

Graphique 2 : crises bancaires et mouvement des capitaux dans les pays à revenu moyen

Source: préparé par l’auteur selon les données indiquées dans le tableau fourni en annexe dans le livre
de  Reinhart et Rogoff, (2010): «Cette fois, c’est diffèrent huit siècles de folie financière », Nouveaux

horizons, Paris, P 355 – 362.
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libéralisation est la racine et le facteur
facultatif du déclenchement des crises.

Les mouvements de capitaux se
déroulent aujourd’hui dans le cadre du
régime institutionnel international
spécifique, économique et politique, dit
la « globalisation », auquel la
libéralisation et la dérèglementation ont
donné naissance. Un régime qui a été
avant tout construit au bénéfice des
Etats-Unis, mais plus le temps passe,
plus il apparait que le vrai bénéficiaire
en est le capital concentré comme tel,
aussi bien financier qu’industriel(19) …

Ces mouvements de capitaux
indiquent deux types. Des mouvements
de capitaux durables comme les
investissements directs étrangers
générant de la valeur ajoutée. Et des
mouvements de capitaux spéculatifs
comme les flux d’investissement de
portefeuille qui cherchent la
maximisation de profit engendré par les
taux d’intérêts élevés dans les pays
accueillants de ces capitaux. Ce dernier
type a été cité chez les marxistes par le

thème de capital financier, il apparait
aussi comme capital – argent et possède
en fait sa forme de mouvement A-A’.
Selon Hilferding (1910) ce capital
financier signifie : l’unification du
capital, les secteurs, autrefois distincts,
du capital industriel, commercial et
bancaire, sont désormais sous le
contrôle de la haute finance, où les
magnats de l’industrie et des banques
sont étroitement associés(20).

A ce sujet, Reinhart et Rogoff,
(2010) dans leur livre « cette fois, c’est
différent » présentent un tableau fourni
en annexe, particulièrement éclairant. Il
recense les dates des crises bancaires et
la mobilité(21) des capitaux entre 1800
et 2008 dans les pays à revenus élevés,
les pays à revenus moyens et les pays à
revenus bas. Ce tableau présente le
nombre de crises qui ont précédé les
différentes périodes de mobilité des
capitaux. Les graphes ci-dessous
illustrent les résultats indiqués dans le
tableau.

Graphique 1 : mouvement des capitaux et crises bancaires dans les pays à revenus élevés

Source: préparé par l’auteur selon les données indiquées dans le tableau fourni en annexe dans le livre
de  Reinhart et Rogoff, (2010): «Cette fois, c’est diffèrent huit siècles de folie financière », Nouveaux

horizons, Paris, P 355 – 362.
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toute confiance dans la stabilité de cette
devise, les investisseurs nationaux et
internationaux ont massivement vendu
leurs avoirs en pesos. Le 21 le
gouvernement est contraint de laisser
flotter sa monnaie, qui perd plus de
60% de sa valeur par rapport au dollar
en un mois. Plus de 30 milliards de
dollars auraient quitté le pays en dépit
d’une augmentation des taux d’intérêt
de 16 à 70%(16).

De monétaire la crise est devenue
financière, puis économique, la vente
massive d’avoirs mexicains s’est
traduite par une chute de la bourse, dont
l’indice a perdu 30% en un mois. La
quasi- faillite du système bancaire a
entraîné la fermeture de nombreuses
entreprises. En 1995, l’investissement
s’est réduit de 25% et le PIB a diminué
de 6,2%.

Dans le pays le plus inégalitaire
d’Amérique latine, la perte de 1,7
million d’emplois entre Janvier 1995 et
Juin 1996 et le retour de l’inflation,
provoqué la chute de la monnaie, ont
entraîné une baisse de 20% du pouvoir
d’achat moyen des ménages. En 1998,
la population mexicaine n’avait
toujours pas retrouvé le niveau de vie
qui était le sein avant la crise. Il est vrai
que le pays subissait alors les
répercussions de celle amorcée en Asie
l’année précédente.

La crise Asiatique de 1997 a été
rendue possible par la globalisation
financière aussi, par un afflux trop
massif de capitaux qui a fragilisé
l’économie des pays asiatiques. Et
deuxièmement par les sorties de
capitaux qui ont amplifié la crise.

Les flux de capitaux ont pris de
l’ampleur au début des années 1990. De
1990 à 1996, les neuf principaux pays
asiatiques ont reçu 367 milliards de
dollars provenant, pour les trois quarts,

d’institutions privées. Les banques
centrales ont accumulé des réserves en
devises qui ont eu pour conséquence un
gonflement de la masse monétaire.
L’augmentation de la demande, qui
s’en suive a favorisé la croissance, mais
a accru les importations et déséquilibré
les échanges.

La sortie des capitaux a plongé ces
pays dans la crise. Les investisseurs ont
brutalement pris conscience de la
possibilité d’une dévaluation du baht au
deuxième trimestre 1997, et exactement
le baht qui se négociait à environ 25
pour 1 dollar. En un jour ou deux, il
chuta de 25%(17), les capitaux ont alors
massivement quitté le pays et, par
contagion, les flux nets de capitaux
privés sont devenus négatifs de 45
milliards de dollars en 1997 et de 69
milliards en 1998.

Il est à conclure dans ce contexte
que la fragilité du secteur financier et
des entreprises paraissait le seul trait
commun des pays d’Asie touchés par la
crise. Et que la situation fut aggravée
par la propagation de la crise d’un pays
à l’autre, à mesure que les investisseurs
retiraient soudainement leurs fonds. La
contagion déclenchée par les marchés
financiers ainsi que le comportement
mimétique des investisseurs semblaient
avoir joué un rôle important dans la
contagion asiatique(18). Donc on peut
dire que le marché financier a été le
principal vecteur de la propagation de
la crise en Asie avant même qu’elle ne
se diffuse par le biais du commerce.

Certes la raison principale du
déclenchement des crises bancaires et
financières dans les pays en
développement est l’exposition facile
du système financier à des fragilités
financières, mais l’entrée massive de
capitaux étrangers que favorise la
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certaines circonstances pessimistes, la
libéralisation conduit à une chute dans
la demande des capitaux, des sorties de
capitaux et des accidents financiers liés
aux bas investissements et  à la basse
croissance(15).

Le tableau suivant résume comment
peut être la libéralisation financière l’un
des facteurs majeurs qui engendre de
graves crises bancaires et financières.

Tableau 2 : la libéralisation financière, facteur de crises ?
Domaine Raisons théoriques Evidences empiriques
Bancaire - inexpérience dans

l’appréciation du risque.
- Durcissement de la

concurrence entre banques.
- Perte de marché au profit de

l’intermédiation directe.

- 18 des 26 crises
bancaires ont été précédées
d’une libéralisation financière
(Kameinsky et Reinhart, 1998).

- la libéralisation des taux
d’intérêt accroît la probabilité
de crise (Demirguc- Kunt,
Detragiache, 1998).

Ouverture du
marche

boursier

- favorise l’émergence de
bulles spéculatives.

- Inexpérience des traders
locaux.

- bulle spéculative
japonaise des années quatre-
vingt.

Ouverture du
compte de
capital

- rapidité de l’afflux des
capitaux, puis de leur reflux,
face à l’irréversibilité de
l’investissement productif
(Jeanne, 2002).

- moindre fréquence de
crises dans les pays qui n’ont
pas ouvert leur compte de
capital.

Liberté du
marché

des changes

- fragilise une politique de
changes fixes ou de « currency
board ».

- fragilise les banques
soumises à un risque de change.

- plus grande fréquence
des crises de change.

Source : Boyer Robert, Dehove Mario et Plihon Dominique (2004), « Les crises financières », la
Documentation française, Paris, P131.

Historiquement on note que la
première crise financière induite par la
libéralisation financière dans les pays
en développement est celle de la crise
Mexicaine de 1994. A partir de là, il est
important de s’arrêter un petit peu au
niveau de cette crise et essayer de
rentrer dans les détails de son
déclenchement.

L’ouverture des frontières à la fin
des années 1980 s’était traduite par un
déséquilibre des échanges extérieurs du

Mexique. Le choix d’une stabilité du
peso par rapport au dollar s’est imposé
afin d’attirer les capitaux nécessaires au
financement du pays. Cependant, la
surévaluation de la monnaie avait fini
par aggraver le déséquilibre extérieur.
Soucieux de maintenir sa crédibilité
financière retrouvée, le Mexique s’était
engagé à ne pas dévaluer.

C’est pourtant ce qu’il fait le 20
décembre 1994 (-13%) à la suite d’un
déficit extérieur record. Ayant perdu
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risqués mais rentables et qui engendrent
des bulles suivies de krachs financiers
générant à leurs tours des dépressions
économiques.

Dans ce contexte, on trouve l’avis de
Taylor (1983), S. Van Winjbergen
(1983), qui contestent le bien-fondé de
la libéralisation financière, en
démontrant que cette dernière conduit à
un ralentissement de la croissance
économique(10). Et aussi Rodrik (1998
b), à l’instar de Stieglitz (2002),  qui
montre que la libéralisation des
mouvements des capitaux n’entraine
pas une croissance plus forte ni qu’un
développement plus soutenu(11).

Certes la libéralisation financière
génère des promesses pour l’activité
économique réelle, mais présente
généralement des risques qui
s’expliquent par la libéralisation des
forces du marché et la réduction au
minimum du rôle de l’Etat. Dans ce cas,
cette libéralisation cause des crises
financières qui viennent régulièrement
perturber l’économie.

De ces faits, Peut-on avancer que la
libéralisation financière est- elle le
facteur facultatif de l’apparition des
crises financières ?

On remarque ces dernières années,
plusieurs travaux théoriques et
empiriques ont été réalisés afin de
comprendre le processus des crises
bancaires et financières. Ils montrent,
surtout, l’existence d’une relation
étroite entre ces crises et les politiques
de libéralisation financière appliqués
par les pays émergents et en
développement(12).

Fondamentalement, on trouve la
critique largement adressée à l’apport
de McKinnon et Shaw. Une critique qui
porte sur la négligence de plusieurs
aspects notamment ; l’effet revenu en
traitant le comportement de l’épargne,

ils n’ont pris en compte que l’effet de
substitution, le rôle des réserves
obligatoires et de la nécessité de
l’intervention de l’Etat dans certain cas,
la possibilité de l’imperfection des
marchés de crédit et l’inefficience du
système bancaire qui peuvent rendre la
libéralisation inefficace et aussi
l’approche Keynésienne selon laquelle
l’investissement ne dépend pas de
l’épargne mais de la demande
effective(13), etc.

Aussi, parmi ces travaux, Reinhart &
Kaminsky (1999), ont réalisé une étude
empirique portant sur 20 pays en Asie,
Amérique Latine, Europe et Moyen
Orient, sur une période allant de 1970
jusqu’à 1995. Il en a  résulté que la
plupart des crises bancaires et
financières ont été précédées de la
libéralisation financière(14).

Leurs principaux résultats sont:
- Les crises bancaires étaient rares

et n’avaient pas de liens avec les crises
de balances des paiements au cours des
années 1970, période où les marchés
financiers étaient encore étroitement
contrôlés.

- A la suite du mouvement général
de la libéralisation financière dans le
monde, le nombre de crises bancaires a
fortement augmenté et la plupart des
crises bancaires sont précédées par les
politiques de libéralisation financière.

- Ces auteurs estiment que dans 18
et 25 crises bancaires qui ont lieu ces
deux dernières décennies, le secteur
financier a été libéralisé dans les cinq
années précédentes.

Pour Martin et Rey (2005), la
libéralisation de marché boursier et les
frictions financières sur les marchés des
placements, agissent l’un sur l’autre
pour produire des booms
d’investissements ou des crashs
financiers. Ils ajoutent que, dans
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développés avaient, au moins
partiellement libéralisés leurs secteurs
financiers domestiques. A la fin des
années 1980 et début des années 1990,
la libéralisation totale du compte de

capital a eu place dans tous les pays
développés.

Le tableau suivant montre les étapes
de la libéralisation financière :

Tableau 1 : Les étapes de la libéralisation financière
Secteur Domestique Externe

réel Etape 1
- Stabilisation.
- Libéralisation des

prix.
- Levée des taxes

implicites et explicites
ainsi que des subventions.

- Privatisation.

Etape 3
- Libéralisation des

opérations courantes (levée
des barrières
commerciales).

- Création d’un
marché de changes et
convertibilité externe de la
monnaie.

financier Etape 2
- Restructuration et

privatisation du système
bancaire domestique.

- Création ou
réactivation du marché
monétaire.

Etape 4
- Levée du contrôle

des mouvements de
capitaux.

- Convertibilité totale
de la monnaie.

Source : Gibson et Tsakalotos (1994), voir M. Z. Lahimer, (octobre 2011), P 61.

Pour la libéralisation des
mouvements des capitaux, la séquence
recommandée par les services du fond
monétaire international (FMI) se
déroule en trois étapes(8) :

1- Libéralisation des flux entrants
de capitaux les moins volatiles à savoir
les investissements directs tout en
réformant le système financier.

2- Libéralisation des flux sortants
les moins volatils et des autres flux
entrants.

3- Libéralisation des flux de court
terme. Le but de cette séquence est de
permettre aux pays qui procèdent à une
telle libéralisation de tirer profit des
flux internationaux tout en réduisant les
risques qui en découlent.

En effet, la libéralisation très rapide
des mouvements des capitaux dans les
années quatre-vingt a eu deux types
d’effets. D’une part elle a permis aux
Etats en général et aux pays en voie de
développement en particulier de
financer son déficit public et aux agents
économiques privés de bénéficier d’une
hausse du rendement de leurs
placements suite à des occasions. Tout
comme elle leur a permis de diversifier
leur patrimoine dans le but de se
protéger contre l’inflation et les risques
de change(9). D’autre part elle a induit
une multiplication et une amplification
des phénomènes spéculatifs expliqués
par l’extrême mobilité d’une masse
énorme de capitaux ; des capitaux qui
cherchent des placements à court terme,
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réelles. L’autre période est celle du
krach financier qui a engendré une
majeure crise financière et économique
mondiale.

Une crise qui a le grand mérite d’être
écrite au pluriel : crise des subprimes,
crise économique, crise alimentaire,
crise des finances publiques, crise des
représentations politiques, crise
écologique, crise de l’emploi, crise de
l’organisation du travail, crise de l’Etat
(5).

Dans ce contexte, une question
fondamentale se pose : que peut-on
dire sur la mobilité des capitaux
durant ces périodes de booms et de
krachs ? Plus précisément quel a été le
degré des mouvements de
capitaux durant la crise financière de
2008 ?

Pour répondre à toutes les questions,
l’écrit se base sur une lecture théorique
des concepts pour avancer une réflexion
sur la mobilité des capitaux et leur
interaction avec la crise financière de
2008.

La question cruciale est de montrer
les interactions entre la libéralisation
financière et la mobilité des capitaux
dans leur déclenchement des crises.
Ensuite on essaye d’illustrer cette
interaction par la décortication de
l’enchaînement des effets de la crise
financière de 2008, notamment ses
impacts ainsi que les reformes qu’elle
induit pour le système financier
mondial.

Le dernier point de la réflexion porte
sur l’étude de la mobilité des capitaux
après les effets de la crise et des aspects
de perspective de cette mobilité. En
somme, cet écrit s’appuie aussi sur les
rapports établis par les institutions
financières mondiales comme le Fond
Monétaire International, le Groupe des

vingt pays (G20), le Forum de Stabilité
Financière dans le monde.

I. La Libéralisation financière et les
crises financières

Selon Kamensky et Schmukler
(2003), la libéralisation financière
consiste en la dérégulation à trois
niveaux : le secteur financier
domestique, le compte de capital et le
marché boursier(6) :

- Un secteur financier domestique
complètement libéralisé est caractérisé
par deux aspects : l’absence de contrôle
des taux d’intérêt débiteur et créditeur
et l’absence de contrôle des crédits.

- La libéralisation du compte de
capital est conduite à travers la
régulation de l’emprunt à l’étranger par
les institutions financières et non
financières, des marchés à taux de
change multiples et des contrôles des
flux de capitaux.

- Un marché boursier entièrement
libéralisé permet aux investisseurs
étrangers d’acquérir des titres
domestiques sans restriction. Le capital,
les dividendes et les intérêts peuvent
être rapatriés librement.

En fait la notion de libéralisation est
une notion à distinguer de celle
d’intégration. Nous parlons
d’intégration financière lorsqu’il y a
une parfaite mobilité des capitaux où
aucun obstacle ne se présente à la
circulation des capitaux. L’intégration
se réalise selon deux mouvements : la
libéralisation du marché financier et la
création d’innovations financières qui
vont favoriser la mobilité des
capitaux(7).

La libéralisation financière dans les
pays développés a été réalisée en deux
épisodes. La première a eu lieu durant
les années 1970 alors que la deuxième
s’est passée durant les années 1980. Au
milieu des années 1980, tous les pays
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Genèse de l’objet
Les relations économiques

internationales avaient connus depuis
assez longtemps des périodes
successives entre le protectionnisme et
le libre-échange ; qui ont toujours
reflétées les doctrines économiques
existantes.

À l’aide des nouvelles technologies
de l’information, de la communication
et du transport, le libéralisme a charrié
incontestablement aux entreprises et
aux marchés les moyens et les
opportunités d’une plus grande
ouverture internationale.

Cette ouverture se caractérise de nos
jours par une économie libérale
totalement ouverte à l’échange
international. Elle est donc livrée à la
concurrence internationale sans
protection et devient une économie
dirigée par les intérêts des plus
puissants(1) .

La fin du XXe siècle a été marquée
par une croissance des transactions
financières internationales et par des
mouvements internationaux de
capitaux. Cette croissance était
favorisée par la libéralisation
financière, qui est apparu au début des
années 70 et défendu par des
économistes comme Mackinnon (1973)
et Shaw (1973). Ces derniers ont
affirmé que la libéralisation du secteur
financier est un moyen efficace pour
stimuler la croissance économique(2).

Cependant la libéralisation financière
provoque des risques systémiques qui
s’expliquent par une absence de
mesures de surveillance, de
réglementations prudentielles et
rigoureuses ainsi que des politiques
macroéconomiques cohérentes.

Dans ce sillage, la forte mobilité
internationale de capitaux a de manière

récurrente produit des crises bancaires
et financières internationales.

Peut-on dire donc que la
libéralisation financière est- elle le
facteur facultatif de l’apparition des
crises financières ? Plus précisément,
faut-il remettre en cause la
libéralisation des mouvements des
capitaux en considérant que cette
dernière représente généralement la
dernière phase du processus de
libéralisation?

Dans ce contexte, Reinhart et
Rogoff, (2010) démontrent à partir de
leurs travaux(3) l’étroite proximité entre
le degré de mobilité des capitaux et le
déclenchement des crises bancaires que
ce soit dans les pays à revenus élevés,
moyens ou bas.

Certes ces crises sont inhérentes au
fonctionnement du système capitaliste,
surtout après sa mutation à la fin des
trente glorieuses, mais aussi pourraient
être évitées au prix de quelques
réglages. À ce sujet Demirgurc- Kunt et
Detragiache (1998), soulignent que(4) :
« … la libéralisation financière a un
impact faible sur la fragilité du secteur
bancaire quand l’environnement
institutionnel est puissant et fort (niveau
faible de corruption, respect pour la
règle de législation) ». A la lumière de
leurs résultats, il apparait notamment
que la libéralisation financière doit
s’accompagner de l’évolution du cadre
institutionnel afin qu’elle ne conduise
pas à un accroissement de l’instabilité
financière.

Comme on le sait, l’instabilité
financière s’est toujours traduite par des
alternances de booms et de krachs. La
crise financière de 2008 en illustre les
phases de ces alternances avec une
période de boom financier où l’on
remarque des transactions financières
de plus de 40 fois les transactions
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ملخص
ح في الحركة الواسعة لرؤوس و ى بوضوسع التي تتجلّ ففترات التّ . نهیار الماليإااواج تعقبها أخرى من یوّلد التحریر المالي فترات من الرّ 

ب األموال تفرز ما ُیعرف بالفقاعات المالیة؛ وهي ظاهرة اقتصادیة تتصف بتحقیق االستثمارات في القطاعات المالیة أرباحا خیالیة على حسا
مالیة مفاجئة تحدث أزمات مالیة بات واضحا أن هذا الوضع ال یلبث أن ینتهي بانهیارات و قد. ستثمارات في االقتصاد الحقیقياإل
إلىیهدفهذا المقال. حریر الماليكین في المكاسب المزعومة للتّ بات إلى تزاید أعداد المشكّ لقد أدت هذه التقلّ . اقتصادیة عالمیة حادةو 

ف عن بعض الجوانب األساسیة لحركة رؤوس األموال و تفاعالتها مع أزمة و الكشبعض مظاهر و خصوصیات التحریر الماليتحلیل
.المالیة2008

.2008األزمة المالیة العالمیة لسنة ،الالاستقرار المالي واألزمات المالیة، حركیة رؤوس األموال،التحریر المالي: فاتیحالكلمات الم

Résumé
La libéralisation financière génère des périodes d’alternance entre boom et krach. De tels
bouleversements remettent de plus en plus ouvertement en question, les gains d’une libéralisation
financière, qui s’illustre par un net déclin intermittent quant à la mobilité des capitaux. L’objectif
de cet article est de décortiquer quelques aspects fondamentaux des mouvements de capitaux,
ainsi que leur interaction dialectique avec les crises financières générées. Cette contribution vise
en particulier à apporter une réflexion sur la relation des mouvements de capitaux et la crise
financière de 2008. Elle tient spécifiquement compte de l’instabilité qui a joué un rôle primordial
dans le déclenchement de cette crise, se veut aussi un argument opportun en faveur d’une réforme
structurelle du système financier mondial.

Mots clés : Libéralisation financière, mouvement  des capitaux, boom et krach, instabilité
financière, la crise financière mondiale de 2008.

Abstract
Financial liberalization generates alternate periods of boom and crash. Expansion phases are
most obvious in the strong capital movements that have generated the buildup of financial bubbles
with almost unparalleled profit rates between the financial sector and the real economy.
However, this situation did not long to give birth to financial crashes inducing financial and
economic crises in series. Such upheavals are calling into question the gains claimed/ attributed/
to financial liberalization. This article seeks to unravel some of the fundamental aspects of capital
movements and their interaction with the financial crises thus generated, and examines the
relationship between capital movements and the financial crisis of 2008.

Keywords: financial liberalization, capital flows, boom and crash, financial instability, the
global financial crisis of 2008.
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strategies or options along the way
when new information becomes
available. That is, management has the
flexibility to make midcourse strategy
corrections when there is uncertainty
involved in the future. As information
becomes available and uncertainty
becomes resolved, management can
choose the best strategies to implement.

Real options provide additional
insights beyond the traditional analyses.
At its least, real options provide a
sobriety test of the results obtained
using discounted cash flow and, at its
best, provide a robust approach to
valuation when coupled with the
discounted cash flow methodology.
One of the problems encountered in
real option valuation is the lack of
ability to recognize them in reality.
Other problems are related to the
calculation procedure. It requires the
use of complicated formulas which can
be understood only by people with
advanced mathematical Knowledge and
adoption of sometimes unclear and
quite rigid assumptions. They demand
that managers have specific
mathematical skills without which they
are unable to deal with them and to use
their full potential. A certain constraint
in the use of the ROV concept is the
need for very good historical data that
generally only exist in financial markets
for typical assets that are subject to
systematic trading.
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no-arbitrage value of the option on its
twin traded security. The only
adjustment needed is to reduce the
equilibrium rate of return expected in
the financial markets by a risk rate-of-
return shortfall, a dividend-like
adjustment. This is just the risk neutral
valuation of the real assets(46).

Dixit and Pindyck argue that the use
of contingent claims requires the
complete market assumption, i.e.,
stochastic changes in the underlying
uncertainty must be spanned by existing
assets in the economy. The assumption
of spanning should hold for most
commodities, which are typically traded
on both spot and futures markets, and
for manufactured goods to the extent
that prices are correlated with the
values of shares or portfolios (47).

The second criticism concerns the
choice of a stochastic process for the
underlying asset price. In a Black-
Scholes setting, the underlying asset
price assumed to follow a continuous
process. However, in a real asset, this
assumption may be violated. For
example, jumps may occur in prices. In
this case, a deep-out-of-the-money
option may be underestimated. A
Geometric Brownian motion may not
be a good approximation for the
underlying. This problem can be
overcome by employing more realistic
models that implicitly account for the
non-standard price distributions. For
example, we can use a jump diffusion
model, a regime switching model.

The third criticism concerns the
exercise property of a real option. The
exercise of a financial option is
instantaneous, i.e., when the action is
taken, the ownership transferred to the
buyer. Real options cases are much
more complicated. The exercise of a
real option may involve the need to

build a plant or to drill a bunch of
wells. And these actions may take years
to be completed. In this sense, the
lifetime of some real options may be
less than the stated life.

In some defending arguments
against this criticism, real options
model is thought to be able to factor in
the technical need to incorporate the
real exercise properties. In valuing the
investment opportunity, the reduced
lifetime adjustment are considered(48) .

Real options techniques are
regarded, mainly by practitioners, as a
"black box", due to the sophisticated
mathematics, e.g., Partial Differential
Equations, in real options, and the
consequent lack of transparency and
simplicity. But thanks to the increasing
power of computers, commercial
software vendors offer many user-
friendly applications of complex

real options.
Despite all we have said about real

options it still a very promising field of
both research and application. We
know that it took decades for NPV to
become widely accepted in practice,
real options is an even more
sophisticated tool. It too is going to take
a few decades to be well integrated in
corporations. Most companies have
been using real options only since the
mid-1990s.

8. Conclusion
While traditional discounted cash

flow approach assumes a single
decision pathway with fixed outcomes,
and all decisions are made in the
beginning without the ability to change
and develop over time. The real options
approach considers multiple decision
pathways as a consequence of high
uncertainty coupled with management’s
flexibility in choosing the optimal
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6.4 Empirical studies
As noted before, empirical studies on

the implementation of real options are
still rare, and research remains
relatively silent on how to concretely
apply real option theory. Yet, a few
case studies inspired by real investment
decisions underline the benefits of real
option for strategic decision making
and illustrate the wide range of
potential applications of real option. In
capital intensive industries such as the
petroleum industry, which are
comfortable with sophisticated capital
budgeting decision tools, real options
are evaluated with complex models,
often in combination with decision
analysis approaches (e.g.,Chorn &
Shokor, 2006;Smith& McCardle,
1999), in order to make decisions on
exploration investment projects(43).

In other industries, case studies
demonstrate that real options can be
particularly useful in determining the
optimal investment taming- for
example, for the market introduction of
a new product in consumer electronics
(Pennings & Linr, 2000), for the
deployment of a new banking IT
system (Benaroch & Kauffman,1999),
or for the development of residential
housing (Rocha, Salles, & Garcia,
2007). In other instances, real options
are used to evaluate an investment
under uncertainty, such as the
investment in a software platform
(Taudes, Feurstein, & Mild, 2000), in
environmental mining equipment
(Cortazar, Schwartz, & Salinas, 1998),
or in an R&D project (Pennings & Lint,
1997) (44).

Overall, existing empirical studies
provide limited evidence of the benefits
of real options in the resource
allocation process. Indeed, they do not
reflect the practice of firms, but are

rather the result of pilot projects on the
use of real options. In addition, case
studies mainly focus on the valuation
aspect of real option; they tend to
overlook the benefits of real options
reasoning and leave unexplored the
cognitive and organizational difficulties
in the implementation of real options.
7. Criticism and defense of real
options

Real options theory has its root in
the financial markets. However, the
assumptions made for the financial
markets may not be appropriate in other
markets. This leads to criticism on the
real options applications.

The first criticism on real options
theory comes from the doubt about the
validity of the no-arbitrage pricing
approach in real assets. In financial
markets, the no-arbitrage pricing
approach is based on the usage of
portfolios of traded securities to
replicate the payoff of an option. Since
most underlying assets in real-life
investment projects are not tradable, the
no-arbitrage principle seems to be
losing its foundation.

Mason and Merton argue that the
justification of real options resembles
the correctness of using NPV. A DCF
analysis attempts to determine the value
of an asset or a project as if it were to
be traded. We identify for each project
a twin security which has the same risk
characteristics and is traded in the
financial markets, and use the market
required rate of return as the discount
rate (45).

According to Trigeorgis the asset
owner can, in principle, replicate the
returns of a real option by a portfolio
including shares of its twin security and
risk-free bond. For the no-arbitrage
principle to hold in a non-traded
project, the option value must be the
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Fortune1,000 CFOs by Colorado State
University professor Patricia Ryan.
That survey found real options trailing
a field of 13 “supplementary” capital-
budgeting tools. Only 11.4% said they
used it, compared with 85.1% for
sensitivity analysis and 66.8% for
scenario analysis. As for “basic”

capital-budgeting tools, net present
value (NPV) topped the list at 96% (42).

Another survey conducted by Block
of fortune 1000 companies whether
they picked up real options to
complement traditional analysis,
application and percentages of usage
among industries were different.

Table 3       Real option usage in different industries

Industries                            No                       Application fields                        %

Beverages                           3
Energy                               25                       New product introduction           36.2
Finance                              31                       Research & development            27.8
Food processing                 9                        Mergers or acquisitions               22.1
Health care                        26                       Foreign investment                       9.6
Manufacturing 57                       Other                                             4.3
Publishing                          5                                                                             100
Retail                                44
Technology 36
Transportation                  12
Whole sale                         9
Utilities                            22

279

Source: Block, Stanley. (2007).Are real options actually used in the real world?. The engineering
economist, 52(3).http://dx.doi.org/10.1080/00137910701503910.265-267

He also investigated the most used
methods for solving real option. As
table 4 represents Binomial lattice is the

most popular approach in real option
valuation due to simplicity of usage and
explanation to top management

Table 4   Techniques for using real option

Binomial lattices 16
Risk-adjusted decision trees                                                     12
Monte Carlo simulation                                                              9
Black-Scholes option pricing model                                           1
Other                                                                                           2

40
Source: Block, Stanley. (2007).Are real options actually used in the real world?.Ibid
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binomial method as an example) to
value any type of option include the
underlying asset value, strike price,
option life, volatility factor, risk free
interest rate, and time increments to be
used in the binomial tree. Additional
information is required for some of the
options, such as expansion and
contraction options.

 Calculate the option parameters:
The option parameters are
intermediates to the final option value
calculations and are calculated from the
input variables.

 Calculate the option value: Real
options analysis (ROA) is far more
complex compared to these traditional
tools and requires a higher degree of
mathematical understanding. There are
several techniques to evaluate the
options as shown in table(2).

 Analyze the results: After the
option value has been calculated, the
appropriate first step is to compare the
net present value derived from the DCF
method versus ROA and evaluate the
value added as a result of the flexibility
created by the option(s).

Table 2    Option valuation techniques

Option valuation techniques Specific method

Partial differential equations method) - Closed form solution using Black-Scholes
and Other similar equations

- Analytical approximations
-Numerical methods (finite difference

Simulations                                         Monte Carlo

Lattices - Binomial
- Trinomial
- Multinomial

Source: Kodukula, Prasad., & Papudesu, PMP Chandra. (2006). Project Valuation Using Real
Options: A Practitioner’sGuide. J. Ross Publishing, U.S.A.

6.3 Real options application in real
world

Despite a large body of literature on
the topic, empirical tests of real option
models are scarce. The complexity of
real options models makes them
frequently impossible to apply on real
world situations. Therefore in the
managerial decision making more
widely used versions of the real option
model are those based on the simplified
approach of Cox, Ross and
Rubinstein(41).

Recent evidence, in fact, suggests the
valuation technique may be losing

traction. In 2000, Bain & Company
conducted a survey of 451 senior
executives across more than 30
industries regarding their use of 25
management tools. Just 9% used real
options, which ranked next to bottom
on the list (only market-disruption
analysis, a “new economy” technique,
scored lower). And whereas the average
defection rate for all tools in the study
was 11%, 32% of real-options users
abandoned the technique in 2000. Only
two other tools had higher defection
rates. Meanwhile, discouraging news
also came from a 2002 survey of 205
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In case of low degree of uncertainty
and irreversibility, the NPV rule is
more appropriate than real options.
Flexibility means that when the option
expires, the firm really has the
possibility to choose among several
alternatives. If there is no other viable
alternative, the investment project is a
“bet”, not an option. On the other hand,
if the scope of opportunities is too
wide, (either from a technological or
from a market perspective) the decision
process is more characterized by path
dependence than by option logic.
Whereas the real option approach
requires specifying ex-ante the possible
project scenarios, exploration activities
are difficult to anticipate (38).

According to Mun, before starting
the analysis of real options, analysts
should be aware of the following
requirements that must be met before it
is conducted (39):

 There must be a financial model.
The analysis of real options requires the
use of an existing model of discounted
cash flows. If there is no such model, it
means that strategic decisions have
already been made and no financial
justification is required.
 There must be uncertainty.

Otherwise, an option is worthless. If we
know everything “upfront”, in this case
the model of discounted cash flows is
sufficient.
 Uncertainty must affect

decisions made by a company during
the realization of a venture as well as it
must affect the results of the financial
model. The appearing uncertainties will
become risk then real options may be
used to secure the risk of failure
 The manager must have the

possibility of flexible decision making
or the possibility of implementing
changes during the active realization of

the project. We cannot use the concept
of real options in case there are no
options or flexibility in managing the
value
 The decision –maker must be

predicting and credible enough to
realize an option at the optimal
moment. In other words, all existing
options are useful when they are
realized in proper time and in
appropriate conditions.

Once the practitioner decides that
ROA is the right tool for the project
under consideration, a five step process
can be used to calculate and analyze the
option value for the project. (e.g.,
binomial method) (40).

 Frame the application: Framing
a real option is more difficult than
framing a financial option. It involves
describing the problem in simple words
and pictures, identifying the option, and
stating clearly the contingent decision
and the decision rule. Trigeorgis
divided the real options into seven
categories according to the differences
in flexibility: Option to defer, staged
investment option, option to alter
operating scale, option to abandon,
option to switch, growth option, and
interacting option.

Some applications involve more than
one decision or option. For example,
chooser              options may include
abandon, defer, expand, contract, and
other options. Compound options
involve options on options, which may
be parallel or sequential. We must
identify these   dependencies very
clearly. Keeping the problem simple
and making it more intuitive will help
us communicate the results more
effectively to get upper management’s
buy-in.

 Identify the input parameters:
The basic input parameters (for the
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sector are to predict, uncertain,
respectively.

Aeronautics is a sector characterized
by extremely long and extremely costly
project development. Design,
construction and testing of a new type
of airplane take years, the revenues in
the sector are volatile and the
competition in air transport is tough.
Thus the conditions for application of
real option are fulfilled in this sector(35).

A vacant land in the real estate
industry can be seen as an asset bearing
options, since the owner can decide the
timing and type of building for the
development. A forest is an option asset
because the harvest schedule can be
planned optimally to maximize its
economic value.

Not only investment opportunities
but also the capital structure of a firm
can be analyzed with real options
theory .Trigeorgis applied real options
to analyze credit risks that are
encountered by financial institutes.
Strategic planning can also be seen as a
collection of real options (36).

6.2 General conditions of real options
application

The real option approach may have
substantial advantages compared to the
traditional valuation methods, however,
Scholleova suggests that on certain
types of situations it cannot be applied.
These situations can be summarized as
follows (37):
 Decision making under certainty

or zero risk; in this case the option
value disappears and the real option
valuation equals to DCF
 Decision making that cannot be

postponed or modified; the real option
that measures flexibility does not have
sense when flexibility is not possible
 Twin options, when the option

value would be assigned to more
interdependent projects; in such a case,
the real option would over-valuate the
flexibility
 Low budget projects where the

estimated option value would exceed
the total costs of the projects

Figure 3 adopted from Adner and
Levinthal depicture graphically and
simpler the limits of use of the real
option model. In case that the
investment does not contain a
significant share of irreversible costs
and/or is not tightly bound to uncertain
factors the use of real option is
unnecessary.

Figure
Uncertainty
Low                         High

Low

Irreversibility

High

Source : Adner, R.; Levinthal, D.A. (2004 What is Not a Real Option: Considering Boundaries for the   Application of
Real Options to Business Strategy; Academy of Management Review; Vol. 2004; No. 29, p  85

NPV

Real options
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making-the uncertainty.  It reveals the
value of an investment project
associated with uncertain market
conditions and suggests the optimal
investment strategies, e.g., the optimal
timing, scale and technology.

The uncertainty could concern the
future development of the markets and
especially the uncertainty about the
future development of the regulatory
framework. The latter is often not fully
captured in any of the traditional
investment valuation model (such as the
Discounted Cash flow Valuation).
6.1 Areas of real options application

There are multiple industries and
sectors, where real option can be a
more convenient valuation tool than
traditional valuation tools. Since its
inception, the real options valuation
method has been proposed as an
analytic tool for all types of investment
problems- from natural resource
investments and new products to start-
ups, acquisitions, factories, information
technology, and more.

The common characteristics of
investment in these sectors are that they
are expensive, long term, affected by
multiple risks (market risk, regulatory
risk, political and social risks, etc.) and
are formed in large part from
irreversible costs. Thus standard
valuation methods cannot fully capture
their real value and result in biased
results.

Among the sectors, where real
option valuation could be successfully
deployed belong above all the
following(34):

 Mining of minerals
 Pharmaceutical industry
 Research and development of hi-

tech products (biotechnologies,
nanotechnologies, etc.)

 Information and
telecommunication technologies
 Aeronautics
 Energy production and

transmission
Earlier applications are focused on

natural resources investment
opportunities. Exploitation of minerals
is a very resource-intensive and
expensive activity. Opening of new
mine takes preliminary works on
geological exploration, negotiation of
licenses and contracts, investments in
heavy machinery are large expenses
that are from major part irreversible.
Development of a new mine or
operation of an existing one is a long
run project that is subject to several
types of uncertainty including the
volatility of prices of the mined
commodity, changes of environmental,
labour and other regulation,
technological shocks, etc.

Pharmaceutical industry and any
sector manufacturing hi-tech products
(such as biotechnologies,
nanotechnologies, etc.) are heavily
dependent on research and innovation.
However, research is an expensive,
long-term activity with uncertain
results. Besides due to rapid
development in these sectors, the
product prices might be volatile and
making revenues from any project
uncertain.

In information and
telecommunication technologies, the
rapid development of the industry is a
principle cause of the uncertainty of
investments in this sector. Companies
in this sector have to be quick in
developing new products in order to
stay ahead of its competitors, but the
tough competition causes that the
revenues from new products in the
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Table 1 Real option types and their financial equivalent

Source: Stephan Schmidt Tank, Valuing Joint Ventures Using Real Options. ESCP-EAP Working
paper No 7 September, 2004 p8.

5.1 Learning options offer management
the opportunity to react to changes in
the environment and to adapt
investment strategies to new
information that they may acquire at a
future point of time. An option to defer
allows management to wait to invest
into a project and gather more
information on the project; oil leases
are an example for defer options. Time-
to-build options exist when investments
are staged, i.e, the firm can stop an
investment project before making all
the investments; research and
development efforts are usually staged
investments.
5.2 Growth options let the firm react to
positive market or project
developments, management may be
able to expand their business activities
in a market or their commitment to a
project by making additional
investments (option to expand). Firms
can also acquire new knowledge or
skills through investment projects,
generating opportunities for follow-up
projects based on three skills, i.e.
options to innovate.
5.3 Insurance options can be found
whenever a firm is able to react to

(negative) changes in the market
environment by adapting an existing
investment project or abandoning it
altogether. An option to contract lets
management reduce the firms’ activities
once market conditions deteriorate. An
option to shutdown and restart
represents a special case of an option to
contract, allowing the firm to
completely shut down operations for a
certain period and restart them as soon
as the market environment improves. If
management can put the firm’s assets to
another, more profitable use, it has an
option to switch, i.e. exchange one
investment project for another. Finally
a firm can leave the market altogether
and shut down operations permanently
in exchange for the salvage value
(option to abandon).

Real options are not mutually
exclusive; investment projects can
create types of options at the same time.

6. Application of real options
The real option model is an

alternative approach towards the
investment valuation. The model tries
to capture in detail an important
element of the investment decision

Category Option type                         Equivalent financial option

Learning options Option to defer Call option
Time-to-build option Compound call option (33)

Growth options Option to expand Call option
Option to innovate Call option

Insurance options Option to contract Put option
Option to shutdown and Call option

restart
Option to switch Combined call / put option
Option to abandon Put option
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Thus, we can see a firm endowed
with a project as if it is given an option
to acquire that project (the future cash
flows generated from the project) in
exchange for some price, which is
investment cost. The firm can decide, at
its own discretion, whether or not to
exercise this option (i. e whether or not
to invest) and when to do so. We can
easily recognize the analogy between
this real option and a financial call
option. If financial options have value,
so do real options (29).

Some capital investments have
embedded options. Managers must
recognize and value these options and
exercise them when it is advantageous
to do so. A firm can attain flexibility
and make commitments by
intentionally creating simple options
into investment projects. It can obtain
flexibility by creating long positions in
call or put options. For example, right
to expand or right to enter a new
venture in the future at a given price is
a long position in call option, and right
to abandon  or right to liquidate in the
future at a given price is a long position
in put option. Managerial commitments
are akin to short positions in call or put
options. A firm may agree to disinvest
(short call) or invest (short put)
contingent upon action of another
party(30).

Managers of physical projects or
products deal in real options all the
time, even if they do not realize it. Real
options are part of any development of
a project or a product. They exist
wherever and whenever investments
involve strategic choices over time that
managers can actively direct.

In short, whenever managers have
the choice between different lines of
development, and select one rather than
some other, they are exercising a “real
option”. Most importantly, real options
can be designed into projects and
products. This can be done either
conceptually, by realizing that a project
can be staged; or physically, by
building in flexibilities that enable
managers to exercise options (31).

5. Types of real options
When valuing potential

investment opportunities, managers
would like to know what types of real
options are associated with a particular
investment/project.

The numerous types of real
options can be classified into three
main categories(32): learning options,
growth options and insurance options.
Within these categories, we distinguish
several options types.

The following table depicts an
overview of these real options types
along with the equivalent financial
options.
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within a given time for a stated price. A
call option gives the buyer the right, but
not the obligation, to buy a security at a
specified price in the future. The buyer
of a call option is taking an optimistic
view of the security underlying the call
option. Similarly, a capital investment
today that gives the investor the future
right, but not the obligation, to make a
further investment is a real option.

A “real option” deals with
investments with options-like
characteristics that are not traded as
securities in financial markets. For
instance, the capability to bring a new
product to market (based on having
invested in the necessary research and
development) is a “real option”. This
capability enables a firm to produce the
new product if the market is favorable,
but does not oblige the firm to do so if
the market is unattractive (27) .

Spending money to exploit a
business opportunity is analogous to
exercising an option on, for example, a
share of stock. It gives the right to make
an investment’s expenditure and
receive an investment’s asset, the value

of which fluctuates stochastically. The
amount of money spent for investment
corresponds to the option’s exercise
price (X). The present value of the
project’s asset (total gain of investment)
corresponds to the stock price (S). The
length of time the firm can defer the
investment decision without losing the
opportunity corresponds to the option’s
time to expiration (T). The uncertainty
about the future value of the project’s
cash flows (the risk of the project)
corresponds to the standard deviation of
returns on the stock (σ). In general, the
stock (σ) corresponds to the variation in
the cost and revenues of the investment.
Finally, the time value of the money is
given in both cases by the risk-free rate
of return (rf). The project’s value as
calculated by the real option
methodology is the same with the value
calculated by the Net Present Value
(NPV) methodology when a final
decision on the project can no longer be
deferred (expiration date of the
option)(28) . Figure 2 summarizes the
parameters’ correspondence between a
call option and an investment project.

Figure 2 : Value drivers of financial and real option

C = right to buy the underlying security S for C = right to earn a project’s CF by exercising
the exercise price X within the period T                             the investment within the period T

Positive correlation with option value              Negative correlation with option value

Source: The International Journal on Media Management 2002 Vol 4  No 4

Uncertainty
of  stock price

Time to expiry (T) movement (σ)

Exercise C Stock price (S)
Price (X)

Risk-free                                       Dividends (D)
interest rate (r)

Time period
until investment                          uncertainty of
opportunity disappears                expected CF

PV of fixed                                 PV of expected

costs C project’s CF

Risk-free                                     Value lost over
interest rate (r)                             duration of

option
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to justify its expenses. Only because of
the options component does a firm
decide to invest in it.

Projects valued using the traditional
discounted cash flows methods often
provide a value that grossly understates
the true fair market value of the asset.
This is because projects may provide a
low or zero cash flow in the near future
but nonetheless be valuable to the firm.

There are a number of investments
that may contain elements that could
provide valuable opportunities to a firm
in the future. As mentioned before
some investments may not be profitable
but for the attractive opportunities that
they are capable of creating in the
future.

These opportunities are highly
valuable and must be identified while
evaluating capital investments.
Investments with potential future
opportunities or flexibility are more
valuable than investments without such
strategic elements (22).

Real options are those strategic
elements in investments that help
creating flexibility of operations, or that
have the potential of generating
profitable opportunities in the future for
the firm. Real options provide
discretion to managers to take certain
investment decisions, without any
obligation, for a given price. We may
clarify that real options are not confined
to real assets only. Patent, R&D, brands
etc. are examples of assets that have a
value to the owner. The capital
investments should be viewed as
strategic investments that incorporate
real options. Hence the value of a
capital investment will also include the
value of the strategic elements in the
investment(23).Valuing real options is
real challenge for managers, who must
play an active role in identifying or

creating options, valuing them,
monitoring them and using them
appropriately to create values for the
firm. In other words, real options
implies a dynamic decision-making
process wherein the investor learns over
time and makes different updated
decisions as time passes and events
unfold.
4. Real options are analogous to
financial options

Myers was among the first to publish
in the academic literature the notion
that financial option pricing theory
could be applied to strategic issues
concerning real assets rather than just
financial assets. In fact, the option
pricing theory provides a framework for
valuing strategic investments. The
methods of valuing real options are the
same as the financial options, although
it is difficult to identify the values of
certain inputs in case of real options(24).

The real options approach is simply
an extension of financial options theory
to non-financial assets. Most of
analytical techniques employed in real
options are based on the analogy
between financial options and options
on real assets, although transiting
between two domains usually requires
serious cautions in model and method
calibrations (25) .

Trigeorgis defined real options as
follow: “Similar to options on financial
securities, real options involve
discretionary decisions or rights, with
no obligation, to acquire or exchange an
asset for a specified alternative
price”(26).

Managers’ options on real
investment projects are comparable to
investors’ options on financial assets,
such as stocks. A financial option is the
right, without the obligation, to
purchase or sell an underlying asset
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As mentioned before, real options do
not replace traditional DCF based
methods but they augment them. In
other words, it is important to stress
that real options represent an extension,
not an overthrow, of NPV. Real options
accept the essential NPV insight – that
value equals the sum of discounted
future payoffs – but argue that the
standard NPV framework is unable to
correctly make this calculation when
projects offer future managerial
flexibility (19).

In all real options valuations the start
point is the NPV analysis of a project.
Real options valuations are most
important in situations of high
uncertainty where management can
respond flexibly to new information.
NPV is treated as the “value without

managerial flexibility”. A strong
positive NPV provides no further
advantage in waiting. Managers would
be well advised to invest and capture
early cash flows (20).

Where the project has a strong
negative NPV (beyond the ability of the
firm to easily bear), there is no
justification for investing. Real options
work best on marginal projects (zero, or
marginal plus or minus NPV) or in
staged investments where the upside
value is very high but there is high risk
and uncertainty.  In such projects the
value of the embedded options in each
project are calculated for different
degrees of volatility.

The total value of the project is
therefore (21):

Value of project = Value of project without flexibility + Value of flexibility
= NPV + Real-option value

What this means is that in attempting
to value any project that contains a real
option, we can either (i) incorporate the
option payoffs into the project itself and
value the project-with-flexibility
directly or (ii) separately calculate the
value of the option cash flows and add
this to the project’s NPV. The value-
additivity principle tells us that the
answer is the same. Although the
choice of method is therefore
immaterial to the ultimate decision,
method (ii) is particularly helpful for
illustrating the differences between net
present value and real option valuation.

Using method (ii) the differences
between these two approaches can be
summarized as follows:

Net Present Value
NPV    = [sum of project’s expected
cash flows discounted at a rate

reflecting the risk of these cash flows]
minus initial cost of project

Real Option Analysis
ROA Value     = NPV plus [sum of
real option’s expected net cash flows
discounted at a rate reflecting the
risk of the option’s cash flows]

Beside the conventional NPV, a new
component measuring managerial
flexibility is included. It is obvious
from the above formula that depending
on the situation, the options value
component in expanded NPV may be
even substantial enough to justify for a
project with negative NPV in
conventional sense. A typical example
of this sort is R&D project whose
purpose is not to generate cash inflows
directly but rather to open ways for a
firm to enter new markets or industries.
By simple NPV rule, this type of
project will never generate enough cash
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of adverse circumstances or,
conversely, expanding it in response to
unanticipated demand is not even
considered(14) .

Because real options approach
recognizes that risks can be managed,
to avoid bad outcomes or take
advantage of good ones as they become
apparent, the use of real options
practically always leads to higher
values for the same project than the
traditional methods, precisely because
the options perspective recognizes that
managers make future decisions about a
project as uncertainties become
resolved. They will terminate projects
that are not working out, and expand on
those that are performing well. Real
options approach incorporates this
avoidance of losses and exploitation of
gains in the analysis and therefore
necessarily leads to a higher perception
of value of risky projects. This
recognition and exploitation of the
value of flexibility “unlocks”
fundamental value in risky projects.
The real options approach uncovers the
contributions of active management,
which is a commonly overlooked
source of value (15).

Many investment projects have
flexibility that is difficult to capture

with traditional discounted cash flow
methods. The real options approach
frames the valuation process differently
from the traditional methods. It views a
project as a process that managers can
continually reshape in light of
technological or market changes (16).
For example the opening of a new oil
field involves a series of decisions
about whether to lease an area, how to
explore it, what wells and pipelines to
build, and so on. This perspective
contrasts with the traditional view of a
project as set of decisions made once at
the beginning and unchanged during the
life of the project (17).

The manager may have the option to
postpone the start of the project or to
alter the project in some way either
before or after the project has started.
This type of managerial flexibility
becomes important for the total value of
the investment opportunity when there
is uncertainty in the environment of the
project. The higher the level of
uncertainty, the higher the option value
because the flexibility allows for gains
in the upside and minimizes the
downside potential (18).

Figure 1  : Value of managerial flexibility
Uncertainty

(Likelihood of receiving new information)
Low                          High

Room for            High
managerial
flexibility

(Ability to respond)

Low

Source: Thomas & Philip T. Keenan, How much is Flexibility Worth? www.mckinseyquarterly.com

Moderate High
flexibility                   flexibility

Value                          value

Low                      Moderate
flexibility                    flexibility

value                           value
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managers to a very passive strategy and
that can hardly be optimal in our
dynamic world(9).

Therefore, the decision is not now-
or-never. In many cases, holding
decisions for few more periods leaves
us a chance to observe how future
uncertainties unfold.

The possibility for managers to
adjust their decisions along the life of a
project is usually called “managerial
flexibility”. This managerial flexibility
in many cases is very valuable and
should be taken into account upfront
(10).
2.4 Investment is not completely
reversible :

Managers should not blindly believe
in DCF method and not watch out what
is happening with their project. If
something goes wrong, managers
should reverse the investment
immediately by selling it for some
liquidation price.

This argument may hold for certain
type of investment where market for
installed equipments is active. An
entrepreneur who has bought 100 cars
to offer taxi service can easily sell his
cars on secondary market should he
change his mind. But for many other
types of investment, the situation is not
that easy. Once the project has started,
the only way to reverse it is probably
canceling the project and forgoing all
granted expenses’. Indeed, for most
types of investment, canceling a project
usually requires managers to forgo
substantial cost – which we call sunk
costs (11).

Thus, most investments are fully or
at least partially irreversible. Because
the sunk cost is an inherent aspect of
most of the capital investments,
managers should be cautious in
committing resources to a project. They

have chance to wait for better
information before making decision and
that can help reduce the probability of
loosing sunk costs. Deciding to invest
today essentially kills this option.

The assumption that all investments
are irreversible is a fundamental
weakness of most DCF methods.
Assuming that investment can be
reversed without causing serious
damage in value as posited in
conventional DCF method and NPV
rule usually overlooks this point(12).

Although NPV calculation only
contains the endogenous value of a
strategic investment, it has to be
considered carefully because it can be
regarded as the first step leading
towards real options valuation (13).
3. Real options approach to
investment analysis

Traditional methods are, in fact,
inadequate to set up an effective
investment strategy, but this is not to
say that DCF and NPV rule is useless.
Indeed, it has been and still deserves to
be the main building block of any
investment analysis. The criticism is
only meant to highlight that we should
not apply this rule in a static and
passive manner as it is usually taught.

DCF techniques were originally
developed in order to value investments
such as stocks and bonds, and assume
that companies hold investments
passively. They overlook
management’s flexibility to alter the
course of a project in response to
changing market conditions. In effect,
they assume that management makes an
irrevocable decision based on its view
of the future, and then does not deviate
from its plan no matter how things
actually shape up. The life of the
project is assumed to be fixed, and the
possibility of abandoning it in the face
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efforts spent on estimating future cash
flows and making them as plausible as
possible, this prediction is at best, just
point estimation(4). This by no means
can accommodate the fact that the
actual realization of future cash flows
may deviate remarkably from this
prediction.

In fact, future cash flows of a project
should be considered as a stochastic
process evolving according to some
probabilistic rule. Conditioning on
future events, there may be infinitely
many possible paths for project payoff
value. If we model this process with
appropriate parameters, we can derive
explicitly the distribution of the cash
flow at any point in time.

By specifying the whole sequence of
future cash flows with specific values,
this stream is essentially just one out of
thousands possible paths project payoff
value can take (5). This point makes
clear the flaws of DCF method because
instead of considering the impact of all
possible paths of future cash flows,
analysts typically fix only one path
which they believe most plausible and
rely solely on it to recommend
investment decision. No matter how
good are they in prediction, this type of
treatment is completely subjective and
ignores much valuable information
contained in other possible paths of the
process. It may seriously affect
manager’s view over potential profit
and risk of the project (6).
2.2   Project’s risk nature is not
static:

A second challenging task in DCF
method is choosing an appropriate
discount factor. Although it is
theoretically possible to apply different
discount factors in different periods, the
usual convention is using one discount
factor all along the life-time of the

project. This discount factor is adjusted
to reflect the systematic risks involved
in the project. As a practical matter, if
the project is in line with current
businesses of the firm, firm’s weighted
average cost of capital (WACC) is a
natural choice. If the project is new, this
discount rate is adjusted to reflect
idiosyncratic risks associated to that
project (7).

Therefore, no matter how good are
managers in choosing an appropriate
discount factor today, assuming it
remains constant throughout the
lifetime of the project, is a mistake. As
new information arrives, the risk profile
of the project can change dramatically.

We admit that it is difficult to
estimate the dynamics of the discount
factor upfront, but our claim holds that
it is methodologically wrong to assume
it constant and make decisions at once.
Because changing discount factor will
certainly change the project value, we
should take this fact into account and
open a new way for our perception
about project valuation and investment
decision making (8).
2.3 Decision is not now-or-never:

In the DCF framework, managers
typically make decisions whether to
invest in a project by looking into only
few possible paths of project payoffs
value which analysts believed most
plausible. The NPV rule then posits that
a project should be carried out if its
NPV is positive and abandoned if
otherwise. And this is a now-or-never
decision.

However, this strategy is often
wrong. Given the possible change of
estimated future cash flows and
discount factor, NPV today may differ
significantly from NPV tomorrow.
Deciding to invest or abandon a project
at once as posited in the NPV rule leads
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also called rate of return and reflects the
amount of risk associated with the cash
flow (2). For a series of cash flow CF0,
CF1, CF3…CFn occurring at time t0, t1,

t2…tn, the value of the cash flows,
present value (PV), is given by their
discounted sum:

CF0 CF1 CF2 CFn

PV = +                   +                    + … +
(1 + r)0 (1 + r)1 (1 + r)2 (1 + r)n

where CF = cash flow, r = discount rate, and
1

Discount factor =
(1 + r)

In order to compare projects that
have different costs (investments
amounts), it is useful to subtract the
initial investment costs ( I ) from the
present value, thus obtaining the net
present value (NPV):

NPV = PV – I
If costs of the project are spread out

over multiple of these cost time periods,
then:

(CF1 – I1) ( CF2 – I2) ( CF3 - I3) ( CFn - In)
N PV = CF0 – I0 +                 +                   +                   + ….. +

(1 + r)1 (1 + r)2 (1 + r)3 (1 + r)n

n    (CFn - In)
= ∑

t=0     (1 + r)n

Investments subtracted from the sum
of all present value occurring in a
project give the net present value
(NPV). The net present value
calculation is the most common
approach to value large investments. A
naive application of the net present
value calculation states that if a project
has a positive present value, it should
then be undertaken. It will raise the
value of the firm, which is the financial
objective toward the shareholders of the
firm. The success and accuracy of DCF
analysis is determined by the choice of
concomitant discount rate. If chosen to
high, the discount rate can lead to reject

projects, as NPV will become negative.
If chosen to low, projects might be
accepted because they yield a positive
NPV, which should not be positive (3).

The method is simple, yet concrete.
However, it contains some
methodological flaws.
2.1 Valuable information is lost:

The most challenging task in
implementing DCF method is to
estimate future cash flows. Firms
usually rely on the experience and
expertise of their analysts to predict
future market conditions and come up
with some reasonable estimation. It is
important to note that despite lots of



El-Tawassol : Sciences Humaines et Sociales N°34 - Juin 2013

8

1. Introduction
Given the rate of technical change,

the industrial restructuring associated
with globalization, and the long time
horizons associated with significant
investments, it is simply impossible to
forecast future conditions accurately.
Consequently, managers need solid
methods for valuing prospective
investments, so they can justify their
development strategies.

Their fundamental problem is
compounded by two methodological
difficulties: (a) traditional net present
value (discounted cash flow)
evaluations are inadequate for many
risky projects, and (b) the available
methods for valuing these projects are
limited and often impractical. However,
the ability of managers to make smart
decisions in the face of volatile market
and technological conditions is
essential for firms in any competitive
industry.

Faced with uncertain decisions,
managers intuitively know they have
the option to defer, stage, abandon or
expand a project, or even switch funds
to a more profitable financial
opportunity, yet the traditional static
discounted cash flows framework of
capital budgeting fails to take such
managerial flexibility into account. This
flexibility (1) can represent a substantial
part of the value of many projects.
Neglecting it can grossly undervalue
these investments and induce a miss-
allocation of resources in the economy.

This paper considers a novel means
of evaluating the investment decision. It
suggests that using Real Option
analysis is both reasonable
conceptually, and a practical, efficient
way to value risky projects. However,
the use of real options models by
managers appears to be limited. Users

of real options models should
understand the quantitative aspects of
these models, and may often need to
create a customized model for each
situation.

Thus, the questions that could be
asked are:
1- What is the real options approach to
capital budgeting?
2- How can real options be superior to
the traditional NPV method?
3- To what extent the real option
analysis can be applied in real world?

The paper is trying to answer the
above questions by explaining the
inadequacy of traditional methods for
valuing risky projects, focusing on the
significance of real options to
investment analysis, the analogy
between real options and financial
options as well as some typical types of
real options. The paper then provides an
insight of real option valuation
application in the investment decision
making and the difficulties in
implementing the theory. Finally, it
introduces criticism and defense on the
real options applications.
2. Inadequacy of traditional
valuation methods for risky projects.

Discounted cash flow method (DCF)
is the main approach to value projects
in traditional methodology. Probably
because it is intuitive and
straightforward to apply, DCF method
is used by most firms.

Discounted cash flow valuation is
based on the fact that 1 monetary unit
today is worth more than 1 monetary
unit tomorrow. That is, cash flows
associated with a project, even if they
occur in future period, can be
discounted at time value money to
express their values at present time –
their present values. The interest rate at
which the cash flows are discounted is
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Valuing strategic investment decision: Real options analysis
Dr. Khiari Zahia

Finance department
Badji mokhtar- Annaba University

ملخص
م حل یتقدتحاولكما.اريیم القرار االستثمو الخیارات الحقیقیة باعتبارها أسلوبا جدیدا في تقنظریةیحاول هذا المقال عرض

.على حلهاالتدفقات النقدیة المخصومةىعللقائمة الطرق التقلیدیة االتي تعجزالمرتبطة بعدم التأكد كالتللمشدجیّ 
التي یمه للمشاریع االستثماریة وجود سلسلة من القرارات االستثماریة الدینامكیة المستقبلیةو الخیارات الحقیقیة  في تقفأسلوب 

عیب نماذج الخیار الحقیقي و لكن . محیط األعمالشهدهاإلدارة المرونة الكافیة للتكیف مع المتغیرات التي قد یتملك فیها ا
.  األمر الذي یجعلها صعبة التطبیق في الواقعهادییكمن في تعقهذه

. الخیارات الحقیقیة، الطرق التقلیدیة، القرار االستثماري، تطبیق الخیارات الحقیقیة: فاتیحالكلمات الم

Résumé
Cet article présente une nouvelle  méthode de choix d’investissement; une technique plus
dynamique et plus flexible que la VAN classique dite technique des options réelles. Du point
de vue des options réelles, une stratégie d’investissement consiste en une série ou un
portefeuille d’options dynamiques où les acteurs sont amenés à gérer de manière proactive la
séquence et la temporalité de leurs décisions. Cependant l’inconvénient des modèles
d’options réelles  est leur complexité qui rend, souvent, impossible leurs applications sur les
situations du monde réel.

Mots clés : Options réelles, méthodes traditionnelles, décision d'investissement, application
des options réelles.

Abstract
This paper examines a novel/ new means of evaluating investment decisions. A technique that
can provide a good solution for the uncertainty problem that traditional discounted cash-
flows-based methods cannot solve. When the outcome of an investment is least certain, real
options have the greatest potential analytic value. Real options assume a dynamic series of
future decisions where management has the flexibility to adapt to changes in the business
environment. However, the drawback of the real options models is their complexity which
frequently makes them impossible to apply in real world situations.

Keywords: Real options, traditional methods, investment decision, real options application.
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communicationnels, ce qui appelle, de nouveau, leur révision. L’acte constitutif
de l’union africaine, qui octroie à cette institution le droit d’intervenir dans tout
état membre dans les cas des crimes, est une étude pertinente. L’auteur de cet
article a fait une lecture critique aux justifications d’intervention, des
procédures et de leur exécution; ainsi que des difficultés rencontrées. L’auteur
mentionne également l’opposition des autres organismes en matières de
prérogatives; telles que l’organisation des Nations Unies, dépositaire du
monopole de la paix dans le monde. La dernière contribution de cette rubrique
analyse le concept du terrorisme, qui est devenu polysémique; d’où la difficulté
de lui donner un contenu précis; et par conséquent le différencier des luttes
légitimes. L’auteur indique, également, que le débat autour de cette
problématique est peint des soubassements idéologiques; même dans les milieux
scientifiques.

Le premier des articles, consacrés aux sciences sociales, et qui sont au nombre
de cinq, s’interroge sur la place de l’Algérie dans la carte technologique
mondiale; à partir d’une analyse du modèle adopté. Une autre participation,
explique la délinquance juvénile féminine en Algérie, par le manque du contrôle
familial, engendré par les difficultés socio-économiques; expliquant la
démobilisation des pères de certaines de leurs missions éducatives confiées aux
mères, déjà trop chargées. Le lecteur pourra, également, lire une étude sur un
échantillon d’élèves de terminale, pour tester l’efficacité de counselling
psychologique sur l’amélioration des relations interpersonnelles. Un autre
article est consacré au rôle positif de la communication dans la gestion des
ressources humaines, dans toute entreprise qui veut assurer sa pérennité et son
développement ; dans un contexte de concurrence accrue. Ce numéro se clôture
par une étude comparative entre la bibliothèque nationale d’Alger et le centre
(CERIST-Alger) en matière d’application de l’informatique documentaire.

Bonne lecture à tous et à toutes !

Le Directeur de rédaction
Abderrazak DJELLALI
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Avant-propos

Ce numéro 34 "d’El-Tawassol" se compose d’un ensemble d’articles en sciences
économiques, sciences juridiques et sciences sociales.

Les articles économiques sont au nombre de sept, dont deux sont écrits en
langues étrangères. Le premier, rédigé en anglais, traite de la méthode de choix
d’investissement et son importance dans le redressement des décisions; car elle
offre à l’administration toute la latitude pour s’adapter à l’environnement des
affaires. Le second article écrit en français, analyse le mouvement des capitaux
et la crise financière de 2008, en montrant le rôle considérable qu’a joué
l’instabilité dans ce séisme financier. Le reste des contributions en économie, est
écrit en Arabe, et analyse des thèmes d’actualités. L’un évoque l’effet positif de
l’innovation sur le marché, à partir d’un sondage avec un panel des dirigeants
d’entreprises de différents secteurs. Un autre article décrit les améliorations
apportées dans la chaine de transport des céréales importées dans le port
d’Annaba (Algérie). Le lecteur trouvera aussi, une lecture critique de la bourse
d’Alger, qui n’a pas pu mobiliser des capitaux, diversifier ses risques et exiger
le financement direct; surtout que l’économie Algérienne demeure une économie
d’endettement. C’est pourquoi la bourse d’Alger ne reste à la traine pas
uniquement par rapport aux pays émergeants, mais aussi, dans le monde Arabe.
L’interrogation sur le degré de compatibilité entre la performance économique
et les objectifs de développement affichés, constitue une autre contribution à ce
chapitre, qui se clôture par l’étude de l’aspect écologique dans l’agriculture
Algérienne; en montrant les différents obstacles à son développement.

Le premier article en sciences juridiques, tente de montrer l’importance capitale
des législations célestes, en particulier la « charia », en matière de lutte contre
la criminalité et l’instinct d’agressivité; puisqu’ elles insistent sur les moyens
préventifs, contrairement au droit criminel positif, ayant mis l’accent sur les
mesures de traitement. L’écrit qui le suit évoque le changement important
qu’ont connu les sociétés par actions, suite à l’introduction dans leur législation
de la personnalité, contrairement à ce qui se passait auparavant. L’objectif visé
de cette modification est de protéger les intérêts de la société du risque de
l’intrusion des personnes non désirées dans le capital social. L’ADN, qui est
l’objet du troisième article de cette partie juridique, mentionne qu’il est devenu
un élément capital dans les enquêtes en matière pénale, vu la véracité de ses
preuves; bien que posant certains problèmes, touchant aux libertés
individuelles. Le lecteur trouvera également un écrit traitant de la protection
pénale pour les œuvres numériques, qui se développent à un rythme accéléré;
suite à la révolution informatique. En effet, le législateur sanctionne la
contrefaçon des logiciels, et ses similaires, par des peines importantes; bien que
les textes restent déficients devant le développement impressionnant des outils
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 دراسة سوسيو- نفسية لظاھرة انحراف البنات في الجزائر

أنيسة بريغت عسوس                                                                                                            

مدى فعالية اإلرشاد النفسي في تنمية بعض جوانب العالقات البينشخصية لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي

عزيزة عنو                                                                                                                                                       

دور اإلتصال الداخلي في تحسين إنتاجية الموارد البشرية

باية بووزة                                                                                                                       
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