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 .Iقواعد وشرو النشر

م ن تحرر المقال اللغة العر ة أو اللغة الفرنس ة أو اللغة اﻹنجليزة.
شتر عدم نشر أو تقد م المقال للنشر في مجﻼت أخر .

مﻸ المؤلف استمارة تثبت عدم نشر أو تقد م المقال للنشر في مجﻼت أخر .

المقاي س المطلو ة للنشر

البرامج المطلو ةMicrosoft Word - Word Perfect - La Tex :

ش ل الورقة 15.5 x 23.5 :الهوامش اﻵت ة :أعلى  ،1.5أسفل  ،1.5مين ،1.5
سار  ،1.5التجليد 0.5

ون في الوس  ،حتو على عدد محدود من الكلمات ،م تو ة الخ



عنوان المقال:



إسم ولقب المؤلف :ظهر تحت العنوان في الوس مت ع المعلومات الضرورة )القسم،

 Simplified Arabic, Italique, Gras, 16النس ة للغة العر ة ،و الخ
 Times New Majuscule, Italique, Gras, 14النس ة للغات اﻷخر .

الكل ة ،الجامعة ،البرد اﻹلكتروني( الخ  Simplified Arabic,Gras, 11النس ة

للغة العر ة ،و الخ  Times New, Italique,minuscule, Gras, 11النس ة


للغات اﻷخر .

الملخص :ظهر تحت اﻻسم واللقب ،يجب أن ﻻ يتجاوز  100لمة،

ون الخ

 Simplified Arabic, Italique, Gras, 12إلى ال مين النس ة للغة العر ة،

و الخ  Times New, Gras, Italique, 11إلى ال سار النس ة للغات اﻷخر .



النص:

ون الخ

 Simplified Arabic, 14النس ة للغة العر ة ،و الخ

 Times New, 12النس ة للغات اﻷخر .



عناو ن الفصول :تكون الخ



العناو ن الفرع ة للفصول :تكون الخ Simplified Arabic, Gras, 14

 Simplified Arabic, Gras, 14إلى ال مين

النس ة للغة العر ة ،و الخ  Times New, Gras, Majuscule, 14إلى ال سار
النس ة للغات اﻷخر .

للغة

العر ة ،و الخ  Times New, Gras, Minuscule, 14النس ة للغات اﻷخر .
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الجداول والصور :في حالة احتواء المقال على جداول أو صور ،يجب أن تكون وف



المراجع :يجب أن تذ ر المراجع داخل النص اﻹشارة إلى رقمها في آخر المقال ول س

النص ،مرقمة ومعنونة الخ

و الخ

 Simplified Arabic, Gras, 12للغة العر ة،

 Times New, Gras, Minuscule, 12للغات اﻷخر .

في آخر الصفحة وأن ﻻ حتو النص إﻻ على رقم المرجع بين قوسين .مثال]  [1يت ع

الدرجة العلم ة واسم ولقب الكاتب ثم عنوان المقال أو الكتاب يت ع ذلك اسم المجلة

ودار النشر وسنة النشر ثم رقم الط عة والصفحة.
 .IIإرســال المقــاﻻت

على الﻣؤلفين إرسﺎل ﻣقﺎﻻتهم على شكل ﻣلف إلكتروني ﻣرفق ﺑرسﺎلﺔ تحدد
ﻣوضوع الﻣقﺎل وفق الشروط الﻣوضحﺔ أعﻼه إلى الﻌنوان التﺎلي:
مصلحة النشر العلمي
جامعة د.يحي فارس بالمدية
حي عين الذهب-المدية  -26000الجزائر
أو إلى البريد اﻹلكتروني التالي:
او الموقع التالي:

rres_rev_cum@yahoo.fr

www.univ-medea.dz/revue/
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مجلة ال حوث والدراسات العلم ة
جامعة الد تور حيى فارس

Email rres_rev_cum@yahoo.fr

النظام القانوني لتسو ة المنازعات في إطار اتفاقات منظمة التجارة
العالم ة

عل اتي محمد.أ
كلية الحقوق

جامعة المدية

Résumé

Les méthodes de règlement des différends par l'OMC peuvent être
considérées comme une des caractéristiques importantes énoncées par le

traité de Marrakech portant création de l'Organisation mondiale du
commerce, qui se distingue fondamentalement des méthodes utilisées dans
la résolution des litiges dans le cadre du GATT .

Le règlement des litiges commerciaux internationaux par l'OMC est basé

sur le règlement judiciaire qui garantit les droits des parties. Selon les
Etats-Unis d'Amérique et le Canada, qui ont fortement influés sur la
formulation du compromis d'accord, les solutions judiciaires seraient plus
claires en ce qu’elles contiennent des règles contraignantes connues des

États membres de l'Organisation, et conduiraient à une harmonisation des
décisions judiciaires, contribuant à la consolidation et à l’uniformisation

des règles et des principes du judiciaires au sein de l'OMC permettant le
règlement des différends entre membres de l'organisation ,

Le recours à la méthode de règlement judiciaire des litiges permet de
renforcer le principe de réciprocité, et d'éviter des guerres commerciales et

économiques. Aussi, afin de mettre un terme à ces guerres, un compromis
2012 ﺟﻮان.2 ج6:ع: ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
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d’entente mettant au point les règles et procédures régissant le règlement

des différends a été signé le 15 Décembre 1994 à Marrakech, et portant
création d’un organisme chargé du règlement des différends.

ملخص

لقد نتج عن مفاوضات جولة أورغوا اتفاق جديد لتسو ة المنازعات التجار ة ،

أعطى ضمانات لﻸطراف المشار ة في النظام التجار متعدد اﻷطراف من خﻼل معامﻼتها

التجار ة مع عضها ال عض  ،ما جاء تفاهم تسو ة المنازعات آل ة متكاملة إشارة إلى

أنه ينطب

على المنازعات التجار ة التي تحدث في إطار اﻻتفاقات التي أسفرت عنها

جولة أورغوا

تفاهم تسو ة المنازعات و ذلك النس ة

 ،وتمثلت في نطاق وتطبي

للوسائل الدبلوماس ة والقضائ ة في تفاهم تسو ة المنازعات  ،ما جاء عدة م ادئ تتعل

بتفاهم تسو ة المنازعات  ،أما بخصوص الخصائص الجوهر ة لتفاهم تسو ة المنازعات
في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالم ة فتمثلت في  :اتساع نطاق تسو ة المنازعات

و ذلك في  :توحيد تفاهم تسو ة المنازعات  ،و عدها فعال ة تفاهم تسو ة المنازعات  ،ثم
تلقائ ة إجراءات تفاهم تسو ة المنازعات .

مقــدمـة

من ــذ زوال اﻹتح ــاد الس ــوف اتي س ــا قا  ،ظه ــر شـ ـ ل جدي ــد م ــن أشـ ـ ال التك ــتﻼت الس اسـ ـ ة و
اﻻقتص ــاد ة علــى المس ــتو ال ــدولي  ،و نعن ــي به ــذه اﻷخيـ ـرة الت ــي ته ــتم بجوان ــب اﻻقتص ــاد و
التجارة  ،فظهرت منظمة التجارة العالم ة موجب اتفاق مراكش  ، 1994على أنقـاض اتفاق ـة
الجــات  ،و ﻷن الصـراع مســتق ﻼ حيــث ــون أهــم محــاوره هــو صـراع علــى مصــادر العـ ش و

التجارة و تحقي أمن غذائي لشعوب الدول العالم ،و ذلك ﻷن الضوا

المعتمدة في ممارسـة

التجــارة علــى المســتو الــدولي ل ســت موحــدة  ،معنــى أن ســتفيد منهــا اﻷعضــاء اﻷقو ــاء و
الضعفاء على حد سواء  ،لذا اﻷهم ـة م ـان مـن وجـود نظـام لتسـو ة المنازعـات بـين أعضـاء

منظمة التجارة العالم ة حيـث أنـه فـي تقر ـر الحقـوق  ،إذا لـم ـن ثمـة نظـام م ـن صـاحب
الحـ مــن إرغــام مــن ينتهــك هــذا الح ـ علــى احت ارمــه  ،و إن ــان هــذا صــح حا النسـ ة لكــل

المعاه ــدات و اﻻتفاقيل ــت و المواثيـ ـ الدول ــة  ،فإن ــه ص ــدق ص ــفة خاص ــة عل ــى العﻼق ــات
التجارة الدول ة  ،و خاصة اتفاقات منظمة التجـارة العالم ـة التـي هـي مثا ـة جـوهر و أسـاس
هذه العﻼقات.أما عن المش ﻼت التي يثيرها هذا الموضوع  ،ف م ن حصرها ف مايلي :
10
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ـ ـ إن اﻻتفاق ــات التجار ــة الدول ــة الت ــي تش ــرف عليه ــا المنظم ــة  ،م ــاهي إﻻ نص ــوص قانون ــة

شديدة التعقيد ،نظ ار ﻷن ص اغتها قد جاءت حلول وسـ بـين مواقـف الـدول التـي تفاوضـت
عليهــا  ،حيــث فــي ثيــر مــن الحــﻼت غامضــة و قابــل للتفســير  ،و يتضــح ذلــك مــن خــﻼل

العدي ــد م ــن القض ــا ا و المنازع ــات الت ــي عرض ــت عل ــى ف ــرق التس ــو ة الخاص ــة و الت ــي تق ــوم

بتفسير هذه النصوص.

ـ ـ إن اﻷح ــام التــي تصــدر مــن خــﻼل القضــا ا التــي تعــرض علــى جهــاز التســو ة ﻻ تتضــمن
الح م فرض عقو ات مثل الحصار اﻻقتصاد علـى أ مخالفـة لنصـوص اﻻتفاقـات مـا ﻻ

تشمل في الواقع دفـع تعو ضـات مال ـة  ،و ـل مـا تفرضـه هـو أن طلـب مـن الدولـة المخالفـة
التراجع عن المخالفة  ،و إلغاء اﻹجراءات المضرة التي تكون قد اتخذتها .

و علــى ضــوء هــاتين اﻹشـ اليتين ،نحــاول معرفــة أســلوب فــض الن ازعــات التجار ــة الدول ــة فــي

مج ــال منظم ــة التج ــارة العالم ــة خاص ــة و أن الج ازئ ــر ص ــدد اﻻنض ــمام له ــذه المنظم ــة وفق ــا
للخطة المبينة في ال حث.

الم حث اﻷول  :أح ام تفاهم تسو ة المنازعات في إطار اتفاقات منظمة

التجارة العالم ة

أسفرت مفاوضات جولة أوروغوا

عن اتفاق جديد لتسو ة المنازعات التجارة من شأنه

طمأنة افة اﻷطراف المشار ة في نظام متعدد اﻷطراف الجديد ضد مخاطر انعدام ال قين
في معامﻼتها التجارة مع عضها ال عض واحتمال تعرض أ

طرف منها ﻷضرار تجارة

نتيجة عدم تنفيذ اﻻلتزامات والتعهدات الملقاة على عات أطراف أخر
منضمة التجارة العالم ة

)(1

مقتضى نصوص

وقد استهدف تفاهم تسو ة المنازعات توفير اكبر قدر مم ن من اﻻطمئنان و الثقة لكل طرف

في النظام التجار الجديد في امتﻼكه لوسيلة قانون ة ملزمة لجم ع اﻷطراف في هذا النظام ،

وفي ذات الوقت قادرة على تنفيذ اﻻلتزامات و التعهدات القانون ة التي أخذتها هذه اﻷطراف
على نفسها انضمامها إلي منظمة التجارة العالم ة وما ألح

بها من اتفاقات أو تعو ض

الطرف المضرور عن عدم تحق مثل هذا اﻹنفاذ  ،وفي ذلك تعزز لتحرر التجارة الدول ة
في مختلف مجاﻻتها ) السلع  ،و الخدمات  ،و الملك ة الفرد ة ( .

 1ـ أﻧﻈﺮ د .أﲪﺪ ﺟﺎﻣﻊ  ،اتفﺎقﺎت التجﺎرة العﺎﳌية و شهﺮ ﺎ اﳉﺎت  ،اﳉزء الثﺎﱐ  ،دار النهضة العﺮبية  2001 ،ص) . (1407
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واحتل اﻻتفاق الجديد ـ تفاهم تسو ة المنازعات ـ الملح
لمنظمة التجارة العالم ة  ،وسمى" بوث قة تفاهم "

)(2

)(2

)(1

ﻻتفاق مراكش المؤسس

و عادة ما عرف تفاهم تسو ة المنازعات

أنه آل ة متكاملة إشارة إلي أنه ينطل على المنازعات التجارة التي تحدث في إطار ل

اﻻتفاقات التي أسفرت عنها جولة أورغوا .

و أتي تفاهم تسو ة المنازعات أح ام هذه التسو ة في )  (27مادة و ) (4مﻼح
و تشمل مواد التفاهم الموضوعات التال ة :

 -اﻷح ام العامة و من ضمنها النطاق و التطبي و اﻹدارة.

 إنشاء فر التسو ة الخاص و اختصاصاته و تكو نه ووظ فته و إجراءاته .-إجراءات تعدد الش او و ح اﻷطراف الثالثة في اﻻنضمام إلي المنازعة .

 -اﻻستئناف.

 -مراق ة تنفيذ التوص ات و الق اررات و ما يتضمنه ذلك من التعو ض و تعلي التنازﻻت و تعزز

النظام التجار متعدد اﻷطراف .

 -عض اﻹجراءات الخاصة البلدان النام ة و اﻷقل نموا.

أما مﻼح

التفاهم فتتضمن ما يلي :

 -اﻻتفاقات التي شملها التفاهم .

 القواعد واﻹجراءات الخاصة أو اﻹضاف ة الواردة في اﻻتفاقات المشمولة. -إجراءات العمل .

 -مجموعة الخبراء اﻻستشارين

هذا وسوف نقسم دراسة أح ام هذا التفاهم إلى
 1ـ راﺟﻊ ﻧﺼﻮص تفﺎﻫﻢ تﺴﻮﻳة اﳌنﺎزﻋﺎت :

)(3

:
The Results.. op.cit . p 521

 2ـ أﻧﻈﺮ د .أﲪﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧفﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ،ص ).( 1408

 3ـ وﲡﺪر اﻹشﺎرة إﱃ أﻧنﺎ قﺪ راﻋينﺎ ﰲ ﻫﺬا التﻘﺴيﻢ اﺳتﺒعﺎد وﺳﺎﺋﻞ تﺴﻮﻳة اﳌنﺎزﻋﺎت و ﻫﻲ ) اﳌﺸﺎورات  ،الﻮﺳﺎﺋﻞ الﺒﺪﻳﻠة لتﺴﻮﻳة

اﳌنﺎزﻋﺎت  ،و فﺮق التﺴﻮﻳة اﳋﺎصة  ،و ﺟهﺎز اﻹﺳتئنﺎف و تنفيﺬ التﻮصيﺎت و الﻘﺮارات ( و الﱵ ﺳﻮف ﻧتنﺎوﳍﺎ لتفﺼيﻞ ﰲ
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أوﻻ  :نطاق تطبي تفاهم تسو ة المنازعات .

ثان ا  :الصفة القضائ ة في تفاهم تسو ة المنازعات .
ثالثا  :م اد تفاهم تسو ة المنازعات .

المطلب اﻷول  :نطاق تطبي

تفاهم تسو ة المنازعات

م ننا أن نحدد نطاق تطبي تفاهم تسو ة المنازعات التعرف على نطاق سران التفاهم

من حيث الزمان من جهة أولى  ،ومعرفة اﻹطار اﻷخﻼقي للتفاهم من جهة ثان ة  ،ثم دراسة

نطاق تطبي التفاهم وفقا للمادة اﻷولى من وث قة التفاهم من جهة ثان ة و أخيرة

الفرع اﻷول  :نطاق السر ان من حيث الزمان

م ننا التفرقة بين نوعين من الش او و ذلك من حيث تارخ تقد مها إلي جهاز تسو ة

المنازعات

)( 1

ما عد دخول اﻻتفاق المؤسس حيز النفاذ ـ وما قبل ذلك (  ،فﻼ يتم قبول

الش او أمام جهاز تسو المنازعات إﻻ عد تسو  ,المنازعات إﻻ

عد دخول اﻻتفاق

المؤسس لمنظمة التجارة العالم ة و طب عة الحال جهاز تسو ة المنازعات حيز النفاذ .

أما النس ة للمنازعات التي تقدمت طل ات المشاورات شأنها موجب اتفاق الجات 1947

أو موجب أ

اتفاق آخر ساب لﻼتفاقات المشمولة قبل بدء نفاذ اﻻتفاق المؤسس لمنظمة

التجارة العالم ة ف ستمر العمل شأنها القواعد و اﻹجراءات ذات الصلة الخاصة بتسو ة
المنازعات والتي انت نافذة م اشرة قبل بدء نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالم ة

)(2

اختصار  ،فإنه م ن القول استمرار العمل بنظام التسو ة المعمول ه في اتفاق الجات

 1947طالما اتف اﻷطراف على ذلك  ،و طالما لم يدخل تفاهم تسو ة المنازعات في إطار

اتفاقات منظمة التجارة العالم ة حيز النفاذ .

الفرع الثاني  :اﻹطار اﻷخﻼقي لتفاهم تسو ة المنازعات

وضع تفاهم تسو ة المنازعات إطا ار أخﻼق ا لقواعد تسو ة المنازعات التجارة الدول ة

تتمثل في

الفﺼﻞ الثﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬا الﺒﺎب ﻣﻦ الﺮﺳﺎلة

 1ـ راﺟﻊ ﰲ ﺟهﺎز تﺴﻮﻳة اﳌنﺎزﻋﺎت  ،ص  94 ،87ﻣﻦ ﻫﺬﻩ الﺮﺳﺎلة .

 -2د  .صﺎﱀ ﳏﻤﻮد بﺪر الﺪﻳﻦ  ،النﻈﺎم الﻘﺎﻧﻮﱐ لتﺴﻮﻳة اﳌنﺎزﻋﺎت ﰲ ﻣنﻈﻤة التجﺎرة العﺎﳌية  ،دار النهضة العﺮبية ، 2000 ،ص
. 36
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إنه يجب على ل عضو من أعضاء منظمة التجارة العالم ة عدم اللجوء إلي

التقاضي أمام جهاز تسو ة المنازعات  ،إﻻ عد التأكد من أن ذلك هو السبيل الوحيد المتاح
لرفع الضرر و حسم النزاع  ،وفي هذه الحلة يلتزم العضو المدعي عل ه سحب التدابير التي

نجم عنها إضرار مصالح طرف أو أطراف أخر
العالم ة

).( 1

المخالفة ﻷح ام اتفاقات منظمة التجارة

وﻻ يجوز أن طالب المدعي عل ه التعو ض إﻻ إذا تعذر ق ام اﻷخير سحب هذه

التدابير أو العدول عنها و ذلك من منطل أن استخدام إجراءات تسو ة المنازعات ﻻ قصد

منه وجود خصومة بين الطرفين ـ وﻻ يجوز اعت ار ذلك ـ و إنما يهدف في المقام اﻷول إلي
تفاد

وقوع مثل هذه الخصومة  ،لذا ين غي على جم ع اﻷعضاء ممارسة هذا الح

استخدام هذه اﻹجراءات بن ة حسنة و بهدف حسم النزاع

فمن بين نقا

) (2

في

قوة نظام تسو ة المنازعات في منظمة التجارة العالم ة أنه عزز أهم ة

الوصول إلي تسو ات عن طر المفاوضات  ،فالتسو ة على هذا النحو تلقى تفض ﻼ إذا ما

قورنت ق اررات ملزمة تفرض على أحد طرفي النزاع  ،فهدف تسو ة المنازعات هو ضمان

التوصل إلي حل إيجابي للنزاع و اﻷفضل الط ع هو التوصل ألي حل مقبول لطرفي النزاع

و متواف مع اتفاقات منظمة التجارة العالم ة في إطار مبدأ حسن الن ة في تنفيذ اﻻلتزامات
المنصوص عليها في تلك اﻻتفاقات  ،وعلى نحو يجعل من اللجوء إلي جهاز تسو ة
المنازعات الخ ار اﻷخير المتاح لد الطرف المتضرر .

الفرع الثالث  :نطاق التطبي وفقا لنص المادة اﻷولى من التفاهم
تطبي

القواعد واﻹجراءات الواردة في تفاهم تسو ة المنازعات على المشاورات و

اﻹجراءات بين أعضاء منظمة التجارة العالم ة  ،و على المسائل المتعلقة حقوقها و
التزاماتها موجب اﻷح ام التال ة:3

– اتفاق منظمة التجارة العالم ة

 1ـ د .ﺳيﺪ أﲪﺪ ﳏﻤﻮد  ،آلية تﺴﻮﻳة اﳌنﺎزﻋﺎت  ،ﻣﺆﲤﺮ اﳉﻮاﻧﺐ الﻘﺎﻧﻮﻧية و اﻻقتﺼﺎدﻳة ﻻتفﺎقﺎت التجﺎرة العﺎﳌية ) اﳌﺸهﻮرة

تفﺎقﺎت اﳉﺎت ( ﻣﺮكز الﺪراﺳﺎت الﻘﺎﻧﻮﻧية و اﻻقتﺼﺎدﻳة بكﻠية اﳊﻘﻮق  ،ﺟﺎﻣعة ﻋﲔ الﺸﻤﺲ 14 ،ـ  15دﻳﺴﻤﱪ 1997
لﻘﺎﻫﺮة ص . 304

 2ـ د .صﺎﱀ ﳏﻤﻮد بﺪر الﺪﻳﻦ  ،النﻈﺎم الﻘﺎﻧﻮﱐ لتﺴﻮﻳة اﳌنﺎزﻋﺎت ﰲ ﻣنﻈﻤة التجﺎرة العﺎﳌية  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎبﻖ .
 3ـ راﺟﻊ اﳌﺎدة  1/1ﻣﻦ تفﺎﻫﻢ تﺴﻮﻳة اﳌنﺎزﻋﺎت . :
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 – .1أح ام التفاهم شأن تسو ة المنازعات

 –3أح ام أ اتفاق مشمول آخر 1من اتفاقات منظمة التجارة العالم ة
و ون ترتيب التدرج من حيث تطبي هذه اﻷح ام التالي :
أ ـ تطبي

القواعد و اﻹجراءات الخاصة أو اﻹضاف ة شأن تسو ة المنازعات الواردة في

اﻻتفاقات المشمولة

المحددة و الواردة في الملح )(2

من تفاهم تسو ة المنازعات .

)( 2

ب ـ و في حالة وجود اختﻼف بين القواعد واﻹجراءات المحددة في تفاهم تسو ة المنازعات و

القواعد و اﻹجراءات الخاصة أو اﻹضاف ة،الواردة في اﻻتفاقات الشمول ة تكون اﻷولو ة
مع القاعدة العامة في التفسير

للقواعد واﻹجراءات الخاصة أو اﻹضاف ة) ،(3وهذا يتس

القانوني و التي تتمثل في "أن القواعد الخاصة تسمو على القواعد العامة " أو أن الخاص
قيد العام  ،وتجدر اﻹشارة إلي أنه ﻻبد وأن تكون هناك تنازع فعلي بين تفاهم تسو ة

المنازعات و تلك القواعد الخاصة أو اﻹضاف ة حتى تنطب هذه القاعدة  ،و في ظل قواعد

القانون الدولي العام يتعين لكي ينشأ هذا التنازع أﻻ

ون من المم ن تطبي

 1ـ راﺟﻊ ﰲ ذلﻚ اﳌﻠﺤﻖ ) (1ﻣﻦ تفﺎﻫﻢ تﺴﻮﻳة اﳌنﺎزﻋﺎت :

ح مين في

Ibid , p ,429-430.

بعنﻮان  :اﻻتفﺎقﺎت الﱵ ﻳﺸﻤﻠهﺎ التفﺎﻫﻢ  ،و لﺮﺟﻮع إﱃ ﻫﺬا اﳌﻠﺤﻖ ﳒﺪﻩ ﻳﺸتﻤﻞ ﻋﻠى ثﻼثة ﻋنﺎصﺮ

أوﻻ  :اتفﺎق إﻧﺸﺎء ﻣنﻈﻤة التجﺎرة العﺎﳌية

ﻧيﺎ  :اتفﺎقﺎت التجﺎرة ﻣتعﺪدة اﻷطﺮاف :

اﳌﻠﺤﻖ ) (1ـ ألﻒ  :اﻻتفﺎقﺎت ﻣتعﺪدة اﻷطﺮاف بﺸﺄن التجﺎرة ﰲ الﺴﻠﻊ .
اﳌﻠﺤﻖ ) (1ـ ء  :اﻻتفﺎق العﺎم ﰲ التجﺎرة ﰲ اﳋﺪﻣﺎت .

اﳌﻠﺤﻖ ) (1ـ ﺟيﻢ  :اتفﺎق اﳉﻮاﻧﺐ اﳌتﺼﻠة لتجﺎرة ﳊﻘﻮق اﳌﻠكية الفكﺮﻳة .

اﳌﻠﺤﻖ ) : (2التفﺎﻫﻢ بﺸﺄن الﻘﻮاﻋﺪ و اﻹﺟﺮاءات الﱵ ﲢكﻢ تﺴﻮﻳة اﳌنﺎزﻋﺎت .
لثﺎ  :اتفﺎقﺎت التجﺎرة ﻋﺪﻳﺪة اﻷطﺮاف اﳌﻠﺤﻖ ): (4

اتفﺎق التجﺎرة ﰲ الﻄﺎﺋﺮات اﳌﺪﻧية .

اتفﺎق اﳌﺸﱰ ت اﳊكﻮﻣية اﻻتفﺎق الﺪوﱄ ﳌنتجﺎت اﻷلﺒﺎن .
اﻻتفﺎق الﺪوﱄ لﻠﺤﻮم .

 2ـ راﺟﻊ اﳌﻠﺤﻖ ) (2ﻣﻦ تفﺎﻫﻢ تﺴﻮﻳة اﳌنﺎزﻋﺎت.

 3ـ راﺟﻊ اﳌﺎدة  2/1ﻣﻦ تفﺎﻫﻢ تﺴﻮﻳة اﳌنﺎزﻋﺎت .
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ذات الوقت على نزاع ما )( 1و في هذا الصدد ﻻ يرمي مجرد اﻻزدواج إلي مصاف التنازع ،

وقد تعززت هذه القاعدة في الفقه القانوني لمنظمة التجارة العالم ة استنادا إلي ما صدر من

ق اررات عن عدة فرق تسو ة وعن جهاز اﻻستئناف ومنها ما صدر في قض ة " Indonesia
"– Automobile

)(2

ومن الناح ة العمل ة  ،تضمن عدد من اتفاقات منظمة التجارة العالم ة أح اما تتعل بتسو ة
المنازعات  ،وقد حق

الملح

رقم ) (2من تفاهم تسو ة المنازعات على سبيل الحصر

اﻻتفاقات و المواد ذات الصلة التي يجب مراعاتها عند التطبي في حالة وجود منازعة و من

أهمها :

 -3اﻻتفاق العام للتجارة في الخدمات و صفة خاصة ) المرف الخاص الخدمات المال ة (
الذ

ينص أنه في حالة وجود منازعة في هذا المجال ) الخدمات المال ة ( يجب اﻻستعانة

بخبير في الشؤون المال ة تكون له خبرة في وسائل اﻻجرءات المصرف ة  ،وخاصة المتصلة
العﻼقات بين البنوك المر زة والبنوك التجارة  ،وهذا النص واجب التطبي

في حالة تش يل فر

الدرجة اﻷولى

التسو ة المعني المنازعات المتعلقة الخدمات المال ة  ،وتستكمل عد

ذلك اجرءات تش يل الفر

وفقا لﻸح ام الخاصة بتش يل الفر

من تفاهم تسو ة المنازعات .

4ـ ما تحدد عض نصوص اﻻتفاقات أولو ات التطبي
نصوص اﻻتفاقات

المطلب الثاني  :الوسائل الدبلوماس ة و القضائ ة

ما وردت المادة السادسة

في حالة وجود تعارض بين

3

في تفاهم تسو ة

 1ـ د .ﳏﺴﻦ أﲪﺪ ﻫﻼل  ،تﺴﻮﻳة اﳌنﺎزﻋﺎت ﰲ إطﺎر ﻣنﻈﻤة التجﺎرة العﺎﳌية  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎبﻖ  ،ص. 5

 2ـ د .ﳏﻤﺪ أبﻮ العينﲔ  ،ﻧﻈﺎم تﺴﻮﻳة اﳌنﺎزﻋﺎت ﰲ إطﺎر ﻣنﻈﻤة التجﺎرة العﺎﳌية  ،اﳌﺆﲤﺮ الﺪوﱄ ﺣﻮل ﺣﺴﻢ اﳌنﺎزﻋﺎت ﲟﻘتضى
اتفﺎقﺎت ﻣنﻈﻤة التجﺎرة العﺎﳌية  ،ﻣﺮكز الﻘﺎﻫﺮة اﻹقﻠيﻤﻲ لﻠتﺤكيﻢ التجﺎري الﺪوﱄ  21 ،ـ  22أكتﻮبﺮ 19 2000ـ . 2

 3د .ﺟﻼل وفﺎء ﳏﻤﺪﻳﻦ  ،تﺴﻮﻳة ﻣنﺎزﻋﺎت التجﺎرة الﺪولية ﰲ ﻣنﻈﻤة التجﺎرة العﺎﳌية ) اﳋﺼﺎﺋﺺ ـ الﻘﻮاﻋﺪ ـ و اﻹﺟﺮاءات ـ التنفيﺬ

(  ،ﳎﻠة اﳊﻘﻮق لﻠﺒﺤﻮث الﻘﺎﻧﻮﻧية و اﻻقتﺼﺎدﻳة  ،ﳎﻠة فﺼﻠية تﺼﺪرﻫﺎ كﻠية اﳊﻘﻮق ) ﺟﺎﻣعة اﻹﺳكنﺪرﻳة (  ،العﺪد اﻷول 2001

ص  91ـ . 97
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المنازعات

اتفقت اﻷطراف المتعاقدة خﻼل جولة أورغوا

على اﻷهم ة القصو

لتكرس

الجهود من أجل إنشاء سبل بديلة لتسو ة المنازعات و ذلك من أجل تحسين و تقو ة قواعد و

إجراءات عمل ة لتسو ة المنازعات

1

 ،ومع ذلك حدث خﻼف بين اﻷطراف المتعاقدة ـ في

بدا ة اﻷمر ـ حول اﻷسلوب والمنهج الذ يتعين إت اعه في هذا الشأن  2إﻻ أن هذا الخﻼف
قد انتهى في النها ة إلى وجود رأيين :

الفرع اﻷول  :اﻷسلوب الدبلوماسي في تسو ة المنازعات .

الفرع الثاني  :اﻷسلوب القضائي في تسو ة

الفرع اﻷول  :اﻷسلوب الدبلوماسي في تسو ة المنازعات

رأت الجماعة اﻷور ة مؤ دة ال ا ان إضفاء مزد من الشرع ة على نظام اتفاق

الجات  1947حيث ظل النظام الدبلوماسي قائما و ذلك احتراما للص انة الصل ة للمادتين

) (22و ) (23من اﻻتفاق  ،معنى أن ﻻ حل أ

نزاع إﻻ موجب اتفاق ترض ه اﻷطراف

المتنازعة) ، (3وذلك النظر إلى أن هذه الطرق تتسم المرونة  ،خاصة أن تلك المنازعات
عادة ما

ون لها انع اسات س اس ة  ،لذا

الدول و ذلك طر

ون من اﻷفضل تسو تها طر

المفاوضات الدبلوماس ة و ل س عن طر

التشاور بين

المحاكم أو هيئات التح م

 .و ع ارة أخر لما ان اﻷطراف المتنازعون دوﻻ ذات س ادة  ،ﻻ ين غي فرض التسو ة
بتطبي قواعد إلزام ة جامدة  ،بل اﻷفضل أن يتحق هذا من خﻼل المفاوضات و المشاورات

الفرع الثاني  :اﻷسلوب القضائي في تسو ة المنازعات
وهو أر الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة مؤ دا

ندا  ،و يناد

من الشرع ة على النظام الخاص بتسو ة المنازعات  ،عن طر

تطبي

فرض مزدا

هذا ال أر

اﻷخذ اﻹجراءات املة

صورة آل ة  ،مع إلغاء قاعدة التواف في ش لها اﻻيجابي  ،و ذلك له بهدف جعل

نظام تسو ة المنازعات منظمة التجارة العالم ة شبيها النظام القضائي الوطني

)(4

 1ـ د .ﳏﻤﺪ ﺣﺴﺎم ﳏﻤﻮد لﻄفﻲ  ،ﻣنﺎزﻋﺎت اﳌﻠكية الفكﺮﻳة أﻣﺎم ﻣنﻈﻤة التجﺎرة العﺎﳌية  ،اﳌﺆﲤﺮ الﺪوﱄ ﺣﻮل " ﺣﺴﻢ اﳌنﺎزﻋﺎت
ﲟﻘتضى اتفﺎقﺎت ﻣنﻈﻤة التجﺎرة العﺎﳌية " ﻣﺮكز الﻘﺎﻫﺮة اﻹقﻠيﻤﻲ لﻠتﺤكيﻢ التجﺎري الﺪوﱄ 21 ،ـ  22أكتﻮبﺮ  2000ص. 1

 2ـ د .ﺟﻼل وفﺎء ﳏﻤﺪﻳﻦ  ،تﺴﻮﻳة ﻣنﺎزﻋﺎت التجﺎرة الﺪولية ﰲ ﻣنﻈﻤة التجﺎرة العﺎﳌية  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎبﻖ

3ـ د .ﳏﻤﺪ ﺣﺴﺎم ﳏﻤﻮد لﻄفﻲ  ،ﻣنﺎزﻋﺎت اﳌﻠكية الفكﺮﻳة أﻣﺎم ﻣنﻈﻤة التجﺎرة العﺎﳌية ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎبﻖ  ،ص)1ـ. (2
 4ـ ﻣﺮﺟﻊ ﻧفﺴﻪ ص). (1
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وقد أصدرت الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة على أن أفضل السبل لتسو ة منازعات التجارة

الدول ة ﻻ ون إﻻ بإت اع الطرق القضائ ة و القانون ة  ،من خﻼل تطبي قواعد ملزمة على

اﻷطراف المتنازعة لحل خﻼفاتهم الناشئة عن تطبي اتفاق الجات . 1947

وقد بدأت مﻼمح تفاهم تسو ة المنازعات الفعل في الظهور من خﻼل تصورن أحدهما

سمي "تفاهم حول قواعد و إجراءات لتسو ة المنازعات "  ،و الثاني أطل

عل ه اسم"

العناصر التي تعوق نظام المنازعات"  ،وقد تم إدماج التصورن معا في ص اغة توف ق ة

واحدة ألحقت الوث قة الختام ة لنتائج جولة أورغوا

)(1

.

و الحق قة  ،هي أن ال أر الثاني أو اﻷسلوب القضائي في تسو ة المنازعات  ،و هو أر

الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة و ندا  ،ان له التأثير في ص اغة تفاهم تسو ة المنازعات ،

حيث انتصرت الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة لرأيها  ،على أساس أن الحلول القضائ ة عادة ما

تكون واضحة النظر إلي تطبي قواعد ملزمة و معرفة سالفا  ،و حيث ﻻ تختلف الحلول
ثي ار من حالة ﻷخر في المنازعات المتشابهة  ،و ما يؤد

إلي توافر أح ام و حلول

قضائ ة ما ساهم في إرساء قواعد راسخة ﻻتفاقات منظمة التجارة العالم ة و توحيد المعايير
التي يتم إت اعها في تسو ة المنازعات بين الدول  ،و ذلك التوصل إلى حول عادلة تقضي
على أ خﻼف في التطبي

الدول النام ة

)( 2

.

م ن أن ينشأ سبب التفاوت اﻻقتصاد بين الدول المتقدمة و

ما أن إت اع اﻷسلوب القضائي في تسو ة المنازعات من شأنه أن عزز مبدأ

المعاملة المثل و تحرر التجارة الدول ة  ،و ما يجنب دول العالم الدخول في حروب تجارة

 ،و لقد انت النتيجة النهائ ة لمفاوضات جولة أورغوا

حاسمة في إس اغ الص غتين

القضائ ة و القانون ة على تفاهم تسو ة المنازعات و ما مثل انتصا ار للوﻻ ات المتحدة

اﻷمر ة .

حيث تم التوق ع في  15د سمبر 1994

)(3

مراكش على وث قة التفاهم شأن القواعد

و اﻹجراءات التي تح م تسو ة المنازعات  ،و وفقا لهذه الوث قة فقد تم إنشاء جهاز تسو ة

 1ـ ﻣﺮﺟﻊ ﻧفﺴﻪ  ،ص )07 - (2

 2ـ د .ﳏﻤﺪ أبﻮ العينﲔ  ،ﻧﻈﺎم تﺴﻮﻳة اﳌنﺎزﻋﺎت ﰲ إطﺎر ﻣنﻈﻤة التجﺎرة العﺎﳌية ص 22ـ . 24

 3ـ د .ﺟﻼل وفﺎء ﳏﻤﺪﻳﻦ  ،تﺴﻮﻳة ﻣنﺎزﻋﺎت التجﺎرة الﺪولية ﰲ ﻣنﻈﻤة التجﺎرة العﺎﳌية  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎبﻖ ص. 95
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المنازعات

)،( 1

و ذلك غرض إدارة القواعد و اﻹجراءات التي تح م تسو ة المنازعات و أ ضا

لتقد م مساعي التوفي و الوساطة و المساعي الحميدة  ،و ما أن للجهاز سلطة إنشاء فرق
التسو ة الخاصة)( 2للنظر في المنازعات و تبني ق ارراتها و ذلك الق اررات  ،و الترخ ص

بتعلي

تطبي

التنازﻻت الممنوحة للدول الخاسرة في النزاع وغيرها من اﻻلتزامات اﻷخر

التي تنص عليها اتفاقات منظمة التجارة العالم ة .

و اختصار  ،فعلى الرغم من أن وث قة التفاهم قطعت شوطا بي ار نحو إضفاء الطا ع
القانوني على أسلوب تسو ة المنازعات  ،إﻻ أن هذه الوث قة قد احتفظت ـ في ذات الوقت

ـبجوانب ملموسة شأن الحلول الدبلوماس ة  ،ذلك أن التفاهم قرر أسلوب التشاور ما قد ينشأ

من منازعات بين اﻷطراف  ،و يهدف التوصل إلى حلول مرض ة  ،و ما اعتمد التفاهم

اﻷساليب التي تبذلها اﻷطراف المتنازعة اخت ارها و اﻻتفاق ف ما بينها و ﻻ تلتزم هذه
اﻷطراف قبول تلك اﻷساليب حتى حين عرضها من جانب المدير العام لمنظمة التجارة
العالم ة .

و ذلك قبول تلك اﻷساليب حتى حين عرضها من جانب المدير العام لمنظمة التجارة

العالم ة  ،لذا فإن ان تفاهم تسو ة المنازعات في ظل اتفاقات منظمة التجارة العالم ة تغلب
عل ه السمة القضائ ة  ،إﻻ أن هناك م انا للوسائل الدبلوماس ة و أبرزها التشاور  ،مما
عطي مرونة بيرة للدول المتنازعة في النهج الذ

تت عه وﻻ يخل بإلزام ة الق ار ارت المتخذة

بدا ة يجب معرفة أن القانون الدولي العام هو الذ

ح م تصرفات منظمة التجارة العالم ة

في حالة التشاور و اللجوء إلى اﻷسلوب القضائي للتسو ة

المطلب الثالث  :م ادئ تفاهم تسو ة المنازعات

فلم غفل الملح رقم)  (02من اﻻتفاق المؤسس والخاص بتفاهم تسو ة المنازعات  ،دور

القانون الدولي العام  ،خاصة عندما حدث شك أو غموض في عض نصوص اتفاقات

منضمة التجارة العالم ة  ،فان القانون الدولي العام هو الذ
العامة لقانون المعاهدات

يختص التفسير وفقا للقواعد

حيث تشمل الفقرة ) (2من المادة ) (12من تفاهم تسو ة المنازعات على اﻹطار القانوني
اﻷساسي لنظام تسو ة المنازعات في منظمة التجارة العالم ة إذ تصف هذه الفقرة نضام
 1ـ راﺟﻊ ﰲ ﺟهﺎز تﺴﻮﻳة اﳌنﺎزﻋﺎت  ،ص87ـ  94ﻣﻦ ﻫﺬﻩ الﺮﺳﺎلة .

 2ـ راﺟﻊ اﳌﺎدة  12ﻣﻦ تفﺎﻫﻢ تﺴﻮﻳة اﳌنﺎزﻋﺎت ..op.cit . p 414-415 . :
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تسو ة المنازعات أنه عنصر مر ز لكفالة استقرار نضام التجارة متعدد اﻹطراف
.

)( 1

فان هذه الفقرة توضح ﻼ ادني شك إن نضام تسو ة المنازعات في منظمة التجارة العالم ة

ﻻ عمل من فراغ فهو جزء من ه ل اكبر هو قواعد وأح ام القانون الدولي العام ولذلك فان

م اد القانون الدولي العام واج ة التطبي في ذلك النظام ،وفي هذا اﻻ طار نجد إن من بين
م اد القانون الدولي العام

المحال إليها صورة موسعة في ذلك النظام "قواعد تفسير المعاهدات " حسب ما وردت في
المادتين  32 ،31من اتفاق ة فينا لقانون المعاهدات1969

والحق قة هو إن تفاهم تسو ة المنازعات قد اشتمل على عدة م اد
ق امه بتسو ة المنازعات في إطار منظمة التجارة العالم ة وهي :

أوﻻ  :اﻻلتزام بنظام التسو ة في اتفاق الجات 1947

هامة ارتكز عليها في

ثان ا  :المر زة في توفير اﻷمن والقدرة على التنبؤ .
ثالثا :التسو ة الفورة للمنازعات

ار عا :التسو ة المرض ة للمنازعات

خامسا  :التسو ة القانون ة للمنازعات

سادسا  :إقرار ح الدفاع ﻷطراف النزاع

سا عا  :الح في تفسير نصوص اﻻتفاقات المشمولة

ثامنا  :معاملة أكثر مرونة للبلدان النام ة .

اوﻻ  :اﻻلتزام بنظام التسو ة في اتفاق الجات 1947

على الرغم من إن هذا النظام الجديد مثل تحوﻻ عن النظام القد م الذ

ان قائما في ظل

اتفاق الجات  ، 1947إﻻ انه قد احتف بذات السمات ا لجوهرة واﻻيجاب ة والتي انت في
النظام القد م وهي :

أ – اﻻستعانة بخبراء مستقلين لتسو ة المنازعات

ب -استخدام اﻻجرءات المستقرة التجرة العمل ة السا قة والخاصة عمل فرق التسو ة .

ج -اشتراك الس رتارة في هذا الشأن من خﻼل اضطﻼعها بوض عة تقد م الدعم الفني .
 1ـ Alvarez jose E : The W T O As LinKage Machine , ( AJIL) vol 96 No 1
January 2002 p . 153 .
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وتجدر اﻹشارة إلى أن نظام تسو ة المنازعات في منظمة التجارة العالم ة قد ورث عمﻼ

فقه ا استمر خمسين عاما في مجال تسو ة المنازعات  ،وقد أكد جهاز اﻻستئناف على
أهم ة العﻼقة بين الفقه المتراكم في ظل اتفاق الجات  ، 1947و ين نظام تسو ة

)(1

المنازعات الجديد ،وذلك حين أورد في تقر ره شان قض ة japan – Alcoholic
 beverages II.أن ﻼ من:

 – 1المادة 01/16

)( 2

من اﻻتفاق المؤسس لمنظمة التجارة العالم ة و التي تقضي

استثناء ما ورد بخﻼف ذلك موجب هذا اﻻتفاق المؤسس و اﻻتفاقات التجارة المتعددة

اﻷطراف  ،أن تسترشد المنظمة الق اررات و اﻹجراءات و الممارسات المعتادة التي انت

تت عها اﻷطراف المتعاقدة في اتفاق الجات  ، 1947و اﻷجهزة التي أنشأت في ذلك اﻻتفاق
 -2و ذلك الفقرة الفرع ة )(4

)( 3

من الفقرة )ب( من ) (1من )الملح ـ  1ـ ألف ( و التي

تقضي بتضمين اتفاق الجات  1947في اﻻتفاق المؤسس لمنظمة التجارة العالم ة  ،حيث

تقرر دمج القواعد و اﻹجراءات التي اتخذتها اﻷطراف المتعاقدة في اتفاق الجات . 1947

فالفقرتان في الواقع تهدفان إلى دمج ما تراكم من تارخ و خبرة في ظل اتفاق الجات1947

 ،اﻷمر الذ
لد

يؤ د أهم ة الخبرة التي اكتسبها اﻷطراف المتعاقدة في اتفاق الجات 1947

عضو تهم منظمة التجارة العالم ة و مثل ذلك إق ار ار استمرار الحاجة إلى تلك الخبرة

في نظام التجارة الجديدة الذ

تسهر عل ه و تديره منظمة التجارة العالم ة  ،و تعد تقارر

فرق التسو ة و جهاز اﻻستئناف جزءا هاما من الموروث الفقهي للجات  ،حيث تدرسها فرق
التسو ة الﻼحقة في أغلب اﻷحوال  ،ما ستخلص منها أعضاء منظمة التجارة العالم ة

توقعات مشروعة  ،و من ثم ين غي أن يؤخذ في الحس ان ما ون ذا صلة منها أ نزاع ،
غير أن أ ا منها ل س ملزما  ،إﻻ في شأن حل ذلك النزاع بين طرف ه فق .

 1ـ راﺟﻊ تﻘﺮﻳﺮ ﺟهﺎز اﻻﺳتئنﺎف ﰲ قضية ) (Japan J Alcoholic Beverage IIوﻫﻲ خﺎصة لنزاع بﲔ اليﺎ ن و
الﻮﻻ ت اﳌتﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳكية ﺣﻮل اﳌﺸﺮو ت الكﺤﻮلية .

– Appellate Body Rport , gapan – Taxes on Alcoholic Beverages ( Japan

Alcoholic Beverages II ), WT/DS8 /AB/R , WT / DS10 /AB/R ,WT/DS11/AB
/B , Adoped 1 Noveember 1996p14 .

3

 2ـ راﺟﻊ اﳌﺎدة  1/16ﻣﻦ تفﺎﻫﻢ تﺴﻮﻳة اﳌنﺎزﻋﺎت :

The Results . op, cit,p 17

ـ ﻧﺺ الفﻘﺮة الفﺮﻋية ) (4ﻣﻦ الفﻘﺮة )ب( ﻣﻦ ) (1ﻣﻦ ) اﳌﻠﺤﻖ  1ـ ألﻒ ( بﺸﺄن اتفﺎق اﳉﺎت  1947راﺟﻊ ﰲ ذلﻚ .

Ibid , p 21

21

 .ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:ع6:ج .2ﺟﻮان 2012

وخﻼصة القول ،هنا أن طا عها القانونيين – قصد بذلك تقارر فرق التسو ة و جهاز
اﻻستئناف -

لم يتغي ار بدخول اتفاق منظمة التجارة العالم ة حيز النفاذ  ،و عتبر نظام تسو ة المنازعات

في إطار منظمة التجارة العالم ة  ،و إن ان قد ن ع وتطور من خﻼل المادتين )  (22و
) (23من اتفاق الجات 1947

)( 1

 ،إﻻ أنه نظاما جديدا الرغم من وجود التزام بنظام

التسو ة في اتفاق الجات  1947ف ما تضمنه من سواب قضائ ة  ،و عد ذلك مبدأ هاما من

م اد تفاهم تسو ة المنازعات في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالم ة .
ثان ا  :المر ز ة في توفير اﻷمن والقدرة على التنبؤ .

إن نظام تسو ة المنازعات في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالم ة عد عنص ار مر زا في

توفير اﻷمن و القدرة على التنبؤ في نظام التجارة متعددة اﻷطراف  ،ما أنه حاف على
حقوق اﻷعضاء و التزاماتها المترت ة موجب اﻻتفاقات المشمولة  ،و يوضح اﻷح ام القائمة
في هذه اﻻتفاقات وفقا للقواعد المعتادة في تفسير القانون الدولي العام).(2

و في هذا اﻹطار  ،فمن الم اد

التي قوم عليها نظام تسو ة المنازعات هي مر زة عمل

جهاز تسو ة المنازعات  ، DSBﻷن دور جهاز تسو ة المنازعات هو دور مر ز في
الق ام أع اء إدارة تفاهم تسو ة المنازعات  ،لذا يجب إخطار الجهاز و اللجان ذات الصلة

)3

(في منظمة التجارة العالم ة أ ة حلول يتم التوصل إليها اتفاق الطرفين شأن أ ة أمور

تطرح رسم ا استنادا إلى أح ام التشاور و تسو ة المنازعات وﻷ ة دولة عضو في المنظمة أن
تصير أ ة مسألة تتصل بها في هذه المجالس و اللجان .

ثالثا  :التسو ة الفور ة للمنازعات
من الم اد

التي قوم عليها تفاهم تسو ة المنازعات هو الق ام التسو ة الفورة للحاﻻت

التي ير فيها أحد اﻷعضاء أن إجراء صاد ار عن عضو آخر ضر المصالح العائدة

صورة م اشرة أو غير م اشرة موجب اﻻتفاقات المشمولة و لﻺ قاء على توازن سل م بين

حقوق اﻷعضاء و التزاماتهم

)( 4

و هذه إحد

الوسائل اﻷساس ة لتحقي

 1ـ راﺟﻊ اﳌﺎدة  3/1ﻣﻦ تفﺎﻫﻢ تﺴﻮﻳة اﳌنﺎزﻋﺎت Ibid , p 405 . :
2ـ راﺟﻊ اﳌﺎدة  2/3ﻣﻦ تفﺎﻫﻢ تﺴﻮﻳة اﳌنﺎزﻋﺎت :

 3ـ راﺟﻊ اﳌﺎدة  6/3ﻣﻦ تفﺎﻫﻢ تﺴﻮﻳة اﳌنﺎزﻋﺎت :

حسن سير عمل

The Results .. op, cit,p , 405

The Results .. op, cit,p , 405

 4ـ راﺟﻊ أﻳضﺎ  :ـ د .ﺳيﺪ أﲪﺪ ﳏﻤﻮد  ،آلية تﺴﻮﻳة اﳌنﺎزﻋﺎت  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎبﻖ 308 ،ـ . 309
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منظمة التجارة العالم ة  ،هذا سوف يتضح دراسة هذا المبدأ عند الحديث عن مرحلة التنفيذ
مرحلة أخيرة من مراحل تسو ة النزاع.

)( 1

الفرع ال ار ع  :التسو ة الود ة للمنازعات

تهدف توص ات و ق اررات جهاز تسو ة المنازعات إلى تحقي تسو ة مرض ة ﻷ

أمر

عرض عل ه  ،عمﻼ الحقوق واﻻلتزامات المنصوص عليها في هذا التفاهم و في اﻻتفاقات

المشمولة

)(2

 ،و الحق قة أن ذلك يوحي أن الهدف من التسو ة التي ي اشر الجهاز ذو

طب عة س اس ة ) أ

غير قانون ة (  ،ولكن مثل هذا اﻻستنتاج الناجم عن استخدام ع ارة

"تسو ة مرض ة " يجب است عاده في ضوء أح ام تفاهم تسو ة المنازعات ش ل عام).(3

الفرع الخامس  :أن تكون التسو ة قانون ة

و استكماﻻ للمبدأ ال ار ع الخاص أن تكون التسو ة مرض ة فيجب أن تتواف جم ع

حلول المسائل التي تطرح رسم ا استنادا إلى اﻷح ام المتعلقة التشاور و تسو ة المنازعات
في اﻻتفاقات المشمولة  ،ما فيها ق اررات التح م  ،مع تلك اﻻتفاقات  ،أو تعوق بلوغ أ

هدف من أهدافها .

اختصار  ،فإن تفاهم تسو ة المنازعات يؤد

إلى تسو ة قانون ة ﻷنه يهدف إلى

احترام نصوص اتفاقات منظمة التجارة العالم ة و عدم الخروج عليها و جعل جم ع الحلول

التي م ن التوصل إليها من خﻼل عمل جهاز تسو ة المنازعات متوافقة مع نصوص هذه

اﻻتفاقات .

الفرع السادس  :إقرار ح الدفاع
من الم اد

التي اشتمل عليها تفاهم تسو ة المنازعات هو إقرار ح للمدعي عل ه في

أن يرد اﻻتهام الموجه إل ه  ،ففي حالة مخالفة اﻻلتزامات التي جاءت في اتفاق مشمول ،

تعتبر المخالفة مبدئ ا حالة إلغاء أو تعطيل  ،و فترض أن أ خرق للقواعد يؤد

إلى آثار

سلب ة على اﻷعضاء اﻵخرن )اﻷطراف في ذلك اﻻتفاق المشمول (  ،وفي هذه الحاﻻت

قع على العضو المش و في حقه أو المدعي عل ه أن يرد التهمة  ،و مما ﻻ شك ف ه أن
 1ـ د .ﺟﻼل وفﺎء ﳏﻤﺪﻳﻦ  ،تﺴﻮﻳة ﻣنﺎزﻋﺎت التجﺎرة الﺪولية ﰲ ﻣنﻈﻤة التجﺎرة العﺎﳌية  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎبﻖ ص 119ـ . 120
والﱵ ﺳﻮف ﻧتنﺎوﳍﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻦ الفﺼﻞ الثﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬا الﺒﺎب ﻣﻦ الﺮﺳﺎلة .

 2ـ د .ﺳيﺪ أﲪﺪ ﳏﻤﻮد  ،آلية تﺴﻮﻳة اﳌنﺎزﻋﺎت  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎبﻖ  ،ص . 308
 3ـ د .ﻣﺼﻄفى ﺳﻼﻣة  ،قﻮاﻋﺪ اﳉﺎت  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎبﻖ  ،ص . 59
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ذلك من السمات القضائ ة في تفاهم تسو ة المنازعات و التي تجعله أش ه الهيئة القضائي

الفرع السا ع  :الح في التفسير لنصوص اﻻتفاقات المشمولة

ﻻ تخل أح ام تفاهم تسو ة المنازعات حقوق أعضاء منظمة التجارة العالم ة في

التماس تفسير رسمي ﻷح ام اتفاق مشمول ما من خﻼل أجهزة المنظمة المختصة و موجب
أح ام اﻻتفاق المؤسس لمنظمة التجارة العالم ة أو أ اتفاق مشمول آخر

)( 1

.

والواقع  ،هو أن تفاهم تسو ة المنازعات عطي الح دائما ﻷعضاء منظمة التجارة العالم ة
في الحصول على تفسير رسمي ﻷ أمر يثير غموضا ما في فهمه و هذا الح منصوص
عل ه في اﻻتفاق المؤسس وفقا للفقرة ) (2من المادة ) (9و التي تعطي سلطة التفسير لكل

من المؤتمر الوزار و المجلس العام للمنظمة

).( 2

الفرع الثامن  :معاملة أكثر مرونة للبلدان النام ة

حيث اشتمل التفاهم على

استثناء البلدان النام ة من الثر الفور لتطبي التفاهم  ،فلهذه البلدان أن تختار إجراء بد ﻼ

لتسو ة المنازعات
النامي

)(3

فل لها المزد من السرعة و

ون اللجوء إل ه مفيدا عندما

ون البلد

المعني موجها بتدابير قد اتخذها عضو آخر لها تأثير الغ الضرر على اقتصاد

ذلك البلد النامي  ،غير أن البلدان النام ة لم تلجأ في الواقع العملي إلى هذا الخ ار لسبب

رئ سي

من في أن إتاحة اللجوء إلى إجراءات مختصرة قد تزد من الضغ

على تلك

البلدان في ضوء ما تراه معظم البلدان النام ة من صعو ة الوفاء المهﻼت الزمن ة المعمول

بها في نظام تسو ة المنازعات .

المطلب ال ار ع  :بدء اﻹجراءات الخاصة بتسو ة المنازعات
من الناح ة النظرة يجوز ﻷ

عضو)( 4طلب بدء إجراءات تسو ة نزاع ضد أ

عضو آخر شأن ما اتخذه ذلك اﻷخير  ،إﻻ أنه و من الناح ة العمل ة  ،نجد أن تفاهم

تسو ة المنازعات  ،يلفت النظر إلى أنه يجب على ل عضو قبل رفع قض ة ما أن ينظر
 1ـ راﺟﻊ اﳌﺎدة  3/9ﻣﻦ تفﺎﻫﻢ تﺴﻮﻳة اﳌنﺎزﻋﺎت :

..op.cit. p 406-407

The Results

- 2 – Jqckson John H : The zorld Trqde orgqniwqtion . op . cit. p 68 .
.

3

ـ راﺟﻊ اﳌﺎدة  12/3ﻣﻦ تفﺎﻫﻢ تﺴﻮﻳة اﳌنﺎزﻋﺎت :

..op.cit. p 407

 4ـ د .ﳏﻤﺪ أبﻮ العينﲔ  ،ﻧﻈﺎم تﺴﻮﻳة اﳌنﺎزﻋﺎت  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎبﻖ ص 20ـ . 21
24
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ح مه في جدو المقاضاة

)( 1

أو استخدام إجراءات تسو ة

 ،حيث أن طلب التوثي

المنازعات ﻻ قصد منه الخصومة و ﻻ يجوز اعت اره ذلك  ،و إنه يجب على ل اﻷعضاء

 ،في حالة نشوب نزاع  ،أن تمارس بن ة حسنة و بهدف تسو ة النزاع

)( 2

لذا فإنه ﻻ

يترتب الضرورة على ل خﻼف تجار اللجوء في الواقع العملي إلى نظام تسو ة المنازعات

في إطار منظمة التجارة العالم ة  ،فاللجوء إلى منظمة التجارة العالم ة ﻻ حدث إﻻ عندما

يخف اﻷعضاء في حل أو تسو ة ما يثور بينهم من خﻼفات في إطار ثنائي .

وتخضع عمل ة اللجوء إلى تفاهم تسو ة المنازعات في إطار منظمة التجارة العالم ة

لنصوص قانون ة عديدة  ،أهمها المادتان  22و  23من اتفاق الجات  ، 1947وغال ا ما يتم

اﻹشارة على هاتين المادتين من جانب النصوص الخاصة بتسو ة المنازعات اﻷخر الواردة
في ق ة اتفاقات منظمة التجارة العالم ة

)(3

.

وتجدر اﻹشارة إلى أنه عند البدء في إجراءات تسو ة المنازعات من جانب أعضاء

منظمة التجارة العالم ة  ،نجد أنه و النظر إلى طب عة الش او  ،هناك ش او تستند إلى
حالة انتهاك أو خرق لنصوص اتفاقات منظمة التجارة العالم ة و تسمى "violation .
و هناك ش او أخر ﻻ تستند إلى حالة انتهاك و تسمى

)(4

"Compaints

Non – Violation

Complaints
و الش او المستندة إلى حالة انتهاك قد تكون ذات طب عة م اشرة نسب ا عندما يدعي أحد
اﻷعضاء ق ام عضو آخر بتدبير ما ش ل انتهاكا لنص عينه من نصوص أ

من

اﻻتفاقات المشمولة  ،و الش او من هذا النوع تح مها عادة المادة ) (22من اتفاق الجات

 ، 1947ما أن هناك أح اما مناظرة لذلك في ال من اﻻتفاق العام للتجارة في الخدمات

 ،GATSواتفاق حقوق الملك ة الف رة  TRIPSو هذا من ناح ة أولى  ،ومن ناح ة ثان ة

 ،قد تكون هذه الش او ذات طب عة غير م اشرة حيث يجوز للعضو البدء في إجراءات

تسو ة المنازعات و ح مها عادة المادة ) 1/23ب(

)(5

 1ـ راﺟﻊ اﳌﺎدة  7/3ﻣﻦ تفﺎﻫﻢ تﺴﻮﻳة اﳌنﺎزﻋﺎت :

 2ـ راﺟﻊ اﳌﺎدة  10/3ﻣﻦ تفﺎﻫﻢ تﺴﻮﻳة اﳌنﺎزﻋﺎت :

من اتفاق الجات . 1947

..op.cit. p 406 .

The Results

Ibid . p .407 .

 3ـ راﺟﻊ اﳌﺎدة  1/11ﻣﻦ اتفﺎق تﺪابﲑ الﺼﺤة و الﺼﺤة النيﺎبية ..op.cit. p75 :

The Results

2-Bossche peter Van : Dispute Settlement , Overview, op , cit, 46 .

 5ـ و الﱵ تنﺺ ﻋﻠى أﻧﻪ ﻳﺸﱰط لتﻘﺪﱘ شكﻮى ﻣﻦ ﻫﺬا الﻘﺒيﻞ أن ﻳكﻮن ﻫنﺎك تﻄﺒيﻖ ﻷي تﺪبﲑ ﻣﻦ قﺒﻞ طﺮف ﻣتعﺎقﺪ آخﺮ ﺳﻮاء
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ذلك يجوز ف ظل اتفاق  GATSو

انتهاكات

)( 1

 TRIPSتقد م ش او

ﻻ تستند إلى أ

و بذلك يتضح أنه ﻻ يتعين )عادة( في مثل هذه الحاﻻت إث ات انتهاك نص

عينه من نصوص أ اتفاق مشمول  ،و الغرض من ذلك هو إتاحة التعامل

قد ﻻ ون فيها العضو ارتكب انتهاكا ﻷ

)(2

مع حاﻻت

من نصوص اﻻتفاقات المشمولة من الناح ة

الفن ة  ،لكنه يتصرف على نحو معاكس لروح تلك اﻻتفاقات  ،اﻷمر الذ

يجعل الطرف

اﻵخر عاني شدة من " إلغاء المنافع أو تعطيلها" غير أن الواقع العملي  ،شهد على أن

عدد القضا ا التي فاز فيها الطرف الشاكي في هذا الصدد محدودة و اقتصر معظمها على

قضا ا نشأت عن تطبي أش ال الدعم المختلفة أو التأثير سل ا على امت ازات جمر ة  ،و

ين غي ﻷن قر في اﻷذهان أنه حتى عندما سب الطرف الشاكي قض ة ﻻ تستند إلى حالة
انتهاك  ،ﻻ

ون هناك تدبير معين طلب من الطرف اﻵخر العدول عنه  ،فتفاهم تسو ة

المنازعات تفي في شأن تلك الحاﻻت النص على " أن يوصي الفر أو جهاز اﻻستئناف
أن عمل العضو المعني على تسو ة المسألة طرقة مقبولة للطرفين

الم حث الثاني  :الخصائص الجوهر ة لتفاهم تسو ة المنازعات في إطار

اتفاقات منظمة التجارة العالم ة.

إن الهدف من تفاهم تسو ة المنازعات في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالم ة هو

ضمان التوصل إلى تسو ة للمنازعات تكون مقبولة لد اﻷعضاء في منظمة التجارة العالم ة

و تتواف

– في ذات الوقت مع اﻻتفاقات المشمولة  ،ولكن إذا تعذر التوصل على حل

اﻻتفاق ف ون أول هدف لجهاز تسو ة المنازعات  ،بوصفه اﻷداء التي ستخدمها التفاهم
كﺎن ذلكﺎلتﺪبﲑ ﻣتعﺎرﺿﺎ ﻣﻊ ﻧﺼﻮص ﻫﺬا اﻻتفﺎق .

ـ راﺟﻊ اﳌﺎدة )1/23ب( ﻣﻦ اتفﺎق اﳉﺎت ..op.cit. p521. : 1947
 1ـ راﺟﻊ اﳌﺎدة  3/23ﻣﻦ اﻻتفﺎق العﺎم لﻠتجﺎرة ﰲ اﳋﺪﻣﺎت : GATS

The Results

The Results ..op.cit. p 347

 2ـ راﺟﻊ ﰲ ذلﻚ اﳌعﲎ تﻘﺮﻳﺮ ﺟهﺎز اﻻﺳتئنﺎف ﰲ قضية )("EC – Bananas III

Appellate Body Report , European Communities – Regime For the importation ,

sale and Distribution ofBananas ( (EC – Bananas III) , WT/ DS27 /AB/R,

adopted 25 September 1997 , Para. 135 .
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ﻹدارة المنازعات هو ضمان سحب التدابير موضوع النزاع إذا اتضح أنها تتعارض مع أح ام
أ

من اﻻتفاقات المشمولة  ،وﻻ يجوز للطرف الشاكي طلب التعو ض إﻻ إذا تعذر سحب

التدابير فو ار  ،على أن ون التعو ض إجراء مؤقتا في انتظار الق ام بتعلي – ملجأ أخير
– تطبي التنازﻻت أو غيرها من اﻻلتزامات المنصوص عليها في اﻻتفاقات المشمولة على

أساس أن الطرف اﻵخر مارس التمييز ضده  ،غير أن استخدام مثل هذه اﻹجراءات رهن
موافقة جهاز تسو ة المنازعات .

و نص تفاهم تسو ة المنازعات على أن من مهام تسو ة المنازعات اﻹشراف على

تطبي القواعد و اﻹجراءات و المشاورات واﻷح ام العامة لتسو ة المنازعات  ،وما لم

ن

هناك نص خاص في اﻻتفاقات المشمولة غطي حالة المنازعة  ،و جهاز تسو ة المنازعات

يتمتع ذلك سلطة إنشاء الهيئات  ،و اعتماد تقارر اﻻستئناف  ،و مراق ة تنفيذ الق اررات و
التوص ات  ،والترخ ص بتعلي التنازﻻت و غيرها من اﻻلتزامات التي تبرم موجب اﻻتفاقات

المشمولة

و في حالة المنازعات المتعلقة بتنفيذ تجار عديد اﻷطراف ل س من ضمن حزمة

اﻻتفاقات اﻷساس ة  ،تكون المشار ة في اﻹجراءات و الق اررات مقصورة على اﻷعضاء

اﻷطراف في اﻻتفاق  ،و قع على عات جهاز تسو ة المنازعات إ ﻼغ المجالس و اللجان
المختصة في منظمة التجارة العالم ة التطورات في أ

منازعة تكون لها صلة أح ام

اﻻتفاقات المشمولة المعينة و يجتمع جهاز تسو ة المنازعات لما دعت الضرورة إلى ذلك
في إطار الحدود الزمن ة المنظمة لذلك التفاهم  ،و يتخذ الجهاز ق ارراته بتواف اﻵراء.

)(1

إن تفاهم تسو ة المنازعات و بدراسة أح ام العامة – و التي سب دراستها في الم حث

الساب – حو عددا من الخصائص الجوهرة التي تميزه منها.

اﻷول  :اتساع نطاق تسو ة المنازعات

المطلب

قضي تفاهم تسو ة المنازعات بتطبي قواعد و إجراءات هذا التفاهم على المنازعات التي تتم

وفقا ﻷح ام التشاور و تسو ة المنازعات الواردة في اﻻتفاقات المدرجة في الملح ) (1من

هذا التفاهم و التي شار إليها اسم اﻻتفاقات المشمولة ) ،(2ما تطب قواعد و إجراءات هذا
 1ـ راﺟﻊ ﳌزﻳﺪ ﻣﻦ التفﺎصيﻞ بﺸﺄن ﺟهﺎز تﺴﻮﻳة اﳌنﺎزﻋﺎت ص  87ـ  94ﻣﻦ ﻫﺬﻩ الﺮﺳﺎلة
.
 2ـ راﺟﻊ اﳌﻠﺤﻖ ) (1ﻣﻦ تفﺎﻫﻢ تﺴﻮﻳة اﳌنﺎزﻋﺎت :
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التفاهم على المشاورات و تسو ة المنازعات بين اﻷعضاء النس ة لحقوقهم و التزاماتهم
موجب أح ام اتفاق منظمة التجارة العالم ة و ذلك موجب اﻻتفاقات اﻷخر الملحقة ه
ما فيها اتفاقات التجارة في السلع  ،و الخدمات  ،و حقوق الملك ة الف رة  ،و في حالة

وجود اختﻼف بين القواعد و اﻹجراءات المحددة في تفاهم تسو ة المنازعات و القواعد و

اﻹجراءات الخاصة أو اﻹضاف ة و الواردة في اﻻتفاقات المشمولة  ،تكون اﻷولو ة في
التطبي

للقواعد

و

اﻹجراءات

 1ـ راﺟﻊ اﳌﺎدة  2/1ﻣﻦ تفﺎﻫﻢ تﺴﻮﻳة اﳌنﺎزﻋﺎت

الخاصة
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اﻹضاف ة

)1

Ibid , p ,40
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(

المطلب الثاني  :توحيد تفاهم تسو ة المنازعات
إن هناك التزامات على عات

الدول اﻷعضاء في منظمة التجارة العالم ة التقيد

قواعد و إجراءات تفاهم تسو ة المنازعات و ذلك حينما تسعى إلى تصح ح انتهاك

اﻻلتزامات أو غيرها من أنما إلغاء أو تعطيل المصالح المقررة موجب اﻻتفاقات المشمولة

) ،(50ولذلك فﻼ يجوز البت في حصول إ انتهاك ﻻتفاقات منظمة التجارة العالم ة أو إلغاء
أو تعطيل أ

مميزات مقررة موجبها أو عرقلة أ

من أهدافها إﻻ من خﻼل تفاهم تسو ة

المنازعات  ،فاﻷصل هو ق ام جهاز تسو ة المنازعات بإدارة قواعد و إجراءات تسو ة
المنازعات لكافة اتفاقات منظمة التجارة العالم ة  ،إﻻ أن تفاهم تسو ة المنازعات مع دلك ﻻ
حظر ش ل تام اخت ار وسائل

بديلة أخر لتسو ة المنازعات غير الواردة التفاهم  ،حيث يجوز لﻸطراف عمل المشاورات
و بذل المساعي الحميدة و الوساطة

)(51

 ،ما يجوز لﻸطراف المتنازعة للجوء إلى التح م

شأن عض المنازعات التي يتم تحديدها بوضوح في إطار تفاهم تسو ة المنازعات وسيلة

بديلة لتسو ة المنازعات.

و الحق قة  ،أنه لولم يتم النص صراحة في تفاهم تسو ة المنازعات على تلك الوسائل البديلة

ﻻ تمتنع ذلك على اﻷطراف المتنازعة  ،لما لنظام تفاهم تسو ة المنازعات من طب عة
استئثارة في عمل ة تسو ة المنازعات  ،حيث تعتمد ف رة اﻹستئثارة التي يتصف بها تفاهم

تسو ة المنازعات على اعت ارن جوهرن :

اﻷول  :مبني على أساس الحد من استنفاذ اﻹجراءات ف ما لو ان هناك أكثر من وسيلة
أخر لتسو ة المنازعات إلى جانب تفاهم تسو ة المنازعات .

الثاني  :و هو قائم على توحيد تفاهم تسو ة المنازعات بين جم ع الدول اﻷعضاء في

منظمة التجارة العالم ة  ،وذلك لمنع أ شقاق أو اختﻼف من حيث الجوهر ﻻس ما في
حاﻻت اﻻختﻼف و الت اين بين هذه الدول من حيث القوة اﻻقتصاد ة .

و الحق قة  ،هي أن هناك أهم ة قصو في إيجاد نظام واحد وموحد  ،النظر إلى ثرة

اتفاقات منظمة التجارة العالم ة  ،سمح لﻸعضاء في منظمة التجارة العالم ة اللجوء إلى

تسو ة ما قد عترض مسار التجارة بينهما من منازعات في ل من المجاﻻت الثﻼثة لهذه
 50ـ راﺟﻊ اﳌﺎدة  5ﻣﻦ تفﺎﻫﻢ تﺴﻮﻳة اﳌنﺎزﻋﺎت :

 51ـ راﺟﻊ اﳌﺎدة  2/1ﻣﻦ تفﺎﻫﻢ تﺴﻮﻳة اﳌنﺎزﻋﺎت :

Ibid , p ,425
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التجارة  :السلع  ،و الخدمات  ،و حقوق الملك ة الف رة  ،و ذلك في ل اتفاق من

اﻻتفاقات الفرد ة )عديدة اﻷطراف( لذلك النظام  ،و قد أقنعت هذه الوحدة أو التوحيد لتفاهم

تسو ة المنازعات الدول المشار ة في مفاوضات جولة أورغوا

بإقامة جهاز واحد أ ضا ـ

جهاز تسو ة المنازعات ـ مارس سلطات المجلس العام لمنظمة التجارة العالم ة و المجالس
الثﻼثة المتخصصة و اللجان الخاصة اﻻتفاقات الفرد ة المشمولة  ،وذلك في ل ما يتصل

بتسو ة المنازعات ما بين الدول اﻷعضاء

).( 52

و اختصار  ،فإنه على الرغم من جواز اللجوء في أحوال استثنائ ة إلى تسو ة

المنازعات بوسائل بديلة

)(2

عيدة عن وسائل تسو ة المنازعات الموجودة التفاهم إﻻ أن

هذه الوسائل البديلة محدودة من حيث الش ل و المضمون ،و ما يرت ه ذلك من اعت ار

تفاهم تسو ة المنازعات هو اﻷصل في أ ة تسو ة للمنازعات بين الدول اﻷعضاء

 52ـ د .أ ﲪﺪ ﺟﺎﻣﻊ  ،اتفﺎقﺎت التجﺎرة العﺎﳌية  ،اﳉزء الثﺎﱐ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎبﻖ  ،ص  1474ـ . 1475
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.

خاتـمـة

وختاما لهذا ال حث  ،نقول أن أسلوب تسو ة المنازعات في منظمة التجارة العالم ة  ،ي قى

أسلو ا مقبوﻻ في الوقت الراهن  ،ما لم تدعو الحاجة إلى تطو ره حسب مقتض ات تطور التجارة
الدول ة  ،وخاصة النس ة لﻼتفاقات الجديدة متعددة اﻷطراف مثل اتفاقات الخدمات  ،و حقوق
الملك ة الف رة  ،و أص ح هناك ترقب شديد لما تسفر عنه المؤتمرات الوزارة لمنظمة التجارة

العالم ة  ،و إطﻼق مفاوضات الدوحة للتنم ة والتي تعقد عليها الدول العر ة  ،و البلدان النام ة

أهم ة بيرة  ،وخاصة ف ما تتضمنه من موضوعات مثل التجارة وعﻼقتها الديون و التمو ل ،

والتجارة ونقل التكنولوج ا  ،حيث تقرر تش يل مجموعات عمل في إطار تلك المفاوضات

لمناقشة هذه القضا ا .

وعند دراسة ما فوضه هذا النظام من التزامات على البلدان النام ة  ،نجد أن تلك

اﻻلتزامات ﻻ تن ر على تلك البلدان الح

في حما ة صناعتها الوطن ة أو حما ة ميزان

مدفوعاتها  ،ما ﻻ تن ر الح في تش يل تكتﻼت اقتصاد ة إقل م ة و ﻻ قل أهم ة عن ذلك ،
إن النظام التجار العالمي  ،ﻻ منع على البلدان النام ة حما ة اقتصادها القومي من المنافسة

غير العادلة في صورة إغراق  ،أو دعم غير مشروع  ،و ﻻ منعها ذلك من حما ة اقتصادها

من المنافسة الضارة .

و أخي ار فقد وضع النظام العالمي تحت تصرف البلدان النام ة نظاما فعاﻻ لتسو ة

المنازعات التي تنشأ عن تطبي

ل اﻻتفاقات المشمولة  ،و الواقع أن نظام منظمة التجارة

العالم ة فتح أمام البلدان النام ة فرصة واسعة لزادة صادرتها إلى اﻷسواق العالم ة  ،و فرض

على الطرف القو في العﻼقات التجارة الدول ة  ،أن يلتزم قواعد اﻻنض ا و السلوك التي ﻻ
ستط ع الخروج عليها  ،و إذا خرج عليها فإن هناك نظاما متاحا لتسو ة المنازعات يرغم الطرف

القو على احترام حقوق الطرف الضعيف  ،ما أن اﻷمر قتضي عرض عض التوص ات التي

تساعد على تحقي اﻻستخدام اﻷمثل لنظام تسو ة في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالم ة من

ناح ة وتعزز قدرات ل البلدان النام ة و العر ة من ناح ة ومن ناح ة أخر حتى تراعيها
ح ومات وهيئات رجال اﻷعمال واﻷفراد  ،و ذلك على النحو التالي :

ـ متا عة أعمال جهاز تسو ة المنازعات ودراسة الحاﻻت التي قد تتشا ه أو تتماثل في تجارة
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البلدان النام ة و الدول العر ة حتى تستط ع تلك البلدان أن تتدخل في أ

جهاز تسو ة المنازعات .

ـ إن عرض أ

منازعة مثارة أمام

حالة أو نزاع أمام جهاز تسو ة المنازعات  ،أو الدفاع عن الش او

تحضير وتنسي بين الو ازرات المعن ة ورجال اﻷعمال في شتى مجاﻻت التجارة .

حتاج إلى

ـ إن إعداد ملفات العرض أو الدفاع ستلزم تجم ع الخبرات المختلفة النس ة لجم ع القضا ا
المعروضة  ،و مثل التنسي

بين الجهات الح وم ة و غير الح وم ة أحد التحد ات الهامة

ﻻتفاقات منظمة التجارة العالم ة  ،إذ أن زادة التنسي

م ن أن ساعد على تحقي

بيرة و تﻼفي الكثير من السلب ات التي تنطو عليها تلك اﻻتفاقات .

قائمة المراجع المعتمد عليها في إعداد ال حث
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مجلة ال حوث والدراسات العلم ة
جامعة الد تور حيى فارس
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 دراسة قانونــ ة- الرد الصـحفي
ّ
 رشيد شم شم/د
ل ة الحقوق

جامعة المد ة

Résumé

La liberté d'opinion et d'expression impose à la presse de ne pas monopoliser
l'opinion, ne pas en abuser et de ne pas causer de torts aux personnes par la
publication d’articles ou de toute autre forme d'expression, et ce pour l'intérêt

public et la protection du processus démocratique. Le non respect de ces

principes entrainerait la focalisation semant la discorde et la discrimination
dans la société. Aussi, le Législateur a-t-il prévu dans la loi sur l’information

des dispositions relatives au droit de réponse, dispositions qui donnent à son
titulaire le droit de publier sa réponse sur un même pied d’égalité avec ce qui
a été publié contre lui dans le même journal ce afin de donner au lecteur le

droit de former sa propre opinion en connaissant les différentes opinions.

Ceci constitue la quintessence de la liberté d'opinion et d'expression que la
constitution protège et que la loi sur l’information a réglementée.

Dans cet article nous allons lever la confusion qui tourne autour de

nombreuses questions liées à la façon d'appliquer les dispositions de la loi sur

l'information relatives au droit de réponse, certaines dispositions étant vagues
et d'autres incomplètes ... et d'autres anomalies entachant ces dispositions, ce

qui nous amène à poser de nombreuses problématiques ayant trait à
l’application de certaines dispositions légales, et identifier les points faibles de

ces dispositions en comparaison avec des lois d’autres pays considérés source
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directe de droit algérien.

ملخص

يجد الح في الرد مبرره صورة عامة في فلسفة حر ة ال أر و التعبير التي تفرض نشر ال أر

قدر ساو نشر ال أر المضاد ،ي ﻻ تس طر الصحافة على ال أر العام ب أر أحاد الجانب

ناتج عن نظره ض قة أو أحاد ة في التف ير أو استعمال سيئ للح في اﻹعﻼم؛ فلكل فرد

تحدثت عنه الصحافة بخبر أو مقال أو غير ذلك الح في الرد على ما وجه له من نقد و
اتهامات و ل ما يتضمن إساءة له.

و من الناح ة القانون ة ستمد هذا الح من الدستـور ونه ضمن حر ة ال أر و التعبير

و يجد مصدره الم اشر في قانون

)(1
اﻹعﻼم

الذ

نظمه في خمسة عشر مادة؛ من المادة

 100إلى المادة  114فضﻼ عن المادة  ،125و لتحليل هذه المواد و مقارنتها ما تضمنته

تشر عات أخر

م ننا تناول ح الرد في النقا التال ة:

أوﻻ ـ تعرف ح الرد و تمييزه عن ح التصح ح.

ثان ا ـ خصائص ح الرد.

ثالثا ـ شرو استعمال ح الرد

ار عا ـ الطب عة القانون ة لح الرد.
خامسا ـ صاحب الح في الرد

سادسا ـ إجراءات استعمال ح الرد.

سا عا ـ جزاء امتناع الصح فة عن نشر الرد.

أوﻻ ـ تعر ف ح الرد و تمييزه عن ح

التصح ح:

اختلف الفقه في تعرف ح الرد بين
فعرف أنه "ح
ّ
المضي له و الموسعّ ،
أشارت إل ه صح فة يوم ة أو دورة التحديد أو اﻹشارة أن ينشر اﻹ ضاحات ،و ما لد ه من

ل شخص

اعتراضات متعلقة أس اب اﻹشارة إل ه في الصح فة") ،(2و ر جانب آخر من الفقه أن لح الرد
وجهان؛ اﻷول نسبي و هو ح

ل شخص في التعلي على ما تم نشره في الصح فة شر أن

تكون له مصلحة شخص ة ،و الثاني مطل و هو ح

ل شخص في التعلي على ما تم نشره

صرف النظر عن ما إذا انت له مصلحة في ذلك أم ﻻ ،و بينما ذهب أر ثالث إلى أن ح
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الرد يتمثل في "القدرة التي منحها القانون لكل شخص لكي عرض أر ه ف ما نشر شأنه في
ل شخص في التعلي في

)(3
عرفه جانب آخر من الفقه أنه "ح
صح فة يوم ه أو دورة"  ،و ّ
ذات الصح فة على ما تم نشره فيها صراحة أو ضمنا متصﻼ شخصه أو عمله ،و ذلك في

)(4
وعرفه ال عض أنه "الح المتاح للفرد في الرد على ما
إطار الشرو التي قررها القانون" ّ ،
نشر في صح فة من الصحف و ان ضا ار مصلحته و ستو أن تكون تلك المصلحة ماد ة أو

أدب ة").(5

وقد نص المشرع على الح في الرد في المادة  101من قانون اﻹعﻼم التي نصت على

ما يلي " ح لكل شخص ير أنه تعرض ﻻتهامات اذ ة من شأنها المساس شرفه أو سمعته
أن ستعمل حقه في الرد".

أ

ظهر من خﻼل هذه المادة ضرورة توفر شر أن مس النشر شرف أو سمعة الشخص

أن ضر مصلحته ،سواء ان الضرر ماد ا أو معنو ا وهو ما ذهب إل ه التعرف الساب ،

وعل ه فإننا نرجح التعرف المضي لح الرد ،فالمراد من هذا الح وف قانون اﻹعﻼم هو ح

ل شخص وجهت له إساءة عن طر النشر أن عل على ما تم نشره و يبد ف ه أر ه و قدم

افة الحجج المؤ دة لوجهة نظره أو المؤ دة لعدم موضوع ة أر الصح فة ف ه ،و لم يرد المشرع
الشخص ضرر أم لم يلح ،

الرد عن ل ما يتم نشره سواء لح
توس ع نطاق هذا الح ل شمل ّ
وسواء توفرت المصلحة في الرد أم لم تتوفر ،إذ ﻻ عتبر ذلك من قبيل ح الرد من الناح ة
القانون ةٕ ،وانما شمله إطار آخر وهو حرة ال أر والتعبير عموما ،حيث يثبت لكل شخص الح
دستورا في إبداء أر ه وتعل قاته عما تم نشره ،لكن بدون أن تلتزم الصح فة بنشره ،أما ح الرد

ما نص عل ه المشرع يخول لصاح ه سلطة في مواجهة وسيلة اﻹعﻼم يجعلها تلتزم بنشر الرد

تحت طائلة الجزاءات التي قررها القانون.

و تجدر اﻹشارة إلى أن التشرع الفرنسي تضمن النص على ح الرد في المادة  13من

قانون الصحافة)*( ،في حين أن المشرع المصر لم يورد أ نص يتعل

ح الرد واقتصر على

تنظ م ح التصح ح فق  ،و أمام هذا الفراغ التشرعي ير الفقه المصر أن ح الرد متروك
لتقدير الصح فة فتقوم بنشر الرد أو تمتنع عنه بدون أن طالها أ
الفقه المصر

)(7

أن أح ام ح

التصح ح تنصرف أ ضا لح

جزاء) ،(6و ر جانب من

الرد ،ف م ن أن نجد أساسا

تشرع ا لهذا الح من خﻼل المادة  1/24من قانون تنظ م الصحافة التي تنص على أنه "يجب
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على رئ س التحرر أو المحرر المسؤول أن ينشر بناء على طلب ذ

الشأن تصح ح ما ورد

ذ ره من الوقائع أو سب نشره من التصرحات في الصحف ، "...إﻻ أننا ﻻ نؤ د هذا ال أر ﻷن
هذا النص يخص ح التصح ح ول س ح الرد و الحقين مختلفين عن عضهما فح التصح ح

ينحصر معناه في تصح ح الخطأ الذ

وقعت ف ه الصح فة أثناء نشرها لخبر أو مقال و غير

ذلك ،لذا ﻻ يجوز ممارسة الح في التصح ح إذا لم يتضمن النشر أ

خطأ و لكن يثبت في

هذه الحالة استعمال الح في الرد لذا فح الرد أوسع نطاقا من ح التصح ح.

ثان ا ـ خصائص ح

الرد:

ح الرد من الحقوق العامة وهو ح مطل ومستقل ،وعل ه سنتكلم عن هذه الخصائص

الثﻼث ف ما يلي:

1ـح

الرد من الحقوق العامة:

في مطلع المادة  101من قانون اﻹعﻼم استعمل المشرع ع ارة " ح لكل شخص" فالح

في الرد إذن يثبت لكل شخص بدون استثناء فهو من الحقوق العامة التي تثبت لﻺنسان ح م
آدميته ﻻ ح م صفة أو مر ز قانوني معين شترطه المشرع ،لذا ﻻ يجوز تقييد هذا الح أو

قصره على طائفة معينة فهو حرة من الحرات التي ضمنها الدستور لكافة من ع شون داخل
إقل م الدولة حتى وان انوا أجانب).(8

2ـح

الرد مطل :

ينصرف معنى اﻹطﻼق هنا إلى عدم تقييد استعمال ح الرد في حاﻻت معينة ،ف ل ما

تنشره أو تبثه وسيلة اﻹعﻼم و تضمن إساءة للشخص سببت له ضر ار ماد ا أو معنو ا

ون

قا ﻼ للرد عل ه ،و هو غير مقيد ش ل معين فقد يتم في صورة مقال أو تعلي أو نشر صور أو

غير ذلك ،و قد

ون م تو ا إذا تم النشر في الصحافة الم تو ة أو مسموعا أو مرئ ا إذا تم

النشر اﻹذاعة أو التلفزون) ،(9ورغم أن الح في الرد ح مطل إﻻ أنه يجب اﻻمتناع عن
استعماله إذا تضمن في حد ذاته ما ينافي القانون أو اﻵداب العامة أو المنفعة المشروعة للغير

أو شرف الصحفي و هذا التقييد نصت عنه المادة  114من قانون اﻹعﻼم).(10

 3ـ ح الرد مستقل:
إن استعمال ح

الرد ﻻ غني عن الح

في اللجوء إلى القضاء وطلب التعو ض عما
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سب ه النشر المسيء من ضرر معنو  .فنشر الرد أو بثه ﻻ عني الضرورة جبر الضرر و ﻻ

ضفي صفة المشروع ة على النشر المسيء فﻼ ينقلب النشر إلى عمل مشروع ،لذا أم ن

للمتضرر أن ستعمل ح

وسيلة اﻹعﻼم.

الرد و معه المطال ة التعو ض عن الخطأ التقصير الصادر عن

ثالثا ـ شرو استعمال ح

الرد:

من خﻼل نصوص قانون اﻹعﻼم نستنتج أن ثمة شرو معينة يجب توافرها في استعمال

ح الرد حتى ص ح نشر الرد ملزما لوسيلة اﻹعﻼم  ،و إذا لم تتوافر هذه الشرو ﻻ

ملزما لها و مع ذلك م نها نشره و ﻻ

ون ذلك سو من اب حرة ال أر

تسعى وسيلة اﻹعﻼم لتكرسها اخت ارا و هذه الشرو هي:
 1ـ أن يتم نشر اتهامات اذ ة:
ﻼح

أن المشرع قيد بهذا الشر استعمال ح

ون

و التعبير التي

الرد في الحالة التي تكون فيها الوقائع

المنسو ة للشخص غير صح حة أو مجرد افتراءات أو إدعاءات ،وهذا الشر يتف

مع ال أر

عرف ح الرد تعرفا ض قا .والمﻼح أن اعتماد التعرف
الضي لح الرد يجعله
الفقهي الذ
ّ
ّ
يختل من حيث المضمون الح في التصح ح ،فطالما انت الوقائع غير صح حة فإن ما يرد
عليها هو ح

التصح ح ول س ح الرد ،وفي رأينا أن ح التصح ح أضي

الرد ،فالتصح ح فترض وجود خطأ بينما الرد ﻻ فترض ذلك ،إذ ستعمل ح

حدودا من ح

وقعت الصح فة في خطأ ش لي في تا ة المعلومات المتعلقة الشخص ،و قد

التصح ح إذا

ون الخطأ

مط ع ا أو نتيجة سهو من الصحفي أو سوء جمع المعلومات حول الشخص المعني ،فالخطأ هنا
لم تنصرف إرادة وسيلة اﻹعﻼم ﻹحداثه ،و قد تعمد على تصح حه من تلقاء نفسها ،و ﻻ شتر

ف ه قانونا أن سبب ضر ار للشخص ،بينما ح

محتو المقال أو الخبر

الرد ينتج عن خطأ "موضوعي" ستنتج من

ل و ﻻ عني الضرورة ع ارة أو معلومة معينة ،و

استعمال وسيلة اﻹعﻼم لحقها في اﻹعﻼم و النشر ،فتبد

حتى و إن تضمن ذلك إساءة له ،و الصحفي الذ
ت ه ،و اﻹضافة إلى ذلك شتر القانون أن يلح

ون نتيجة

رأيها في سلوك شخص ما صراحة

تب المقال أو الخبر على علم افي ما

الشخص ضرر .ولهذا نر أن إرادة المشرع

تعبر عن الح في التصح ح
عبرت من خﻼل المادة  101من قانون اﻹعﻼم عن ح الرد ولم ّ
ولكن ي قى التشا ه بينهما بيرا.
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 2ـ أن تكون الوقائع المنسو ة للشخص من شأنها أن تلح

ه ضررا:

تضمنت هذا الشر المادة  101من قانون اﻹعﻼم قولها "...من شأنها المساس "...و

هي ﻻ تشتر أن قع المساس فعﻼ الشرف و السمعة و إنما
المجر العاد

في أن يؤد

النشر وف

لﻸمور إلى ذلك ،و هذا الشر مقرر لمصلحة المتضرر إذ ف ه القانون عناء

إث ات الضرر ف فترض وقوعه دوما طالما ان هناك مساس الشرف و السمعة.

 3ـ أن يتم تحديد الشخص صورة اف ة تم ّ ن الجمهور من التعرف عل ه:

يجب أن حدد الشخص ما سمح للجمهور التعرف عل ه سواء ذ ر اسمه أو لق ه أو

صفته ،و إذا ان النشر في ش ل صورة التقطت للشخص يجب أن تكون مﻼمحه ارزة ش ل

سمح التعرف عل ه.

 4ـ أن ون الرد مشروعا:

في النص القد م الملغى ان المشرع شتر من خﻼل المادة  50أﻻ ش ل الرد جنحة

صحف ة و لم ن دق قا في هذا التعبير إطﻼقا ،حيث لم ن النص جامعا وﻻ مانعا ،أما النص

الجديد الذ تضمنته المادة  114ان المشرع أكثر دقة و شمول ة حيث استعمل ع ارات جامعة

لكل الحاﻻت التي شوب فيها الرد عيب عدم الشرع ة ،و هي حالة منافاته للقانون الحالة التي

يتضمن الرد فيها جرمة قذف أو سب في ح الغير أو جرائم تهدد أمن ال ﻼد أو النظام العام،
و حالة منافاته لﻶداب أن يتضمن الرد ما يخدش الح اء العام ،اﻹضافة إلى ضرورة أﻻ

يتعارض ح الرد مع مصلحة مشروعة للغير تجدر حمايتها أولى من حما ة مصلحة صاحب
ح الرد مراعاة مصلحة الغير في عدم الكشف عن اسمه ﻷن ذلك يهدد ح اته أو مصالحه

اﻷدب ة أو المال ة ش ل خطير ،و لكن المشرع هنا استعمل ع ارة "المنفعة" و ان جدي ار ه أن
ستعمل ع ارة "المصلحة" ﻷنها أشمل من اﻷولى التي تحمل طا عا ماد ا ،أما المصلحة فهي

واسعة المدلول و قد تكون ماد ة أو معنو ة ،ما يجب اﻻمتناع عن نشر الرد إذا ان سيئ
لشرف الصحفي ،أن يتضمن ته ما ضده أو تحقي ار له فضﻼ عما هو أكبر من ذلك القذف و
السب.

 5ـ أﻻ ون الرد قد سب

نشره في وسيلة اﻹعﻼم نفسها:

ﻻ تلتزم وسيلة اﻹعﻼم بنشر الرد سو مرة واحدة ف م نها أن ترفض نشره إذا قدم لها الطلب مرة
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ثان ة ،و لكن إذا واصلت وسيلة اﻹعﻼم البث أو النشر المسيء في ح
ستعمل حقه مرة ثان ة.

ما م ن أن ستعمل ح

الغير أم ن له أن

الرد ثان ة إذا تم نشره أو بثه بتعل قات جديدة و هنا تلتزم وسيلة

اﻹعﻼم بنشره أو بثه من جديد بدون أن صاح ه أ تعلي منها و هذا الح م نصت عنه المادة

 110من قانون اﻹعﻼم.

 -6أن يتم الرد في وسيلة اﻹعﻼم التي نشرت ما سيء إلى الشخص:

ﻻ ستط ع الشخص أن حتج استعمال حقه في الرد ضد وسيلة اﻹعﻼم أخر غير التي
من المادتين  100و  104من قانون

نشرت أو بثت ما سيء إل ه ،و هذا الشر مستن
اﻹعﻼم.

 -7يجب أﻻ يتجاوز صاحب الح
ﻻ ستط ع صاحب الح

حدود حقه في الرد:

في الرد إلزام وسيلة اﻹعﻼم بنشر ما فوق حدود الرد ،أن

يتعرض إلى مناقشة قضا ا أخر ﻻ ترت

أصﻼ ما تم نشره ،فﻼ م نه اﻻحتجاج ح الرد إﻻ

إذا ان هناك ارت ا موضوعي بين الرد و ما تعل

ه من نشر ،و أكدت على هذا الح م المادة

 103إذ تشتر أن حدد في طلب الرد اﻻتهامات التي تضمنها النشر و فحو الرد المقترح.

 -8أﻻ ون صاحب الح

في الرد قد رضي ما تم نشره:

الرضا عتبر سب ا من أس اب اﻹ احة في المسؤول ة المدن ة

)(11

و غلب تحق

ذلك في

التحق قات و اللقاءات الصحف ة مع شخص ة معينة ،حيث تطلع على ما تم تسجيله أو تابته

قبل النشر وتواف عل ه ،فإذا تم الرضا النشر ﻻ تتحق

عدها مسؤول ة الصح فة عن عدم نشر

الرد ،و هذا ما أشارت إل ه المادة  4/107إذ نصت على أنه "تستثنى من ممارسة ح

الرد

الحصص التي شارك فيها الشخص محل الجدل" و علة ذلك أنه في مثل هذه الحصص
فترض أن الشخص قد مارس حقه في الرد أثناء النقاش الذ

ثان ة.

ار عا ـ الطب عة القانون ة لح الرد

شارك ف ه فﻼ داعي لممارسته

وصفت مح مة النقض الفرنس ة ح الرد أنه ح عام و مطل ) .(14إذ يرت

وﻻ يرت

أ

آدم ة الفرد

اعت ار آخر ،و يتساو في استحقاقه الجم ع بدون تمييز ،لذا اعتبر من الحقوق
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العامة أو معنى آخر عتبر من الحقوق التي تﻼزم الشخص ة ،و سبب ذلك في نظرنا هو أن
الرد هو الوجه الثاني لحرة التعبير إذ ستمد منها ،فإذا انت وسيلة اﻹعﻼم حرة في

ح

التعبير عن آرائها فإن هذه الحرة تطال أ ضا الجمهور ف ستط ع الفرد التعبير عن أر ه و الرد
إذا ما أساء إل ه النشر أو البث و ألح

ح الرد دفاعا شرع ا عن النفس

)(13

ح

ه ضررا ،و قد ذهب اتجاه في الفقه ﻻ نؤ ده إلى اعت ار
مح مة "ليون" اﻹدارة حيث اعتبرت

 ،و أيدت هذا ال أر

الرد دفاعا شرع ا هدفه الحد من تجاوزات الصح فة ضد اﻷفراد

)(14

 ،إﻻ أن هذا ال أر

ﻻ

يتجاوب مع شرو الدفاع الشرعي المقررة قانونا حيث يلزم أن ون الفعل غير مشروع في حين

أن العمل الصحفي الذ تم من طرف وسيلة اﻹعﻼم قد تطغى عل ه الشرع ة مع أنه قد سبب

ضر ار للغير إذا ان استعماﻻ لحقها في النقد أو حقها في النشر أو غير ذلك من الحقوق التي

تعتبر أس ا ا ﻻنتفاء المسؤول ة ،فالضرر ﻻ ينتج حتما عن خطأ ارتكب ،والمادة  101من
قانون اﻹعﻼم تضمنت النص عن الضرر و لم تشتر أن
الدفاع الشرعي أن

لتحق

ون النشر غير مشروع ،ما يلزم

ون الخطر حاﻻ) ،(15أما في حالة النشر أو البث المسيء عتبر

الفعل قد وقع فعﻼ ،و إذا اكتمل وقوع الفعل ﻻ يلزم عده الدفاع و إﻻ ان مجرد انتقام ﻻ يجيزه
القانون) ،(16ولهذا نحن ﻻ نر في استعمال ح الرد دفاعا شرع ا و إنما عد حقا عاما أ ح

من حقوق الشخص ة.

و يجرنا الحديث عن الطب عة القانون ة لح الرد إلى التساؤل حول ما إذا ان عد تعو ضا عين ا
أم ﻻ ؟

ستط ع من أساء إل ه النشر أو البث أن ستعمل حقه في الرد أو يرفع دعو قضائ ة أو
في الرد ﻻ قرره القضاء بل يثبت قبل رفع

ستعمل الحقين معا ،و هذا يدل على أن الح

الدعو القضائ ة ،و لمعرفة ما إن ان ح الرد حمل صفة التعو ض يجب اﻹجا ة عن سؤال

آخر حول ما إذا ان القضاء وحده من ملك سلطة الح م التعو ض ،معنى هل التعو ض ﻻ

ينتج إﻻ عن ح م قضائي أم أنه قد يلزم الشخص بدون الحاجة إلى ح م قضائي؟
في مجال المسؤول ة العقد ة قد

ون مصدر الح

في طلب التعو ض اﻻتفاق بدون

الحاجة إلى استصدار ح م قضي ه ،و نجد ذلك في نص المادة  183من القانون المدني)،(17

وفي القانونين المصر و الفرنسي قد

المادة  226من القانون المدني المصر

ون مصدر هذا الح

)(18

القانون ،و هو ما نصت عل ه

والمادة  1153من القانون المدني الفرنسي) ،(19وفي
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المسؤول ة التقصيرة م ن أن

ون التعو ض مصدره اﻻتفاق إذا تصالح المدعي مع المدعى

عل ه) ،(20وفي عقد الصلح حدد المتعاقدان مقدار التعو ض الذ يتحمله المدعى عل ه على أن

يترك المدعي دعواه ،و قد ون عد نشوء النزاع أو قبله لتوقي حدوثه).(21
و ناء على هذه اﻷح ام نخلص إلى القول أن التعو ض عموما ﻻ

موجب ح م قضائي فقد ون مصدره اﻻتفاق أو القانون.

ون في ل الحاﻻت

و طالما ان اﻷمر ذلك فإن مصدر التعو ض العيني المتمثل في ح الرد هو القانون

و التحديد قانون اﻹعﻼم ،لذا نعتبر أن ح الرد ينطب عل ه وصف التعو ض العيني ،و لكن قد
ستعمل مع رفع دعو قضائ ة ضد وسيلة اﻹعﻼم أو ضد الصحفي طلب فيها التعو ض عن

الضرر الذ أصا ه جراء النشر أو البث الذ مس شرفه أو سمعته ،و قد تفي المتضرر الرد

دون رفع دعو  ،فإذا استعمل المتضرر حقه في الرد و عد ذلك رفع دعو قضائ ة فإن نتيجة
الدعو ﻻ تخرج من أحد اﻻحتمالين؛ اﻷول أن تقضي المح مة مسؤول ة الصح فة و تقدر بناء

على ذلك تعو ضا نقد ا و ما أن الرد قد تم نشره فﻼ تحتاج المح مة إلى الح م بتعو ض عيني

على أساس أنه قد تم قبل رفع الدعو  ،و الثاني هو الح م عدم مسؤول ة وسيلة اﻹعﻼم لتوفر

سبب من أس اب انتفائها ،وهنا نتساءل عن اﻷساس الذ

استند إل ه ح الرد إذا تم قبل رفع

الدعو  ،فطالما انتفت مسؤول ة وسيلة اﻹعﻼم ،يف م نها أن تقدم تعو ضا عن فعل يجيزه

القانون وﻻ ش ل خطأ صحف ا؟

إن الجواب عن هذا السؤال يجرنا إلى الحديث عن الوجه الثاني لح الرد ،فهو من الحقوق

العامة الثابتة قانونا ﻻ ستند في وجوده إلى ق ام مسؤول ة وسيلة اﻹعﻼم ،فالمشرع قرره دون
النظر إلى مد

توافر أر ان المسؤول ة ،و في هذه الحالة ﻻ

ون إﻻ وجها من أوجه حرة

التعبير التي يرمي المشرع إلى تكرسها و تحديد ضوا طها من خﻼل قانون اﻹعﻼم ،فحتى ﻻ

تكون هذه الحرة ح ار على وسائل اﻹعﻼم و حدها أجاز المشرع لﻸفراد ح الرد ي شار وا
في استعمال هذه الحرة ،وفي هذا اﻻحتمال ﻻ يتخذ ح الرد صفة التعو ض العيني إذ ستمد

وجوده من حرة التعبير.

و عل ه نخلص إلى القول أن ح الرد عتبر تعو ضا عين ا في حالتين:
ـ الحالة اﻷولى:

أن يتم استعماله قبل رفع الدعو القضائ ة ،و تكون أر ان المسؤول ة الصحف ة متوافرة،
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ف سب في هذه الحالة صدور الح م ﻷن مدة صدور الح م قد تطول و ﻻ تكون له أ ة جدو

من استعماله عد مضي هذه المدة ،فالمتضرر يرغب في محو ما ارتسم عنه من أف ار خاطئة

لد الجمهور في أقرب وقت ،و ﻻ فائدة من استعمال ح الرد إذا طالت المدة ﻷن الف رة تكون

قد تكرست لد

الجمهور و لهذا نص المشرع في المادة  104من قانون اﻹعﻼم على ضرورة

نشر الرد في أجل يومين النس ة للنشرات اليوم ة و النس ة ل اقي النشرات يجب نشر الرد في
العدد الموالي لتارخ است ﻼم الطلب و النس ة لوسائل اﻻتصال المسموعة و المرئ ة و

اﻹلكترون ة يجب أن يتم النشر فو ار ط قا للمادتين  107و  113من قانون اﻹعﻼم.

ـ الحالة الثان ة:

أن متنع المتضرر من استعمال ح الرد أو أن ترفض وسيلة اﻹعﻼم نشره و في هذه

الحالة ي اشر رفع الدعو القضائ ة ،ف صدر ح م التعو ض النقد

اﻹضافة إلى التعو ض

العيني وفي هذا اﻷخير ستط ع القاضي أن يلزم وسيلة اﻹعﻼم ضرورة نشر الرد،

يتضح بجﻼء أن ح الرد هو ع ارة عن تعو ض عيني.

وهنا

ٕوالزام وسيلة اﻹعﻼم هنا ون عد النظر في موضوع الدعو  ،لذا فهو يختلف عن اﻹلزام الوارد
في المادة  108من قانون اﻹعﻼم إذ في هذه الحالة صدر الح م قاضي اﻷمور المستعجلة و

ﻻ عد تعو ضا عين ا و إنما هو حف لح ظاهر و الحد من اﻻعتداء عل ه.

أما الحالة التي يتم فيها استعمال ح الرد دون أن تكون أر ان المسؤول ة الصحف ة قائمة

فﻼ م ن فيها اعت ار ح الرد تعو ضا عين ا ﻷن التعو ض ﻻ
المدن ة.

خامسا ـ صاحب الح في الرد:

أول من ملك ح الرد هو الشخص الذ

ون إﻻ نتيجة لق ام المسؤول ة

أساء إل ه النشر شخص ا ،سواء ذ ر اسمه أو

ما يدل على شخصيته ،المهم أن سمح ذلك للجمهور التعرف عل ه) ،(22وقد توسع المشرع في

إ احة استعمال ح الرد ﻷشخاص آخرن ذ رتهم المادة  111من قانون اﻹعﻼم إذ نصت على

أنه »إذا ان الشخص المذ ور اسمه في الخبر المعترض عل ه متوفى أو ان عاج از أو منعه
عائ سب ه مشروع ،م ن أن حل محله أو ينوب عنه في ممارسة ح الرد ممثله القانوني ،أو
قرنه ،أو أحد أقاره اﻷصول أو الفروع أو الحواشي من الدرجة اﻷولى«.
إذن م ننا أن نفرق بين حالتين نتطرق إليهما ف ما يلي:
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 1ـ الحالة اﻷولى :حالة ما إذا أساء النشر إلى شخص متوفى:

إن نص المادة  111من قانون اﻹعﻼم ذ ر عض اﻷشخاص و أعطاهم ح الرد بدﻻ عن

الشخص المعني النشر في حالة وفاته أو عجزه أو حالة ما إذا منعه عائ سب ه مشروع على

حد تعبير النص ،و هم الممثل القانوني ،القرن ،اﻷقارب ،فمن من هؤﻻء ملك حص ار ح الرد

بدﻻ عن المتوفى؟

أ ـ الممثل القانوني:

الممثل القانوني هو من ينوب عن شخص ما في ممارسة عض حقوقه ،قد ون مصدر الن ا ة

العقد أو القانون أو القضاء ،و الممثل القانوني في رأينا ﻻ م نه قانونا ممارسة ح الرد في

حالة الوفاة ﻷن الن ا ة تنقضي الوفاة

)(23

و المتوفى ﻻ مثله أحد و شخصيته القانون ة قد انتهت

تماما و ﻻ م ن تمثيلها قانونا ،و عل ه من الناح ة القانون ة ﻻ ستط ع الشخص أن يدعي أمام
وسيلة اﻹعﻼم أنه ممثل قانوني عن شخص متوفى و أنه ير د استعمال ح الرد.
ب ـ القر ن:

ع ارة القرن الواردة في نص المادة  111من قانون اﻹعﻼم ع ارة غامضة و في غير محلها،

تدل على عدم التوظيف الجيد للمصطلحات القانون ة ،ففي اللغة العر ة أقرب معنى تحمله هذه

الع ارة هي "الصدي " ،إﻻ أننا ﻻ نتجه إلى هذا التفسير فﻼ م ن أن يبلغ خطأ المشرع إلى هذا
الحد و عطي حقا للصدي

و هو علم أن ار طة الصداقة ﻻ ترتب أ

آثار قانون ة و ل س

للصدي أ صفة قانون ة ﻷن مجال الصداقة هو قواعد اﻷخﻼق ﻻ قواعد القانون.

و الرجوع إلى النص اللغة الفرنس ة نجد أن المشرع استعمل ع ارة  Conjointو هذه الع ارة

قابلها في اللغة العر ة ع ارة "الزوج" أو "الزوجة"  ،و عل ه ستط ع أحد الزوجين أن مارس

ح الرد بدﻻ عن الزوج المتوفى ،و لكن علينا أﻻ نخالف م اد
الشخص ة تنقضي الوفاة فالزوج ﻻ مارس الح ذاته الذ

ينشئ له ح مماثل لصي

القانون فح الرد من حقوق

ان ملكه زوجه ﻷنه انقضى و إنما

شخصيته و نشوء هذا الح مرت

شر أن مس النشر أو البث

شخصيته و تثبت لصالحه قرنة قضائ ة مؤ دة ترمي إلى أن ل نشر مس شخص ة الزوج

المتوفى مس في ذات الوقت شخص ة الزوج اﻵخر نتيجة لﻸلفة و اﻻرت ا اﻷسر الذ

بينهما.
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ج ـ اﻷقارب:

نصت المادة  111من قانون اﻹعﻼم على اشت ار أن ون اﻷقارب من اﻷصول أو الفروع

أو الحواشي من الدرجة اﻷولى ،و النص في ص اغته الرسم ة لم يورد فاصلة بين ع ارة الفروع

و ع ارة الحواشي مما يجعل ع ارة "الدرجة اﻷولى" لغو ا تنصرف إلى "اﻷصول" و "الفروع" و

"الحواشي" معا ،و لو وضع المشرع فاصلة بين ع ارة الفروع و الحواشي لتغير معنى النص

فتنصرف حينها ع ارة الدرجة اﻷولى إلى الحواشي فق أما اﻷصول و الفروع ف مارسون ح الرد
مطلقا دون التقيد بدرجات الق ار ة.

و في حالة الوفاة قررنا سا قا أنه ﻻ يجوز استعمال ح الرد من طرف الممثل القانوني و

يجوز استعماله من طرف الزوج ،فهل يجوز أ ضا استعماله من طرف اﻷقارب؟
من المقرر قانونا أن الحقوق المﻼزمة للشخص ة تنقضي الوفاة

)(24

و طالما اعتبرنا أن ح

الرد حقا مﻼزما للشخص ة فإنه ينقضي حتما الوفاة و ﻻ يجوز استعماله من طرف اﻷقارب و

المشرع لم ن موفقا في استعماله ع ارة " م ن أن حل محله" الواردة في المادة  111من قانون

اﻹعﻼم فمن الم اد الراسخة قانونا أنه ﻻ م ن للحي أن حل محل الميت في استعمال الحقوق
المﻼزمة للشخص ة.

و رغم ذلك علينا أن ن حث عن حل من خﻼله م ن تطبي

نص المادة  111دون

الضرر مرتدا أو أصل ا ،و في الحالتين م ن لﻸقارب استعمال ح

الرد و لكن ل س اسم

اﻹخﻼل المبدأ الساب  ،و بناء عل ه نحن نر أنه م ن لﻸقارب استعمال ح الرد عن نشر

أساء للمتوفى شر أن مس النشر بهم شخص ا في نفس الوقت و رتب لهم ضررا ،و قد ون
المتوفى و لكن اسمهم الشخصي ،و أساس الرد ل س ما نسب للمتوفى و إنما أساسه ما نسب

إليهم شخص ا أصﻼ أو ارتدادا ،أما إذا ثبت أن اﻷقارب لم صبهم أ ضرر من جراء النشر فﻼ

يجوز لهم استعمال ح الرد ط قا للم اد
المادة  111من قانون اﻹعﻼم.

القانون ة العامة و هذا على خﻼف ما تضمنه نص

و مر ز اﻷقارب في هذه الحالة تدعمه قرنة قضائ ة مصدرها الواقع اﻻجتماعي تقضي

أن ل مساس شرف المتوفى يرتب آل ا مساسا شرف و سمعة أقاره نتيجة لﻼرت ا العائلي و

اﻷلفة المشتر ة بين أفراد العائلة ،إذ أن ل مساس أحد أفراد العائلة عتبر مساسا ل أفرادها.

و لعل هذه القرنة هي السبب الذ

دعى المشرع أن عطي م اشرة الح لﻸقارب في الرد عما
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نسب للمتوفى دون ال حث ف ما إن ان هذا الح م مطا قا للقانون أم ﻻ ،فهو يدرك أن الخ
رف ع جدا ما بين شرف و سمعة المتوفى و شرف و سمعة اﻷقارب ،حيث أر
داعي للفصل بينها ﻷنهما

المشرع أنه ﻻ

ان واحد ،لهذا ﻻحظنا في النص انتقاﻻ آل ا في استعمال ح الرد

من صاح ه اﻷصلي إلى أشخاص آخرن بدون أ شرو و ﻻ أ تفاصيل أخر .
و بإعمال القرنة السا قة تبدو النتيجة واحدة وهي جواز استعمال ح

اﻷقارب ،و لكن ﻻ يجب النظر دوما إلى النتائج و إنما يجب أن ون الطر
الناح ة القانون ة.

 2ـ الحالة الثان ة :حالة ما إذا ان الشخص عاج از أو منعه عائ

الرد من طرف
إليها سل ما من

سب ه مشروع:

في هذه الحالة حل محل الشخص ممثله القانوني ،و العاجز هو من منعته حالته الصح ة

من استعمال حقه في الرد المرض أو اﻷصم أو اﻷ م أو اﻷعمى ،وفاقد اﻷهل ة وهو المجنون
والمعتوه ومن لم يبلغ سن  13سنة).(25
لكن هل متد لف

العجز إلى ناقص اﻷهل ة؟ في رأينا أن نقص اﻷهل ة ﻻ ينطب

عل ه

وصف العجز ﻷن هذا اللف هو صفة ذات ة في الشخص تمنعه مطلقا من مزاولة حقوقه ،بينما

ناقص اﻷهل ة ستط ع مزاولة عض الحقوق و يتحمل عض اﻻلتزامات) ،(26ولهذا سواء من
الناح ة اللغو ة أو من الناح ة اﻻصطﻼح ة ﻻ ينطب

على ناقص اﻷهل ة وصف العاجز ،لذا

فإن هذه الحالة تفلت من نص المادة  111من قانون اﻹعﻼم ،و ان من المفروض أن
ستوعبها لو ان المشرع حرصا في توظيف المصطلحات القانون ة.
وتسر أح ام المتوفى على الغائب والمفقود ف ما يتعل

استعمال ح الرد ،حيث ﻻ يجوز

للنائب القانوني استعماله ﻷن سلطاته تقتصر على إدارة اﻷموال فق دون اقي الحقوق) ،(27فمن
ستعمل ح الرد هم اﻷشخاص المخول لهم هذا الح في حالة وفاة الشخص عد النشر.
وقد نص المشرع على حالة أخر

حل فيها الممثل القانوني محل الشخص صاحب الح

في الرد ،وهي الحالة التي عبرت عنها المادة  111من قانون اﻹعﻼم بوجود عائ سب ه مشروع

ُمي ﻻ
و مثال هذه الحالة وجود الشخص الذ أساءت إل ه الصح فة خارج الوطن ،أو أنه أ ّ
حسن الكتا ة و ﻻ حتى قراءة ما نشر عنه ،فينوب عنه ممثله القانوني و شتر هنا أن يتم
التمثيل بواسطة عقد و الة) .(28والملفت لﻼنت اه أن المشرع استعمل ع ارة "منعه عائ

مشروع" مفهوم المخالفة سق

الح

سبب

في الرد إذا ان المانع سب ه غير مشروع و مثال ذلك
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وجود المتهم الذ أساءت له وسائل اﻹعﻼم في حالة فرار من العدالة.

سادسا ـ إجراءات استعمال ح

الرد.

ما أن الرد هو من الحقوق المقررة و المحم ة قانونا فإن استعماله يخضع ﻹجراءات محددة

في قانون اﻹعﻼم منها ما هو ملزم لصاحب ح

مخالفة هذه اﻹجراءات تؤد

الرد ومنها ما هو ملزم لوسيلة اﻹعﻼم ،و

إلى سقو ح الرد إذا انت اﻹجراءات مقررة لصاحب ح الرد،

حيث تستط ع وسيلة اﻹعﻼم اﻻمتناع عن نشر الرد أو بثه ،و إذا انت اﻹجراءات مقررة على

وسيلة اﻹعﻼم فإن نشر أو بث الرد بدون احترام اﻹجراءات يؤد

إلى عدم اﻻعتداد ه و عتبر

أن لم ن ،حيث يتوجب على وسيلة اﻹعﻼم إعادة نشر الرد أو بثه وف إجراءات سل مة.

 1ـ اﻹجراءات المفروضة على صاحب ح الرد:

نصت عن ذلك المادة  103من قانون اﻹعﻼم حيث أوجبت على صاحب ح

الرد إذا أراد

استعمال حقه أن قدم طلب الرد في رسالة موصى عليها مرفقة بوصل است ﻼم أو عن طر

محضر قضائي في أجل أقصاه ثﻼثون يوما إذا تعل اﻷمر صح فة يوم ة أو خدمة اتصال

سمعي صر أو جهاز إعﻼم إلكتروني و ستون يوما ف ما يتعل
 2ـ اﻹجراءات المفروضة على وسيلة اﻹعﻼم:

النشرات الدورة اﻷخر .

حددت هذه اﻹجراءات المواد من  104إلى  110من قانون اﻹعﻼم وتتمثل ف ما يلي:

توجب على مسؤول النشرة إدراج الرد في العدد الموالي لتارخ
ـ إذا تم النشر المسيء في دورة ّ
توجب نشره في خﻼل يومين من تارخ وصول
است ﻼم طلب الرد ،و إذا تم النشر في يوم ة ّ

الطلب)المادة  104من قانون اﻹعﻼم(  ،و إذا تعل النشر و الرد عل ه حملة إنتخاب ة تقلص

المدة السا قة إلى  24ساعة )المادة  106من قانون اﻹعﻼم(.

ـ يجب أن يتم النشر مجانا  ،و هذا ما نصت عل ه المادة  104من قانون اﻹعﻼم في فقرتها
اﻷولى ،و يترتب على ذلك أن وسيلة اﻹعﻼم إذا طلبت من صاحب ح الرد مقا ﻼ مال ا لنشر
الرد تعتبر قد خالفت التزاما فرضه عليها القانون و إجراء جوهرا في نشر الرد ،ف ستط ع حينها

صاحب ح الرد اللجوء إلى القضاء و اعت ارها ممتنعة عن النشر ،و الح م نفسه ينطب على
أجهزة اﻻتصال السمع ة ال صرة و نصت عن ذلك المادة  107من قانون اﻹعﻼم.

ـ يجب نشر الرد ما ورد في الطلب دون إضافة أو تعلي أو حذف أو تصرف ،و نصت عن
ذلك المادة  104من قانون اﻹعﻼم ،و إذا نشر الرد بتعلي جديد فإن صاحب ح الرد ستط ع
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حينها أن عيد طلب نشر الرد و طلب من وسيلة اﻹعﻼم نشره دون أ ة إضافات ،و قد نصت
عن ذلك المادة  110من قانون اﻹعﻼم.

سا عا ـ جزاء امتناع وسيلة اﻹعﻼم عن نشر الرد.

إذا توافرت في الرد شروطه القانون ة هل يجوز لوسيلة اﻹعﻼم اﻻمتناع عن نشره و ما هو

جزاء امتناعها؟

ذهبت عض التشرعات إلى اعت ار امتناع وسيلة اﻹعﻼم عن نشر الرد و التصح ح جرمة،

وعلة التجرم هي المساس ح الفرد في التعبير عن أر ه فمرتكب الجرمة حجب عن الجمهور

ال أر اﻵخر في مسألة أثيرت أمام ال أر العام و هذا يتعارض مع حرة تدف المعلومات واﻵراء

التي تقوم عليها حرة الصحافة).(29

من بين هذه التشرعات قانون الصحافة الفرنسي الذ

عاقب على امتناع وسيلة اﻹعﻼم

عن نشر الرد .أما المشرع المصر ف أر ه غير واضح حيث اختلف الفقه في تفسير نص المادة

 28من قانون الصحافة
من طب

)(30

التي تعاقب على عدم نشر التصح ح في المدة المحددة ،فمن الفقه

هذا الح م على الح

في الرد ونه ﻻ فرق بين الح

في الرد و الح

في

التصح ح) ،(31ومنهم من أر أنه ﻻ ينطب على الح في الرد متأث ار موقف المشرع الفرنسي
الذ

فرق بين الح

في الرد الذ

نصت عنه المادة  13من قانون الصحافة و الح

التصح ح الذ نصت عنه المادة  12من القانون نفسه و نحن نرجح هذا ال أر .
و النس ة للمشرع الجزائر لم قرر في القانون القد م

)(32

في

جرمة اﻻمتناع عن نشر الرد و

طالما لم يوجد نص يجرم هذا الفعل وتطب قا لمبدأ الشرع ة الجنائ ة؛ فلم

ن له أثر له من

الناح ة الجزائ ة ،واقتصر أثره فق في ق ام المسؤول ة المدن ة ،حيث يجوز للمتضرر في حالة
الرفض أن يرفع دعو قضائ ة ق م فيها المسؤول ة التقصيرة لوسيلة اﻹعﻼم أو المسؤول عن
النشر أو البث طلب فيها التعو ض.

أما في قانون اﻹعﻼم الجديد اعتبر المشرع الجزائر اﻻمتناع عن نشر الرد جرمة عاقب

عليها غرامة مال ة ط قا للمادة  125من قانون اﻹعﻼم التي نصت على أنه "مع مراعاة أح ام

المواد من  100إلى  112من هذا القانون العضو

عاقب غرامة من مائة ألف دينار

) 100.000د ج( إلى ثﻼث مائة ألف دينار ) 300.000د ج( ل من يرفض نشر أو بث الرد
عبر وسيلة اﻹعﻼم المعن ة".
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و ثبوت اﻻمتناع عن النشر ﻻ ون إﻻ عد المرور اﻹجراءات التي نص عنها المشرع في

المادتين  108و  109من قانون اﻹعﻼم  ،فإذا أبدت وسيلة اﻹعﻼم رفضها صراحة أو س تت

عنه مدة تجاوزت ثمان ة أ ام فإنه يجب أوﻻ اللجوء إلى قضاء اﻻستعجال ل صدر أم ار يلزم وسيلة

اﻹعﻼم بنشر الرد و هذا اﻷمر القضائي يجب أن صدره القاضي في غضون ثﻼثة أ ام من

رفع الطلب إل ه)المادة  (108و قلص هذا اﻷجل من ثمان ة أ ام إلى  24ساعة خﻼل فترة
الحملة اﻻنتخاب ة إذا تعل

اﻷمر مترشح لﻼنتخا ات ،و إذا تم رفض نشر الرد الرغم من

صدور أمر استعجالي قضي ه قامت المسؤول ة الجزائ ة في ح مدير النشرة أو مدير خدمة

اﻻتصال السمعي ال صر أو مدير وسيلة اﻹعﻼم اﻹلكترون ة تطب قا لنص المادتين  104و
 107من قانون اﻹعﻼم التي ألزمت المدير بنشر الرد و القاعدة في مثل هذه الحاﻻت تقضي
أن المسؤول ة يتحملها من ألزمه القانون بتنفيذ التزام قانوني صفة شخص ة ،و التزام المدير

بنشر الرد ﻻ عد خروجا عن اﻷصل ،فقد ألقى المشرع على عاتقه ل اﻻلتزامات المترت ة على
نشا وسيلة اﻹعﻼم ،فمن الطب عي أن يلزمه شخص ا بنشر الرد.

و ﻼح أن المشرع لم يلزم الصحفي ـ صاحب المقال أو التعلي ـ بنشر الرد أو بثه ﻷن هذا
اﻷخير ﻻ ملك سلطة تقرر النشر ،فالمدير وحده في قانون اﻹعﻼم الجزائر من ملك هذه
السلطة ،و في نظم أخر

القانونين المصر و الفرنسي الملتزم بنشر الرد هو رئ س التحرر.

و نشير إلى أن المشرع نص على إلتزام المدير بنشر الرد و لم ينص على إلزام وسيلة اﻹعﻼم
اعت ارها شخص معنو بذلك و لهذا فإن مسؤول ة المدير عن عدم نشر الرد هي مسؤول ة

شخص ة ،و ل س ثمة ما يدل على تحمل وسيلة اﻹعﻼم المسؤول ة الجزائ ة عن ذلك ،فقد ورد
في ص اغة نص المادة  125من قانون اﻹعﻼم أنه " ...عاقب غرامة ...ل من يرفض نشر أو

بث الرد عبر وسيلة اﻹعﻼم المعن ة" و لو قصد المشرع معاق ة الصح فة لنص على ذلك
صراحة قوله مثﻼ "تعاقب وسيلة اﻹعﻼم "...ﻷن هذا النص هو نص جزائي ﻻ حتمل التأو ل،
متاز الوضوح و الدقة في الدﻻلة و يخاطب شخصا معينا صفاته.

هذه اﻷح ام المتعلقة ح الرد من شرو و إجراءات و غيرها من اﻷفضل أن تلتزم بها

وسائل اﻹعﻼم من تلقاء نفسها صرف النظر عن قانون اﻹعﻼم ،ﻷنها اﻷساس تش ل
أخﻼق ات لممارسة مهنة الصحافة ،اﻻلتزام بها عني أن وسيلة اﻹعﻼم فعﻼ ترد إعﻼم الجمهور
الحقائ و تكرس حرة ال أر و التعبير و التالي تساهم في بناء الد مقراط ة من هذا الجانب
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بناء سل ما.

إن الدافع لمتا عة وسائل اﻹعﻼم من قبل الجمهور لم

ن في يوم من اﻷ ام ما تنتهجه

عض وسائل اﻹعﻼم من تظليل و ضجة إعﻼم ة ،بل هو الصدق و عدم حجب ال أر اﻵخر

وترك حرة ال أر تسير في مجراها الطب عي ش ل يخل حوا ار وطن ا بين الكاتب و القار  ،فقد

تحق وسيلة اﻹعﻼم رحا سرعا أو شهرة من خبر اذب و لكن عمر الكذب قصير ما فتئ أن

ينجلي و حل محله الخبر الصادق ،ف تشف الجمهور حينها أن هذه الوسيلة من وسائل اﻹعﻼم

أو تلك هي صحافة صفراء هدفها تحقي الرح فحسب ،ف ثي ار من وسائل اﻹعﻼم انهارت لهذا
السبب.

ما يجب على وسيلة اﻹعﻼم أن ﻻ تستحي من عرض تفاصيل الحق قة عد أن تم نشر

الوقائع الكاذ ة ،فهذا ﻻ ينقص من ق متها بل يزدها مصداق ة لد القار  ،و لهذا شتر القانون
أن ينشر الرد الش ل نفسه الذ تم ف ه نشر المقال ،و لكن لﻸسف نﻼح أن الرد في الصحف

ينشر دوما على استح اء في م ان ضي

غير ملفت لﻼنت اه ،فﻼ زال اﻻعتقاد راسخا لد

الصحف أن نشر الرد بوضوح ينتقص من ق متها.
الهوامش:

) (1قانون عضو رقم 12ـ 05مؤرخ في  2012/01/12يتعل

 02الصادرة بتارخ .2012/01/15

اﻹعﻼم الجردة الرسم ة عدد

2) H. DUMAS: Le droit à l’information, Presses Universitaires de
France (P.U.F), 1981, p 686 et s.

)(3أنظر :د /عماد عبد الحميد النجار :الوس

القاهرة ،مصر ،1985 ،ص .469

(

في تشرعات الصحافة ،م ت ة اﻷنجلوالمصرة،

)(4أنظر :د /حسين عبد ﷲ قايد :حرة الصحافة ـ دراسة مقارنة في ظل القانونين المصر

والفرنسي ،رسالة د توراه ،جامعة القاهرة ،1993 ،ص .522

)(5أنظر :د /جابر جاد نصار :حرة الصحافة ـ دراسة مقارنة في ظل القانون رقم  148لسنة

 ، 1980دار النهضة العر ة ،القاهرة ،مصر ،1994 ،ص .175

)*( نص المشرع الفرنسي على ح الرد في المادة  13من قانون الصحافة وهو ش ه نص المادة
50

 .ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:ع6:ج .2ﺟﻮان 2012

 45من قانون اﻹعﻼم الجزائر  ،ونص في المادة  12على ح التصح ح ،وحسب هذه المادة

يثبت ح التصح ح للسلطة العامة لتصح ح اﻷخ ار غير المطا قة للحق قة التي نشرت بواسطة
الصحافة والمتعلقة أعمالها.

)(6أنظر :د /مدحت محمد محمود عبد العال :المسؤول ة المدن ة الناشئة عن ممارسة مهنة

الصحافة ،رسالة د توراه ،ل ة الحقوق ،جامعة القاهرة ،مصر ،1994 ،ص .457

) (7راجع مثﻼ :د /أشرف رمضان عبد الحميد :حرة الصحافة ـ دراسة تحليل ة في التشرع

المصر والقانون المقارن ،الط عة اﻷولى ،دار النهضة العر ة ،القاهرة ،مصر ،2004 ،ص

.316

و د /جمال الدين العط في :حرة الصحافة ،مطا ع اﻷهرام التجارة ،القاهرة ،مصر،1971 ،
ص .196

)(8أنظر :د /عبد ﷲ مبروك النجار :إساءة استعمال ح

النشر ـ دراسة مقارنة في الفقه

اﻹسﻼمي والقانون ،دار النهضة العر ة ،القاهرة ،مصر 2001 ،ـ ،2002ص .471
)(9أنظر :د /أشرف رمضان عبد الحميد :المرجع الساب  ،ص .314

)(10تنص المادة  114من قانون اﻹعﻼم على أنه '' م ن رفض نشر أو بث الرد إذا ان

مضمونه مناف ا للقانون أو اﻵداب العامة أو المنفعة المشروعة للغير أو لشرف الصحفي''.

)(11غالب ة الفقه و أغلب أح ام القضاء الفرنسي و المصر و ذا القانون المقارن يذهب إلى

اﻻعتداد الرضا سبب عفي الصحفي من المسؤول ة المدن ة ،بل و عفي أ ضا من المسؤول ة
الجزائ ة)أنظر :د /طارق سرور :جرائم النشر واﻹعﻼم ،الط عة اﻷولى ،دار النهضة العر ة،
القاهرة ،مصر ،2004 ،ص .250

و د /ممدوح خليل العاني :حما ة الح اة الخاصة في

القانون الجنائي ،رسالة د توراه ،ل ة الحقوق ،جامعة القاهرة ،1983 ،ص .(207

12) Crim.22/02/1972. Bull.crim. n 70. R.S.C. 1973. p 128 ; et
Crim.21/07/1955. J.C.P. 1956-2-9245 ; et Crim.12/07/1884. D.P1886-147.
)(13راجع :د /جابر جاد نصار :المرجع الساب  ،ص  177و ما عدها.
)(14ح م صادر بتارخ  26يناير  1979أشار إل ه :د /حسين عبد ﷲ قايد:المرجع الساب ،
ص .527
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(

)(15فضﻼ عن الشرو اﻷخر ..راجع :د /زهد

ن :المسؤول ة المدن ة ـ أو اﻷعمال غير

الم احة ،الط عة اﻷولى ،منشورات الم ت ة العصرة ،بيروت ،لبنان ،بدون سنة نشر ،ص 108

وما عدها.

)(16راجع :د /عاطف النقيب :النظرة العامة للمسؤول ة الناشئة عن الفعل الشخصي ـ الخطأ

والضرر ،الط عة الثالثة :ط عة خاصة التعاون بين منشورات عو دات) بيروت ـ ارس(؛ وديوان
المطبوعات الجامع ة)الجزائر( ،1984 ،ص .167

)(17تنص المادة  183من القانون المدني على أنه »يجوز للمتعاقدين أن حددا ق مة التعو ض
النص عليها في العقد أو في اتفاق ﻻح  ،وتطب في هذه الحالة أح ام المواد  176و « 181

)(18تنص المادة  226من القانون المدني المصر على أنه "إذا ان محل اﻻلتزام مبلغا من
النقود و ان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء ه ،ان ملزما أن يدفع للدائن
على سبيل التعو ض عن التأخر فوائد قدرها أرعة في المائة في المسائل المدن ة وخمسة في

المائة في المسائل التجارة "...

)(19المادة  1153من القانون المدني الفرنسي تنص أ ضا على الفوائد التأخيرة.

)(20راجع المواد  459إلى466من القانون المدني الجزائر
)(21راجع نص المادة  459من القانون المدني الجزائر .

)(22راجع :د /أشرف رمضان عبد الحميد :المرجع الساب  ،ص  316وما عدها.
)(23راجع نصوص المواد 91 :و 96و  100من قانون اﻷسرة الجزائر .
) (24راجع نص المادة  25من القانون المدني.

)(25راجع نص المادة  42من القانون المدني الجزائر .

)(26راجع نص المادتين  83و  84من قانون اﻷسرة  ،ونص المادة  125من القانون المدني
الجزائر .

)(27راجع نص المادة  111من قانون اﻷسرة الجزائر .

)28راجع نص المادة  571من القانون المدني الجزائر .

)(29راجع :د /طارق سرور :المرجع الساب  ،ص .652

)(30وقد ورد في نص المادة  28من قانون الصحافة المصر ما يلي  » :عاقب الممتنع عن

نشره الح س مدة ﻻ تقل عن ثﻼثة أشهر و غرامة مال ة ﻻ تقل عن ألف جن ه و ﻻ تتجاوز
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أرعة آﻻف جن ه أو بإحد هاتين العقو تين«

)(31راجع :د /طارق سرور :المرجع الساب  ،ص  641و د /جمال محمود الكرد  :تشرعات

اﻹعﻼم ،الجزء الثاني :وسائل اﻹعﻼم اﻷخر )اﻹذاعتين المسموعة والمرئ ة( ،الط عة الثان ة،
جامعة طنطا ،مصر ،2004 ،ص  175وما عدها.

) (32قانون  90ـ  07المؤرخ في  1990/04/03المتعل

المادة  132من القانون العضو رقم  12ـ  05المتعل

قائمة المراجع:
أوﻻ ـ الكتب:

اﻹعﻼم و قد تم إلغاؤه موجب

اﻹعﻼم.

أ ـ تب اللغة العر ة:

 (1د /أشرف رمضان عبد الحميد :حرة الصحافة ـ دراسة تحليل ة في التشرع المصر والقانون
المقارن ،الط عة اﻷولى ،دار النهضة العر ة ،القاهرة ،مصر.2004 ،

 (2د /جابر جاد نصار :حرة الصحافة ـ دراسة مقارنة في ظل القانون رقم  148لسنة ،1980

دار النهضة العر ة ،القاهرة ،مصر.1994 ،

 (3د /جمال الدين العط في :حرة الصحافة ،مطا ع اﻷهرام التجارة ،القاهرة ،مصر.1971 ،

 (4د /جمال محمود الكرد  :تشرعات اﻹعﻼم ،الجزء الثاني :وسائل اﻹعﻼم اﻷخر
)اﻹذاعتين المسموعة والمرئ ة( ،الط عة الثان ة ،جامعة طنطا ،مصر.2004 ،

 (5د /عبد ﷲ مبروك النجار :إساءة استعمال ح

النشر ـ دراسة مقارنة في الفقه اﻹسﻼمي

والقانون ،دار النهضة العر ة ،القاهرة ،مصر 2001 ،ـ.2002

 (6د /عماد عبد الحميد النجار :الوس
مصر.1985 ،

 (7د /زهد

في تشرعات الصحافة ،م ت ة اﻷنجلوالمصرة ،القاهرة،

ن :المسؤول ة المدن ة ـ أو اﻷعمال غير الم احة ،الط عة اﻷولى ،منشورات

الم ت ة العصرة ،بيروت ،لبنان ،بدون سنة نشر.

 (8د /طارق سرور :جرائم النشر واﻹعﻼم ،الط عة اﻷولى ،دار النهضة العر ة ،القاهرة،
مصر.2004 ،

 (9د /عاطف النقيب :النظرة العامة للمسؤول ة الناشئة عن الفعل الشخصي ـ الخطأ والضرر،

الط عة الثالثة :ط عة خاصة التعاون بين منشورات عو دات) بيروت ـ ارس(؛ وديوان
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المطبوعات الجامع ة)الجزائر(.1984 ،

ب ـ تاب اللغة الفرنس ة:

H. DUMAS: Le droit à l’information, Presses Universitaires de France
(P.U.F), 1981, p 686 et s.

ثان ا ـ الرسائل الجامع ة:

 (1د /حسين عبد ﷲ قايد :حرة الصحافة ـ دراسة مقارنة في ظل القانونين المصر والفرنسي،
رسالة د توراه ،جامعة القاهرة.1993 ،

 (2د /مدحت محمد محمود عبد العال :المسؤول ة المدن ة الناشئة عن ممارسة مهنة الصحافة،
رسالة د توراه ،ل ة الحقوق ،جامعة القاهرة ،مصر.1994 ،

 (3د /ممدوح خليل العاني :حما ة الح اة الخاصة في القانون الجنائي ،رسالة د توراه ،ل ة
الحقوق ،جامعة القاهرة.1983 ،

ثالثا ـ النصوص القانون ة:

أ ـ نصوص قانون ة جزائر ة:

 (1قانون عضو رقم 12ـ 05مؤرخ في  2012/01/12يتعل اﻹعﻼم الجردة الرسم ة عدد 02
الصادرة بتارخ .2012/01/15

 (2القانون المدني.
(3قانون اﻷسرة.

ب ـ نصوص قانون ة مقارنة:
 (1القانون المدني المصر

 (2القانون المدني الفرنسي.

 (3قانون تنظ م الصحافة المصر
 (4قانون الصحافة الفرنسي.

ار عا ـ أح ام قضائ ة:

1- Crim.22/02/1972. Bull.crim. n 70. R.S.C. 1973. p 128
2- Crim.21/07/1955. J.C.P. 1956-2-9245
3- Crim.12/07/1884. D.P1886-1-47.
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مجلة ال حوث والدراسات العلم ة
جامعة الد تور حيى فارس

Email rres_rev_cum@yahoo.fr

ارت ا المصلحة العامة الملك ة العقار ةالخاصة في التشر ع
الجزائر

أ.بوض اف مصطفى
55

 .ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:ع6:ج .2ﺟﻮان 2012

ل ة الحقوق

جامعة المد ة

Résumé

mustaphaboudiaf@gmail.com

La propriété privée n’est plus un droit absolu, mais limitée
sous réserve d’ordre.
social, politique, économique
archéologique .

et

financier,

historique

et

Il est nécessaire que le propriétaire utilise sa propriété
foncière et respect les objectifs mentionnés dessus.
Le legistrateur impose le contrôle sur les usages des
propriétaires, qui est en fin un moyen très efficace pour confirmer la
relativité de la propriété foncière privée .
Le propriétaire doit prendre en compte des moyens les moins
dommageable pour les autres propriétaires, pendant la jouissance
(article 674 et 690 code civil). Donc la propriété foncière privée sert
l’intérêt public.

ملخص

الملك ة العقار ة الخاصة لم تعد حقا مطلقا بل أص حت مقيدة ومشروطة اﻷهداف

 وأص ح، اﻹجتماع ة والس اس ة واﻹقتصاد ة و الخدمات ة والمال ة والثقاف ة التار خ ة واﻷثر ة

لزاما على المالك أن ستعمل ملكيته استعماﻻ مشروعا معنى عدم مساس ملكيته الخاصة
 ومن ثم أجاز المشرع للقضاء فرض رقابته على استعماﻻت، اﻷهداف المنوه عنها أعﻼه

 وعلى،  وهي في الحق قة طر قة الغة الفعال ة لتأكيد نسبيتها والحد من إطﻼقها، الملك ة
2012 ﺟﻮان.2 ج6:ع: ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
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الملك أن يراعي ف ما ين غي أن يراع ه أثناء التمتع ملكيته أقل الطرق إض ار ار الغير  ،و جب

عل ه مراعاة

مقدمـة

مصلحة الغير الجماع ة والفرد ة إلى جانب مصلحته الخاصة.

التشرعات العالم ة على اختﻼفها أقرت ح الملك ة الخاصة  ،وشرعت له من المؤ دات

ما يثبته و حم ه و صونه  ،ومع ذلك قيدته ما ﻻ ضر الغير  ،فردا ان أو جماعة  ،فح

م ن القول

الخاصة والعامة محاف عل ه تشر عا وفقها وقضاء.

أن ح الملك ة العقارة الخاصة ٕوان ان في طب عته فرد ا إﻻ أنه يتسم الجماع ة في نفس

 ،أما الفرد ة فﻸنه ل س بذاته وظ فة بل هو ميـزة تخول صاحبها اﻻستئثار بثمراته من الوقت

[

 ،وأما ميزة الجماع ة فتبدو في 1جانب و من جانب آخر اعتراف الفرد وم انته و رامته

تقييد هذا الح

]

منع اتخاذه وسيلة لﻺضرار الغير سواء أكان الغير فردا أو جماعة .على

أن تكرس وتجسيد الملك ة الخاصة في ه ل النظام العام للدولة قتضي تقررها واﻻعتراف

بها ضمن تشرعات الدولة  ،ما يتطلب توفير ضمانات وأدوات لحمايتها في نفس الوقت
التي تحا الملك ة الخاصة قيود في شتى مجاﻻت الح اة بتعقيدها و ثرتها إلى حد الﻼزم

التصرح شأنه أنها لم ترد على سبيل الحصر؛المالك مقيد أن ﻻ

ون استعماله مخالفا

للقانون] ،[2ولقد تب في هذا الفقهاء وأفاضوا لمعرفة اﻷسس التي تنبني عليها هذه

اﻻلتزامات  ،والتعرف على مصادرها التارخ ة وعلى ضوء الم اد

القانون ة الخاضعة

لعوامل التطور وانتهوا إلى إقرار شرعيتها،ولقد شهد الفقه في بدا ات الملك ة العقارة الخاصة

تطرفا تعل بإطﻼق ح الملك ة وتقد سه مع عدم المساس ه  ،ثم استقر في النها ة على
اعت ار الملك ة حقا ذ وظ فة اجتماع ة ] ،[3ولم قتصر اﻷخذ بهذه النظرة على ﻼد عينها

 ،بل أص حت ثير من اﻷمم التي تتغنى المذهب الفرد

تفرض قيودا على المالك  ،ولم

عد إش اع الفرد المالك لحاج اته ما ان في الماضي القرب ،وانفسح مجال هام ضمن

الملك ة الخاصة ﻹش اع الحاجات اﻹجتماع ة  ،والقول أن الملك ة ح ذو وظ فة اجتماع ة

يختلف في ص اغته ومدلوله عن القول أن الملك ة وظ فة اجتماع ة .إن ثي ار من الفقه

انتهى إلى أن المالك ل س موظفا في نظام يدعى الملك ة ولو ان ذلك فمعنى الملك ة

ينتهي تماما و ندثر مع اندثار الوظ فة نفسها  ،مع ما هو ثابت من المعاني الذات ة للتملك
اعت اره غر زة فطرة  ،وف ه مجال رحب واسع ﻹش اع المصالح الشخص ة ال حتة للمالك ،
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والحق قة التي ﻻ يختلف عليها اثنان هو أن المالك سعى لتحقي مصالحه الشخص ة أكثر

مما سعى لتحقي مصالح الجماعة  ،لذلك وجب القول أن الملك ة ح ذو وظ فة اجتماع ة

حافزة ﻻ تهدر س ادة المالك بل تعززها  ،توف بين الم ادرة الفرد ة المستمدة من تلك الس ادة

و ين مطالب الجماعة  ،لذلك فإن هذ التنسي

الرائع بين مصلحة الفرد المالك ومصلحة

الجماعة أو اﻷمة أو المجموعة يتجلى في القيود التي فرضها المشرع على الملك ة الخاصة

خدمة للمصلحة العامة .و ناء على ما تقدم سأتناول في هذه الدراسة القيود المفروضة على
الملك ة الخاصة والتي تهدف أساسا إلى الصالح العام اﻻقتصاد

وعلى

واﻻجتماعي.

التال ة  :ما هي المبررات التشرع ة والواقع ة التي تب ح ضوء التقد م نفسه أطرح اﻹش ال ة

للمشرع تقييد الملك ة العقارة الخاصة للمصلحة العامة  ،وماهي أنواع هذه المصلحة التي
لﻺجا ة على

م ن أن ترت

بها  ،و نتائج ذلك؟

هذه اﻹش ال ة وغيرها ارتأيت تناول موضوع ال حث وف الخطة التال ة

الم حث اﻷول :مفهوم المصلحة العامة وأح امها

المطلب اﻷول:مفهوم المصلحة العامة وتمييزها عما شابهها من مفاه م

المطل الثاني :أح ام المصلحة العامة

الم حث الثاني :تطب قات ارت ا المصلحة العامة الملك ة العقار ة الخاصة
المطلب المطل اﻷول:المصلحة العامة الفﻼح ة والغاب ة والمائ ة.

الثاني:المصلحة العامة المرت طة المحروقات والمناجم ونقل الكهراء وتوزعالغاز.
الم حث اﻷول :مفهوم المصلحة العامة وأح امها.
 ،حيث انت الدولة يرت

مفهوم المصلحة العامة مفهوم الدولة الذ برز وظهر بوجودها

تقتصر ٕوالى غا ة القرن الثامن عشر على الق ام بوظائف اﻷمن والج ش

أ الدولة الحارسة إﻻ أن هذا الدور قد توسع ل شمل عدة مجاﻻت.

و عد

اﻻقتصاد ة اتضح أن تدخل الدولة يجب أن ون في حدود تسمح استقرار ()1927أزمة

اقتصاد وس اسي ،وترك المجال مفتوح للم ادرة الحرة والمنافسة.
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المطلب اﻷول :مفهوم المصلحة العامة وتمييزها عما شابهها من مفاه م
للمصلحة العامة معان

متعددة بتعدد اﻷف ار واﻻيديولوج ات التي تنبني عليها اﻷنظمة الس اس ة والقانون ة  ،ما تشت ه
ثير من المفاه م النظام العام واﻵداب العامة لذلك ان من الضرور تحديد مفهومها

وتمييزها عما شبهها من مفاه م.

الفرع اﻷول :مفهوم المصلحة العامة وتطورها

المصلحة العامة تحمل الكثير من المعاني التي ﻻ م ن فصلها عن الزمن أو الوقت الذ تنشأ

ف ه أو م ن القول بها أو التحجج غيرها  ،وقد عرفت الكثير من التغير في أح امها فعل

الزمان والم ان  ،ما أن للدين والعقيدة الفعل الفاعل في تحديد معنى المصلحة العامة وت ميزها
عما شابهها من أنظمة.

اوﻻ :المصلحة العامة عند القدامى

ان المصطلح المتعارف عل ه قد ما والذ

اتخذ حجما واسعا من الشيوع واﻻنتشار في أوسا

القدامى هو الخير العام ،ونجد هذه الع ارة لد

)أرسطو( ،وهي تتجاوب ثي ار مع الف رة

اﻷساس ة الفلسف ة اﻷخﻼق ة التي يتوخى موجها ل تصرف إنساني هدفا معينا ،و ستمد ق مته
من

ق مة

[4.

الهدف

المنشود،

حيث

ون

صالحا

قدر

يتوخى

الخير

]

حتى أن القد س )توم اﻷكو ني( تبنى الف رة ووضعها في صلب فلسفته القانون ة ولم ستثمرها ف ما
عد فﻼسفة القانون رغم أنهم مرت طون ش ل أوث

القانون الطب عي ،أو الذين ﻻ يتطرقون إلى

مذهب العلة النهائ ة إﻻّ في ضوء المنفعة ،ولكن يبدو أنها أثيرت ش ل ش ه مستمر من قبل
رجال القانون ،ولم يلجأ إليها ق أنصار المذهب الفرد الذ ان سائدا في القرن التاسع عشر

 ،ولكن المﻼح هو عودة ظهور الف رة أو الع ارة ،وانتشارها عقب الحرب العالم ة اﻷولى في

اﻷحاديث العامة التي ستعملها ش ل خاص رجال الس اسة  .ولقد تبنت عدة تشر عات عالم ة
مصطلح

الخير

ومن

العام
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ثان ا :المصلحة العامة حديثا
إن اﻷحداث المعاصرة جعلت المصلحة العامة موضع شك من قبل الكثيرن ،إذ بدت لهم و أنها

تش طرقها نحو الد تاتورة ،اﻻهتمام الذ أخذت تبد ه مصالح المجتمع المعترضة لمصالح
الفرد ،ومع ذلك ير أنصار هذه الف رة أنها ﻻ تستط ع وحدها أن تحدد الهدف النهائي للقانون

[ ،على أنه يجب محاولة 5في تأليف مقتض ات الح اة في المجتمع واﻻحترام الواجب تجاه الفرد

]

تحديد مضمونها إلى حد ما وقد أد ما تقدم ذ ره إلى مﻼحظة أن القانون حاول اد ذ بدء
تسهيل إقامة العﻼقات اﻻجتماع ة وازد ادها .ومن هنا فإن ف رة المصلحة العامة تثير جم ع

المآخذ التي وجهت إلى الد تاتورة ف ما تتحلى ه من قدرةٕ ،وانه لمم ن حتما اﻹدعاء أن نمو
الح اة اﻻجتماع ة س فيد الجم ع من حيث النتيجة .إن هدف المصلحة العامة يتمتع أولو ة

مطلقة ،و ق مة ذات غا ة قصو  ،فﻼ م ن منع المجتمع من تضح ة اﻷفراد  ،خصوصا إذا

ان تطور الح اة اﻻجتماع ة واﻻقتصاد ة والس اس ة ﻻ م ن تلبيتها بدون تطع م القانون بوجه

عام ،والقانون المدني بوجه خاص ع ارات عامة مرنة مثل النظام العام والمصلحة العامة و مبدأ

حسن الن ة ،والعدالة ،والوظ فة اﻻجتماع ة ،ما أنها تمتن هذا الر وتفيد الجماعة التضيي

على الفرد ،وتقيد الفرد نفسه في إطار الجماعة من خﻼل التضيي على فرد آخر وهنا ون

اﻷمر نتيجة جدل منتج انتهجه المشرع.

الفرع الثاني :تمييز المصلحة العامة عما شابهها من مفاه م

يبدو للوهلة اﻷولى تقارب المصلحة العامة النظام العام واﻵداب العامة لكن ل

مصطلح له مدلوله من الناح ة الفقه ة والتشرع ة.
مرت

أوﻻ :المصلحة العامة والنظام العام

لقد تبين لنا سا قا معنى المصلحة العامة من خﻼل التطور التارخي وثبت أن معناها

مؤداها مع التر يز على وسع مدلولها ومرونته  ،أما النظام العام فهو اﻷساس الس اسي

واﻻجتماعي واﻻقتصاد والخلقي الذ
إن ف رة النظام العام نسب ة تتغير

قوم عل ه ان المجتمع في الدولة ،وهو المش ل

للقواعد المعتبرة أساسا للقانون فيها.

وتتسع في عنصر معين وتضي في آخر ،ما أن من دولة ﻷخر وأح انا في الدولة الواحدة
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دائرة النظام العام تضي حيث سود المذهب الفرد  ،بينما تتسع حيث تسود المذاهب

اﻻجتماع ة .والنظام العام قع عبء تحديده على القاضي تحت رقا ة المح مة العل ا ،وهو

يجمع بين صفة القاضي وصفة المشرع تجاوزا ،إﻻ أن الواجب المفروض هو وقوف تصوره عند
تصور الجماعة أسرها ،ما يجب عل ه أن يتحرز من إحﻼل آرائه الخاصة في العدل

اﻻجتماعي محل آراء المجتمع،إذ الواجب قتض ه أن طب مذه ا عاما ﻻ مذه ا شخص ا خاصا

[

 ،وقد أخذ المشرع الجزائر النظام العام مع ار معنو للتفرقة بين القواعد اﻵمرة والقواعد  6ه

من القانون المدني :إذا لم ن لﻼلتزام سبب أو ان سب ه ()136الم ملة ،جاء في نص المادة

]

مخالفا للنظام العام أو اﻵداب العامة ان العقد اطﻼ.

ثان ا :المصلحة العامة واﻵداب العامة

إن القوانين اﻵمرة هي القوانين المتصلة النظام العام واﻵداب العامة  ،واﻵداب العامة ط قا للفقه

الحديث هي جزء من أخﻼق المجتمع والتي عتبرها المشرع أساسا للتنظ م القانوني في المجتمع

وهي نتيجة المعتقدات الموروثة والعرف  ،وف رة اﻵداب العامة غير محددة ،وعلى القانون أن
ستوحيها مما تواضع عل ه المجتمع ،واﻵداب نسب ة تختلف اختﻼف الم ان والزمان

[7 .

]

و ير الفق ه الفرنسي ربر " :أن اﻵداب هي مجموع قواعد اﻷخﻼق و ذلك ترفع ل قواعد

وقد سار القضاء على إ طال اﻻتفاقات التي

اﻷخﻼق إلى مرت ة القواعد القانون ة اﻵمرة " .

تهدف إلى إيجاد عﻼقات جنس ة غير مشروعة ،و ذلك اﻻتفاقات المتعلقة استغﻼل بيوت

الدعارة وأند ة القمار ولو انت هذه المحال مرخصا لها من جهة اﻹدارة ،ﻷن هذا الترخ ص ٕوان

نفي عنها مخالفتها للنظام العام فهو ﻻ ينفي عنها مخالفتها لﻶداب العامة

[ .المطلب الثاني :أح ام المصلحة العامة

]

إن

8

المجتمع ف ه تهديدات خطيرة قدر ما تنطو على الم ر والخداع فإذا انت السلطة تمثل الفئة

أو الط قة المتعال ة ،فاﻹغراء سير في اعت ار مصالح هذه أو تلك مثا ة مصالح المجتمع

امله  ،وعلى هذا فأنصار المصلحة العامة قليلون ،وﻻ يتأتى الدفاع عنها إﻻ إذا حددنا لها

مد جديدا ،يتجاوز مراحل تطورها اﻷولى ،فإذا ص غ القانون اسم المجتمع فهو يتوخى إفادة

الفرع

الح اة اﻻجتماع ة نفسها.
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اﻷول :أساس المصلحة العامة

ين غي التأكيد

هنا على عدم إغفال أن الح اة اﻻجتماع ة التي ﻻ م ن اعت ارها في المفهوم الذ هو أكثر
انتشارا ،هدفا في ذاتها ،فالفرد يتمتع ق مة أسمى  ،وهذا التفسير الذ

ان طل عل ه  ،ومن

هنا وجب أن يجد انطﻼقه في الح اة اﻻجتماع ة ،وعل ه لزم اﻷمر أن أخذ القانون عين

اﻻعت ار غائ ة المجتمع ،غض النظر عما يتصف ه في أح ان ثيرة .فإذا ان المجتمع حق

م اسب بيرة لعدد واسع من المواطنين ٕوانما ل س على حساب اضطهاد اﻵخرن ،فﻼ يب
اﻷمر متعلقا المصلحة العامة وحدها ،ﻷن المجتمع ﻻ شمل جم ع الناس  ،والمؤ د أن القانون
ﻻ طالب إﻻ الحد الكافي ﻹقامة العﻼقات اﻻجتماع ة ،و ذلك فهو ﻻ فرض إﻻ ما هو في
مصلحة الجم ع.

إن اﻷمر الذ جعل الدولة أكثر تحي از إلى المواطن عند الخطر ،ات عرض ص انة الفرد من

خطر الدفاع عن المجتمع ،و التالي ينتظر الجم ع من السلطة أنها تخدم حاجات القضا ا
اﻻجتماع ة ذات المصلحة العامة.

الثاني :مشروع ة المصلحة العامة

الفرع

إن المصلحة العامة مطلب مشروع في افة اﻷمم،

ولد مختلف التشرعات على اختﻼف مناهلها ومشارها  ،وهذا عني مشروع ة المصلحة

العامة نفسها ،حتى ٕوان حادت تطب قاتها سبب القائمين عليها  ،هذا عني أنني سأ حث مسألة
انها.
السند الفقهي والتشرعي والقضائي الذ يدعم المصلحة العامة و ثبتها ،و حف

أوﻻ:

مشروع ة المصلحة العامة فقها

ﻻ

اد يختلف الفقه على أصل هذا المعني من زعماء وأنصار المذاهب الفقه ة المختلفة

[ ،و ذا المذاهب الواقع ة التي يتزعمها  9التر يز على أسس العدالة واﻻرت اح في العقل اﻹنساني

]

أنصار المذهب التارخي وتأكيدهم على تطور اﻷوضاع واحت اج الفرد للكافة ،ما في حاجة
الكافة للفرد ،ما ير ذلك أصحاب مذهب الغا ة اﻻجتماع ة ،وأساسهم في ذلك الكفاح والنضال

والتأكيد

على

إرادة

[ ]10
.

في

اﻹنسان
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ثالثا :مشروع ة المصلحة العامة تشر عا

إن المصلحة العامة حظيت اﻻهتمام من التشرع مختلف درجاته بدا ة من الدستور إلى غا ة
أدق تفصيل تنظ مي  ،وﻻ مجال هنا لتعدادها ﻷنها ثيرة  ،لذلك سوف نتناول أهم وأبرز

تطب قاتها

في

الم حث

ثان ا :مشروع ة المصلحة العامة قضاء

الثاني

من

الدراسة.

لقد تواترت أح ام القضاء إضافة إلى اﻻجتهادات القضائ ة للمح مة العل ا على تثبيت معنى

المصلحة العامة  ،وتقررها دون إم ان ة إحصاء المرات التي حظيت فيها المحافظة عليها

وسوف أتي الدور على أهم ة القضاء في حما ة المصلحة العامة من خﻼل اقي هذه الدراسة.

الم حث الثاني :تطب قات ارت ا المصلحة العامة ح الم ل ة العقار ة الخاصة

ﻻ م ننا البتة تلمس المصلحة العامة دون الوقوف على المجاﻻت التي تكون محﻼ ﻹعمالها ،

وما أكثرها  ،تتعدد بتعدد أنظمة وأنما

الح اة اﻹجتماع ة واﻹقتصاد ة المش لة من ثير من

[ ،وقطاع الطاقة مختلف 11القطاعات ذات الصلة وأهمها ؛ الفﻼحة والغا ات وقطاع الم اه ،
أش اله المحروقات والمناجم  ،و نقل الكهراء وتوزع الغاز.

]

المطلب اﻷول :المصلحة العامة الفﻼح ة

لقد عرف القطاع الفﻼحي في الجزائر أنماطا عديدة من التنظ مات القانون ة التي جسدت أسلوب
اﻻستغﻼل الفﻼحي ،فصدرت عدة نصوص تشرع ة بدايتها ان نظام التسيير الذاتي ،ثم الثورة

الزراع ة وصوﻻ إلى قانون المستثمراتت الفﻼح ة انتهاء قانون التوج ه العقار والتوج ه الفﻼحي.
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ولكن أهم التطورات المتعلقة الفﻼحة جاءت في اﻷمر) (73/71المتعل
ما جاء في أح ام القانون ) (25/90المتعل

اﻷول :في ظل اﻷمر المتعل

الثورة الزراع ة  ،و ذا

الفرع

التوج ه العقار .

الثورة الزراع ة

إن المشرع قد أنشأ قيودا وفرضها على مالك اﻷرض الفﻼح ة أهمها :وجـ ـوب

اﻷرض من طرف مالكها استثناء للمبدأ الذ جاء ه اﻷمر وهو "

استعمال

اﻷرض لمن يخدمها "،

وعل ه فالمبدأ ان مجرد شعار يتغنى ه رواد الثورة الزراع ة ،و تقليد ل عض الدول اﻻشتراك ة في

ذلك الوقت الصين  ،ور ز اﻷمر على وجوب استعمال اﻷرض صفة م اشرة ،وعل ه ﻻ يجوز
للمالك أن عهد بخدمتها إلى غيره ٕواﻻ وقع تحت طائلة التأم م الذ
[12

[

تحدثنا عنه سا قا

]

الفرع الثاني :في ظل قانون التوج ه العقار

من هذا القانون عد فعﻼ تعسف ا 13إن عدم استغﻼل اﻷرض الفﻼح ة وفقا لنص المادة )(48

]

في استعمال الح نظ ار للق مة اﻻقتصاد ة والوظ فة اﻻجتماع ة المنوطة بها النوع من اﻷراضي،
ما أن استغﻼل اﻷرض الفﻼح ة أص ح واج ا على المالك ،ﻻ حقا له  ،وهذه النتيجة تؤ دها

المادة ) (51من قانون التوج ه العقار التي تنص على ما يلي ":إذا ثبت عدم استثمار لد

انتهاء أجل جديد مدته سنة تقوم الهيئة العموم ة المخولة لهذا الغرض ما أتي :وضع اﻷرض

حيز اﻻستثمار لحساب وعلى نفقة المالك أو الحائز الظاهر إذا ان المالك الحقي غير معروف
 ،أو عرض اﻷرض للتأجير ،أو ب عها إذا

انت خص ة جدا ،أو خص ة".

هذا جاء مفهوم جديد مغاير لنظرة التعسف في استعمال الح  ،إذ أنها اعتبرت عدم

استثمار اﻷرض تعسفا في استعمال الح  ،ونحن نعلم أن النظرة العامة للتعسف في استعمال
الح أساسه ن ة اﻹضرار الغير ،أو الحصول على فائدة غير مشروعة ،أو إذا ان يرمي إلى

[ ،والواضح أن موقف المشرع 14الحصول على فائدة قليلة النس ة إلى الضرر الذ
[

سب ه للغير

]

 ،وهنا تثور المﻼحظة أن المشرع 15الجديد أملته الوظ فة اﻻجتماع ة لﻸراضي الفﻼح ة

]

افترض في الفﻼح سوء الن ة والكل علم أن سوء الن ة أمر واجب اﻹث ات ،وحسسن الن ة هو
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اﻷمر المفترض.

يتعل

البتة ف رة تقييد ح

إن اﻷمر ﻻ

الملك ة ،ﻷن القيد هو ما ان داخﻼ في التنظ م العام العاد

[ ،ب عها أو تأجيرها ،أقرب إلى 16المألوف فيها ،ثم أن تكفل الدولة مقتضى المؤسسة المحدثة

نزع الملك ة منه إلى تنظ مها وتقييدها.

]

إن المشرع

وفي هذا اﻹطار نص على جملة من اﻹج ارءات حدد بها طرقة تدخل الدولة ﻹج ار المالك
على خدمة أرضه ،وعلى هذا تعد أرضا غير مستغلة قي نظر مفهوم قانون التوج ه العقار

ل

قطعة أرض فﻼح ة تثبت شهرة علن ة أنها لم تستغل استغﻼﻻ فﻼح ا فعل ا لمدة موسمين
فﻼحيين متعاقبين وعدم اﻻستثمار هذا تعاينه هيئة معتمدة تسمى " :لجنة إث ات عدم استغﻼل
اﻷراضي الفﻼح ة"].[17

المطلب الثاني :المصلحة العامة المرت طة الثروة الغاب ة و الثروة المائ ة
لقد تزايد اﻻهتمام النشا اﻻقتصاد

ثيرا ،ذلك ون التحد ات الحديثة مبن ة على القدرة

اﻻقتصاد ة ون أن الدول ل س بإم انها تطو ر اقتصادها دون اﻻعتماد على الثروات الطب ع ة ،
وأن اﻷنشطة اﻻقتصاد ة تنبني على المادة الخام ،والثابت في علم اﻻقتصاد أن المعادلة

اﻻقتصاد ة تبدأ من المادة اﻷول ة ،ما أن المشرع الوطني ٕوا مانا منه ضرورة فل هذه المادة
لتحقي النمو اﻻقتصاد

ادر إلى تنظ م قطاعي الثروة الغاب ة والمائ ة.

اﻷول :أح ام المصلحة العامة المرت طة الثروة الغاب ة

الفرع

إن الغا ة ثروة طب ع ة واقتصاد ة هامة وهي فوق ذلك وطن ة وقوم ة ،ومنطل ذلك واجب احترام

[ ،و المحافظة على الثروة الغاب ة مفهوم التشرع تكمن أساسا في حف 18الشجرة على الجم ع

]

الك ان القائم مرحلة أول ة قبل التف ير في تنميتها وتطو رها ،بناء على أن التنم ة الوطن ة ﻻ
م ن أن تتم عيدا عن التراكم الغابي أنواعه سواء :الغا ات ،اﻷراضي ذات الطا ع الغابي،
التكو نات الغاب ة اﻷخر .

إن الثروة الغاب ة مفهومها المتنوع تش ل حجرة أساس في التنم ة اﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة

[ .ما تندرج هذه الثروات في إطار التخط
واﻻجتماعي.

الوطني وتنسي
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التكامل اﻻقتصاد

19لﻸمة
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]

وقد جاء قانون التوج ه العقار ل عطي مفهوما مخصصا للثروة الغاب ة وأدرجها ضمن قوام

[

 ،و عرف قانون التوج ه العقار الغا ات بناء على 20اﻷمﻼك العقارة مووجب المادة ) (3منه

]

تقس ماتها على أنها ":ل أرض تغطيها غا ة في ش ل ن اتات تفوق ثافتها ) (300شجرة في
اله تار الواحد في المنطقة الرط ة وش ه الرط ة ،و) (100شجرة في المنطقة القاحلة وش ه

[ ،أما اﻷرض ذات الوجهة 21القاحلة ،على أن تمتد مساحتها إلى ما فوق ) (10ه تارات متصلة

]

الغاب ة فهي ل أرض تغطيها ن اتات طب ع ة متنوعة في قامتها وفي ثافتها وتتفرع عن تدهور

الغا ات سبب قطع اﻷشجار أو الحرائ  ،وتش ل هذه اﻷراضي اﻷحراش والخمائل وتدخل في
هذه التكو نات القمم الغاب ة الجبل ة ،والتكو نات المخشوش ة أو الضرورة لحما ة المناط

الساحل ة

[22.

]

ثان ا :قيود المصلحة العامة على اﻷمﻼك المجاورة للغا ات

إن وضع قواعد خاصة لتكفل الحما ة الضرورة للغا ات ﻻ م ن أن تستق م دون وضع قيود

قانون ة على المﻼك المجاورن لﻸمﻼك الغاب ة على أساس أنهم مالكون ،و موجب سلطتهم في

التملك فقد يؤذون هذه اﻷمﻼك ،من هذا ال اب نفذ المشرع ل قيدهم في ممارسة عض اﻷنشطة
حال انتفاعهم ملك اتهم والتصرف فيها.

وتطب قا لهذه القيود وردت عض النصوص القانون ة في قانون الغا ات لتفصيلها ومن ذلك منع
المﻼك الذين يرغبون في بناء أو إقامة أ ة ورشة لصنع الخشب أو مخزن لتجارة الخشب أو
المواد المشتقة منه القرب من اﻷمﻼك الغاب ة على عد قل عن ) (500متر ،أما إذا أراد

الشخص المالك إقامة ذلك على عد أقل من ) (500متر ف ضطره القانون ﻻستصدار رخصة

من

[23.

الو ازرة

الم لفة

ما منع نفس القانون إقامة أ

الغا ات

ط قا

للتنظ م

الجار

منشأة قد يتسبب نشاطها في اندﻻع الحرائ

ه

العمل

]

داخل اﻷمﻼك

الغاب ة ب عد ) (01لم ،إذا أراد الشخص المالك إقامة ذلك فﻼبد له استصدار رخصة من الو ازرة

[ٕ ،واضافة إلى هذه القيود منع القانون المﻼك من إقامة أ ة خ مة أو وخ أو 24الم لفة الغا ات

]

حظيرة أو مساحة لتخزن الخشب داخل اﻷمﻼك الغاب ة الوطن ة وعلى عد أقل من ) (500متر،
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فإن أراد المالك الق ام بهذه اﻷنشطة فعل ه استصدار رخصة من رئ س المجلس الشعبي البلد
[25.

]

أما المادة  30فتمنع إقامة مصانع للخشب داخل اﻷمﻼك الغاب ة أو على عد قل عن ) (02لم

ومتى أراد المالك إنشاء مصنع على ملكه المجاور لﻸمﻼك الغاب ة عل ه الحصول على رخصة
من الو ازرة الم لفة الغا ات ،وط قا للتنظ م الجار

ه العمل  ،أما المادة  32من نفس القانون

فنجدها تخضع ل عمل ات البناء واﻷشغال التي تمت قبل صدور القانون  ،12/84بوجوب

إعﻼن المﻼك عن أنفسهم ضمن أجل مدته سنة واحدة لد الو ازرة الم لفة الغا ات التي تح طهم
علما اﻹجراءات المتعلقة حما ة الثروة الغاب ة.

الفرع الثاني :أح ام المصلحة العامة المتعلقة الثروة المائ ة

مفهوم الم اه :

اهتم المشرع الجزائر

[

أوﻻ:

ثي ار قطاع الم اه فنظمه القانون رقم  12/05المؤرخ في  04أوت 2005

 ،وجاء هذا القانون ﻷجل تحديد الم اد ء والقواعد المط قة ﻻستعمال الموارد المائ ة
[27.وتسييرها و تنميتها ونها ملكا للمجموعة الوطن ة

]

]26

و ذلك جاءت أح ام هذا القانون ﻷجل التزود الم اه عن طر حشدها وتوزعها الكم ة الكاف ة

والنوع ة المطلو ة  ،و ذلك قصد تلب ة الحاج ات الخاصة الس ان  ،وترو ة المواشي وتغط ة

طلب النشاطات اﻻقتصاد ة و اﻻجتماع ة اﻷخر المستعملة للم اه  ،إضافة إلى ما سب ذ ره

جاء قانون الم اه للحفا على اﻷوس المائ ة من أخطار التلوث عن طر

جمع الم اه القذرة

المنزل ة والصناع ة وتصفيتها ،و ذا م اه اﻷمطار والس ﻼن في المناط الحضر ة  ،وال حث عن
الموارد المائ ة السطح ة وال اطن ة وتقي مها  ،و ذا مراق ة وضعيتها من الناح ة الكم ة والنوع ة و

والتح م في الف ضانات تثمين الم اه غير العاد ة مهما انت طب عتها لتحسين المخزون المائي
من خﻼل عمل ة ض

مسر جران الم اه السطح ة قصد التقل ص من الف ضانات المضرة

وحما ة اﻷشخاص واﻷمﻼك في المناط
[28.

الحضرة والمناط
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اﻷخر المعرضة للف ضانات
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]

ثان ا :أصناف اﻻرتفاقات المتعلقة المصلحة العامة للم اه وآثارها  :وﻷجل ل ما

سب

ب انه أقر المشرع مجموعة من القيود القانون ة المقررة على الملك ات الخاصة خدمة

للمصلحة العامة المرت طة بتوفير وتسيير الم اه وتلب ة

ارتفاقات

مختلفة

وصنفها

الحاجات الوطن ة من خﻼل إحداث

إلى

أصناف.

ثﻼثة

 -/1اﻻرتفاقات المتعلقة اﻷمﻼك العموم ة الطب ع ة للم اه :

المشرع حدد

اﻷمﻼك العموم ة الطب ع ة للم اه وعين حدودها وذ رها على سبيل الحصر وهي الود ان

وال حيرات والبرك والسبخات والشطو

 ،ما أقر المشرع المبدأ العام ﻹجازة التدخل لحما ة

المصلحة العامة المرت طة بإدارة اﻷمﻼك العموم ة الطب ع ة للم اه من خﻼل نص المادة )(09

من قانون الم اه ":يترتب عن ل إجراء ضر الغير ناتج عن إدارة اﻷمﻼك العموم ة الطب ع ة
للم اه تعو ض يتم تحديده مثلما هو الحال في مجال نزع الملك ة من أجل المنفعة العموم ة"
[29.

]

ومن بين ما أقره المشرع من ارتفاقات المصلحة العامة الخاصة الماء موجب القانون هو ارتفاق
الحافة الحرة على طول ضفاف الود ان وال حيرت والبرك والسبخات والشطو التي ﻻ م ن

تحديد واستعمال منطقة الحافة الحرة فيها ﻷس اب طبوغراف ة  ،أو لتدف الم اه  ،و إذا ما ترتب
منع ل مالك من

ارتفاق الحافة الحرة فإن ذلك سينتج عنه ما يلي:

بناء و إقامة بناء جديد و منع ذلك من ل غرس أو تشييد س اج ثابت  ،وحظر ل تصرف
ضر ص انة الود ان وال حيرات والبرك والسبخات والشطو  ،ما يجوز لﻺدارة أن تلجأ إلى ل

عمل يهدف إلى اقتناء اﻷراضي الﻼزمة في حالة ما إذا ان ارتفاق الحافة الحرة المنشأ موجب
أح ام المادة ) (11من قانون الم اه غير اف ﻹقامة ممر لﻼستغﻼل في ظروف ثابتة .

 -/2اﻻرتفاقات المتعلقة اﻷمﻼك العموم ة اﻻصطناع ة للم اه

أجاز القانون اﻻستفادة من الملك ة العقارة الخاصة خدمة للمصلحة العامة المتعلقة اﻷمﻼك
العموم ة

اﻻصطناع ة

للم اه
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أ -/تحديد ارتفاقات اﻷمﻼك العموم ة اﻻصطناع ة للم اه

-

المنشآت واله اكل المنجزة قصد ال حث عن الموارد المائ ة ومعاينتها وتقس مها الكمي والنوعي،

ومنشآت حشد الموارد المائ ة الجوف ة والسطح ة وتحو لها ومحطات المعالجة والخزانات ومنشآت

نقل الم اه وتوزعه عبر ش ات القنوات واﻷنابيب  ،و ذا مرفقاتها المخصصة لﻼستعمال
العمومي قصد تزو د التجمعات الحضرة والرف ة الم اه و صرف م اه مساحات السقي.

 مجمعات الم اه القذرة وم اه اﻷمطار ومحطات التصف ة و ذا مرفقاتها المخصصة لﻼستعمال30[.العمومي لتطهير التجمعات الحضرة الرف ة

]

و ﻷجل حما ة المصلحة العامة المرت ة م ونات اﻷمﻼك العموم ة اﻻصطناع ة للم اه أقر

المشرع استفادة الدولة الجماعات اﻹقل م ة والمؤسسات العموم ة  ،و ذا أصحاب اﻻمت از،

والمفوض لهم الخدمة العموم ة الذين ينجزون منشآت تا عة لﻸمﻼك العموم ة اﻻصطناع ة
للم اه من ارتفاقات اﻻست ﻼء أو الشغل المؤقت أو اﻹقامة على الممتلكات المجاورة
[31.

]

على أن تكون مناط اﻻست ﻼء الضرورة ﻹقامة المنشآت واله ل ذات المنفعة العموم ة حسب

الحالة إما موضوع شغل مؤقت  ،أو موضوع نزع الملك ة من أجل المنفعة العموم ة  ،وفي حالة

الشغل المؤقت

ح

[32.

للمالكين المعنيين التعو ض الكامل عن الضرر الناجم

]

المشرع فرض قيد المرور على المﻼك المجاورن قنوات التحو ل وقنوات جر الم اه  ،ما فرض

نفس القيد على المﻼك المجاورن لمجمعات م اه التطهير الفﻼحي  ،وقيد المرور في الحالتين

يلزم المﻼك السماح لمستخدمي اﻹدارة وعتادها المرور على أمﻼكهم الخاصة ما يلزمهم بنفس
القيد

لمصلحة

[33.

المقاولين

الم لفين

ص انة

القنوات

.

]

ب(.اﻹرتفاقات المرت طة بنظامي الرخصة وامت از استعمال الموارد المائ ة المشرع

حدد ارتفاقات لمصلحة اﻷشخاص الطب عيين أو المعنو ين الخاضعين للقانون العام أو القانون
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الخاص الحائزن على رخصة أو امت از استعمال الموارد المائ ة من ح مرور الم اه  ،ما في

ذلك صرف م اه اﻷراضي عبر قنوات اطن ة في اﻷراضي الوس طة استثناء المساحات

والحدائ واﻷحواش المجاورة للس نات  ،و جب أن يتم هذا المرور في ظروف عقﻼن ة  ،وأقل

ضر ار ﻻستغﻼل العقارات التي تم المرور بها  ،شرطة تعو ض مسب
34[.

وعادل

]

ما قيد المشرع ل مالك منع ل بناء جديد و ل تشييد لس اج ثابت أو ل غرس لﻸشجار

داخل المناط الخاضعة ﻻرتفاق المرور أو التفرغ ما هو منصوص عل ه في قانون الم اه ،
في ذات الصدد منح المشرع مزة لمالك العقار الخاضع ﻻرتفاق التفرغ أن يلزم المستفيد من
اﻻرتفاق اقتناء اﻷرض محل اﻻرتفاق في أ وقت.

المطلب الثاني :المصلحة العامة المتعلقة المحروقات والمناجم

ﻻ يخف على أحد أن المحروقات هي عصب الح اة اﻻقتصاد ة ،و هي المادة اﻷساس ة لتنش

الصناعة و الزراعة والنقل وغير ذلك من النشاطات  ،ولهذا تجد الح ومات سواء التي تشرف
على ال ﻼد التي تتميز أنها منتجة للنف أو التي تشرف على ال ﻼد المستوردة للنف  ،و لتاهما

تسعى ﻹحاطة هذا القطاع الهام منظومات تشرع ة الغة الدقة.

والمشرع الجزائر

أولى منذ اﻻستقﻼل أهم ة قصو لقطاع المحروقات ومن ذلك ما أقره القانون رقم 07/05

المؤرخ في  28أفرل 2005والمتعل

المحروقات معدل اﻷمر  10/06الصادر في

 ، 2006/07/29ما أصدر المشرع الجزائر نصوصا متعلقة المناجم أهمها القانون 10/01
المؤرخ في . 2001/07/03
ُ

الفرع اﻷول :المحروقات والمواد المنجم ة مصلحة عامة واج ة الحما ة
المشرع الجزائر عند إصداره للقانون  07/05ان سعى إلى تحديد النظام القانوني و دقة

لنشاطات ال حث عن المحروقات وِاستغﻼلها ونقلها عبر اﻷنابيب وتكررها وتحو ل وتسو

وتخزن وتوزع المنتجات البترول ة ،و ذا اله اكل والمنشآت التي تسمح ممارسة هذه النشاطات
[35.
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]

المشرع ان صائ ا حينما ر

بين مواد المحروقات والتي عرفها في القانون رقم  07/05ما

يلي":المحروقات السائلة والغازة والصل ة ﻻس ما الرمال النضيدة والنضيد الزفتي ،وتشمل ذلك
[ ،و ين المواد 36النف الخام وسوائل الغاز الطب عي وغاز البترول المم ع"

]

المنجم ة المذ ورة في قانون المناجم  .10/01والدليل على الر التشرعي بين مواد المحروقات

المنوه عنها القانون  ، 07/05و ين قطاع المناجم المنظم القانون  10/01هو ما أتى على

ذ ره المشرع في قانون المحروقات  07/05موجب نص المادة ) (1/07التي تنص على ما

يلي ":م ن التحصل على عقد حث وِاستغﻼل أو استغﻼل فق  ،أو التحصل على امت از لنقل
المحروقات بواسطة اﻷنابيب اﻻستفادة من الحقوق التال ة:

"ح ازة

المؤرخ في
اﻷراضي والحقوق الملحقة  ،وح اﻻرتفاق الممنوحة ط قا ﻷح ام القانون 10/01
ّ
11ر ع الثاني1422ه المواف ل  03جو ل ة 2001المتضمن قانون المناجم والتشرع المرت ه"

 ،ما نصت الفقرة ) (04من المادة ) (07من القانون  07/05على ما يلي":نزع الملك ة ط قا
للقانون 11/91المؤرخ في  12شوال 1411ه المواف

ل  27أفرل  1991الذ

حدد القواعد

المتعلقة بنزع الملك ة من أجل المنفعة العموم ة،المتمم المادة ) (65من قانون المال ة لسنة
." 2005

و ناء على ما سب يتضح لنا أن المشرع قد جعل للمواد المنجم ة تشرعا خاصا على غرار

المحروقات  ،ولكن ولسمات مشتر ة بينهما؛ أهمها أنهما ثروتان وطنيتان خاصتان المجموعة

الوطن ة تقعان تحت اﻷرض وتشتر ان في ثير من الخواص الفيزائ ة والجيولوج ة ماض اً
وحاض ار ومستق ﻼ  ،ومتشابهتان في طرق ال حث والتنقيب واﻻستغﻼل ؛ لذلك خصها المشرع

طرقة واحدة في التعامل مع الملك ة الخاصة أو أصحاب الحقوق العين ة المﻼصقة أو المجاورة

لمناط أو أماكن اﻻستغﻼل .وأحال اﻻتفاقات الخاصة المحروقات على قانون المناجم ﻷجل

تطبي نفس اﻷح ام المشتر ة على النوعين في اﻻستغﻼل ،و ذلك ون المشرع قد أحسن صنعا
و م ن إضافة إلى ما سب القول أن الثروة المعدن ة تعتبر مقوما هاما من مقومات اقتصاد

ال ﻼد لذا فقد أوﻻها المشرع الجزائر أهم ة ارزة تضمنتها أح ام القانون  10/01سالف الذ ر،

وعرف المشرع الثروة المعدن ة من خﻼل نص المادتين ال ار عة و الخامسة على التوالي في المادة
ال ار عة" :تتكون الثروة المعدن ة ما هي محددة في المادة السادسة أدناه فعل الطب عة ،وتندرج
قانوناً ضمن اﻷمﻼك العموم ة مجرد ثبوت وجودها" ،أماالمادة الخامسة فنصت على ما
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يلي":الثروة المعدن ة هي ثروة طب ع ة مستنفذة وغير متجددة وتخضع للمحافظة عليها ﻷح ام

هذا القانون ونصوصه التطب ق ة ﻻس ما المادة اﻷولى)الفقرة الثان ة(أعﻼه" .إن اﻻستغﻼل
المتعل

المحروقات والمواد المنجم ة ستت ع ح ازة اﻷرض محل اﻻستغﻼل وحقوقها الملحقة ،

و ذا ضرورة استفادة صاحب السند المنجمي في حدود القانون من اﻻرتفاقات القانون ة

لﻼستغﻼل وعل ه م ن التطرق لحاﻻت تقييد الملك ة خدمة لﻼستغﻼل المنجمي المتعل في ل

اﻷحوال المصلحة العامة اﻹقتصاد ة ما يلي:

أوﻻ :ح ازة اﻷراضي والحقوق الملحقة لﻼستغﻼ ل

المنجمي

المشرع أقر لصاحب السند المنجمي ضمن شرو

القانون ح ازة اﻷراضي الضرورة لتنفيذ

أشغال اﻻستكشاف واﻻستغﻼل واﻷنشطة المرت طة بها  ،ولتنفيذ أشغال س نات للمستخدمين
المعينين للق ام اﻷشغال المرت طة السند المنجمي ولتنفيذ اﻷشغال الخاصة اله اكل الضرورة

ﻹنجاز العمل ات المرت طة خاصة لنقل العتاد والتجهيزات والمنتجات المستخرجة  ،وأشغال الحفر
[ ،ما م ن لصاحب السند المنجمي أن ي اشر 37السطحي واﻷشغال التي تتطلبها ل التمو نات

]

مفاوضات مع مﻼك اﻷراضي المجاورة والمﻼصقة والتي م ن أن تمتد إلى اﻷرض محل

اﻻستغﻼل المنجمي شر أن تكون مطلو ة واقعا ﻷجل اﻷهداف الموضوعة تشرعا ضمن
أح ام المادة ) (134من القانون  10/01المتعل

المناجم.

م ن ما سب

القول للمﻼك

وﻷصحاب الحقوق العين ة اﻻتفاق مع صاحب السند المنجمي إبرام عقد أو عدة عقود رضائ ة
وفقا لﻸح ام العامة للتعاقد في القانون المدني ،وذلك ﻷجل ح ازة اﻷراضي والحقوق الملحقة

يب ح لصاحب السند المنجمي

تحق قا لمقتض ات المادة ) (134سالفة الذ ر  ،والعقد الذ
ِ
اﻻستفادة من ح ازة أراضي الغير والحقوق الملحقة هو عقد يرتب التزامات تعاقد ة مت ادلة بين
[ ،و سمح لصاحب السند المنجمي من اﻻستفادة من ح ازة اﻷرض 38اﻷطراف المختلفة
من نفس القانون الذ

عطي الح

]

ﻷصحاب اﻷمﻼك [39والحقوق المحددة في المادة 133

]

والحقوق العين ة في التعو ضات التي تغطي ل اﻷضرار التي لحقت بهم يدفعها لهم المستغل
للثروة المنجم ة ،و تحدد ق متها التراضي بين اﻷطراف المعن ة وفي حالة عدم التراضي عرض
الخﻼف على الجهة القضائ ة.

والمقصود بها

ملك ة

خاصة

ﻻ يجوز قانونا الق ام أ ة أعمال استغﻼل في أرض خاصة
دون

توفر الشرو
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[ .بينما يجوز منح ح ازة اﻷراضي مجانا إذا انت تا عة لﻸمﻼك 40المادتين)(135و)(136

]

الوطن ة المخصصة أو المملو ة ﻷشخاص خاضعة للقانون الخاص إذا ان موضوعها التنقيب

واﻻستكشاف

المنجميين
[41.

،

والتي

ﻻ

ينجم

عنها

ضرر

]

ثان ا :اﻻرتفاقات الخاصة اﻻستغﻼل المنجمي

المشرع وحفاظا منه على حسن سير ِ
اﻹستغﻼل المنجمي ٕوام ان ة اصطدام صاحب السند
المنجمي ملك ات عقارة خاصة تؤرق عمل اته  ،أقر حزمة من النصوص لمواجهة هذه الحالة ،

فالمبدأ أنه م ن أن ستفيد صاحب السند المنجمي من اﻻرتفاقات القانون ة للدخول و المرور

[ ،ما أن اﻷصل في اﻻستفادة من 42والقنوات الضرورة لتجهيزاته أو سير اﻻستغﻼل المنجمي

]

اﻻرتفاقات لصاحب السند المنجمي هو م اشرة مفاوضات

التراضي للوصول إلى اتفاق مع

من

دخول

المعنيين ،إﻻ أنه وفي حالة الحصر وعدم حصول هذا اﻻتفاق م ن إج ار مالك اﻷرض على
السماح لصاحب السند اﻻستفادة من هذه اﻻرتفاقات على اﻷرض أو اﻷراضي المجاورة للمح

الممنوح

دائما

[43.

لصاحب

السند

مرور

و

]

الفرع الثالث :المصلحة العامة المتعلقة بنقل الكهر اء وتوز ع الغاز

نظم المشرع الجزائر قطاع الكهراء والغاز موجب القانون  01/02المؤرخ في 2002/02/05

يتعل

الكهراء وتوزع الغاز بواسطة القنوات  ،وجاء هذا القانون بهدف تحديد القواعد المط قة

على النشاطات المتعلقة بإنتاج الكهراء ونقلها وتوزعها و تسو قها ونقل الغاز وتوزعه وتسو قه

بواسطة القنوات و هذه النشاطات لها تتم ط قا للقواعد التجارة قوم بها أشخاص طب عيون
أومعنو ون خاضعون للقانون العام أو الخاص و مارسونها في إطار المرف
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وتبدو أهم ة هذا القطاع من خﻼل المادة) ":(03عتبر توزع الكهراء والغاز نشاطا للمرف العام
 ،و هدف المرف

العام إلى ضمان التمو ن الكهراء والغاز عبر مجموع التراب الوطني في

أحسن شرو اﻷمن والجودة والسعر.

أوﻻ :قيود المصلحة العامة المرت طة ارتفاقات الكهر اء و الغاز

قيود المصلحة العامة المتصلة ارتفاقات نقل الكهراء وتوزع الغاز بواسطة القنوات تتم في

صورتين:حما ة المصلحة العامة اﻻرتفاقات والحقوق الملحقة وتقييد الملك ة الح ازة من طرف
المتعامل المستفيد وف ما يلي تفصيل ذلك:

 -/1حما ة المصلحة العامة اﻻرتفاقات والحقوق الملحقة

إن تقييد الملك ة العقارة الخاصة ارتفاقات و حقوق ملحقة عليها ناشئة موجب القانون ،

المز ا على
ا
والقانون وضع النص والح م العام لمشروع ة تدخل المتعامل لﻼستفادة من هذه
اﻷمﻼك الخاصة إذا تعل

اﻷمر النشاطات التال ة:إنتاج الكهراء ونقلها وتوزعها و ذلك نقل

الغاز و توزعه وتسو قه بواسطة القنوات ].[45

و التالي ل متعامل قوم النشاطات سالفة الذ ر م نه أن ستفيد عموما مما يلي:رخصة
خاصة ش ة الطرق  ،الح ازة المؤقتة لﻸراضي ،اﻻرتفاقات ذات المنفعة العموم ة  ،تخص ص
اﻷراضي واقتناؤها عن طرق التنازل .[46] .

 -/2تقييد الملك ة الح ازة من طرف المتعامل المستفيد

المشرع يؤ د ضمن أح ام القانون سالف الذ ر أنه إذا تبين للمتعامل المستفيد من النشاطات

المذ ورة في المادة اﻷولى منه أنه ﻻ بد من التدخل في اﻷمﻼك الخاصة لتوفير الحاج ات

الضرورة التي حتاجها  ،و ان ذلك ستدعي الضرورة ح ازة اﻷرض املة  ،أو جزءا منها

فإنه قدم طل ا إلى الوالي المختص ﻹصدار قرار الح ازة المؤقتة لﻸراضي  ،ط عا هنا الوالي ﻻ

يتخذ القرار بناء على الطلب فق بل ﻻ بد عل ه أن فتح تحق قا عموم ا شعر من خﻼله
المالكين وأصحاب الحقوق العين ة والمخصص لهم ] ،[47وذو الحقوق اﻵخرن ] ،[48أو
المصالح المعن ة ونتيجة لهذا اﻹشعار اﻹلزامي الذ فرضه المشرع ح لهؤﻻء تقد م

مﻼحظاتهم أو طعونهم لد المح مة اﻹدارة المختصة في أجل ﻻ يتجاوز شهرن
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إن اﻻستفادة من

من تارخ تبل غهم القرار.

الح ازة المؤقتة يترتب عليها تقد م تعو ضات يتحملها دائما المتعامل وتغطي جم ع اﻷضرار

الملحقة ط قا لنص المادة ) (155من قانون الكهراء وتوزع الغاز بواسطة القنوات  ،ما م ن

ﻷصحاب اﻷمﻼك العقار ة أو أصحاب الحقوق العين ة و المخصص لهم أو ذو الحقوق

اﻵخرن أن يبرموا اتفاقا ود ا مع المتعامل المستفيد أو المصالح المعن ة النشاطات المذ ورة في
المادة اﻷولى من القانون  01/02سالف الذ ر.

المشرع أقر ح م نص المادة ) (2/157من

نفس القانون أنه في حالة ح ازة اﻷراضي التا عة للخواص عطى أصحابها أو ذو الحقوق الح
في تعو ض سنو ط قا للتشرع المعمول ه ،ومقتضى هذا الكﻼم هو أن المتعامل ضع يده
على اﻷراضي الخاصة متى ان محتاجا إليها مدة ﻻ تقل عن سنة قابلة للتجديد إلى غا ة

انتهاء المشروع ومن ثم زوال سبب الح ازة المؤقتة  ،ومن الطب عي أن تكون التعو ضات سنو ة

وفقا للحاجة السنو ة للمشروع  ،و الرغم من ل ما س قت اﻹشارة إل ه فإن المشرع أقر ح ما
خاصا مفاده أنه إذا ترتب على الح ازة حرمان مالك اﻷرض وأصحاب الحقوق العين ة

والمخصص لهم  ،أو ذو الحقوق اﻵخرن من اﻻنتفاع اﻷرض طوال مدة تفوق سنتين  ،أو

عندما تص ح اﻷرض المحازة غير صالحة لﻺستغﻼل م ن للمعنيين ما يلي :إما الحصول على

تعو ض إضافي ٕ ،واما ب ع اﻷرض للمتعامل المعني ؛ وفي هذه الحالة قدر ثمن اﻷرض المب عة
بهذه الك ف ة ق متها قبل الح ازة عند الشراء أو تحو ل ح اﻹستعمال].[50
خـاتمـة  :لقد ثبت لنا من هذه الدراسة ارت ا تقرر القيود

بتطور ح الملك ة ،ﻷن الثابت أن الملك ة في تطور متزايد ومستمر ،وأ قيد مفروض اﻵن
على ح الملك ة قد يزول ﻻحقا ،و اﻹم ان إزاحته وتقرر آخر بدله ،في نفس الوقت الذ

من

تقرر قيد جديد  ،لكن تجدر اﻹشارة أننا لم نتطرق للقيود القانون ة جم عا ،ل س من قبيل تناسيها
أو عدم أهميتها ،بل من جانب ثرتها وانتشارها وعدم إم ان اﻹحاطة بها فهي متنوعة ومتناثرة.
والثابت هنا أن المشرع لم قيد الملك ة إﻻ عدما منحها الحما ة الﻼزمة سواء في القانون

المدني أو قانون العقو ات بل وتعد ذلك لتكرسها في ثير من القوانين الخاصة و التالي استمد

حقه في التقييد من واج ه في الحما ة ؛ و النتيجة فالقيد المفروض على الملك ة يتأسس على
القانون مفهومه الواسع ،وح الملك ة سلطاته يتأسس على القانون أ ضا .وما دام القانون

متكفﻼ بهما معا فﻼ مانع من القول أن القيود تخدم المصلحة العامة فعﻼ ،وتساعد في التنم ة
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المستدامة للمجتمع  ،وتسهم في التطور اﻻقتصاد والتقدم اﻻجتماعي.

الهوامشوالمراجع
][01

الهوامش

-أنظر :د/عبد المنعم فرج الصدة  ،الحقوق العين ة اﻷصل ة  ،دراسة في القانون اللبناني

والقانون المصر  ،دار النهضة العر ة للط اعة والنشر ،بيروت  ،لبنان  ،ص.13

 -أنظر د /أحمد عبد الرزاق السنهور  ،الوس

في شرح القانون المدني  ،الجزء السا ع  ،ح

الملك ة  ،دار إح اء التراث العري  ،بيروت  ،لبنان  ،ط عة بدون تارخ  ،ص .493

 أنظر د/حسن يرة  ،الموجز في أح ام القانون المدني ،الحقوق العين ة اﻷصل ة  ،أح امهاومصادرها  ،منشأة المعارف  ،اﻻس ندرة  ،مصر ،الط عة الثالة  ، 1994،ص60

] -[02أنظر د/رمضان أبو السعود  ،الوجيز في الحقوق العين ة اﻷصل ة  ،دار المطبوعات
الجامع ة  ،اﻻس ندرة  ،مصر  ،ط عة  ،1997ص.33

 أنظر القرار الصادر عن المح مة العل ا  ،الغرفة المدن ة  ،الصادر في  ، 1988/10/19رقم ،54887المجلة القضائ ة ،1991العدد اﻷول  ،ص .13-11

 أنظر القرار الصادر عن المح مة العل ا  ،الغرفة المدن ة  ،الصادر بتارخ ، 1989/11/15رقم  ، 55985المجلة القضائ ة  ،المرجع الساب  ،ص .28-27

] -[03أنظر :د /منذر عبد الحسين الفضل  ،الوظ فة اﻻجتماع ة لح الملك ة الخاصة في الشرع
اﻻسﻼم ة والقانون  ،ديوان المطبوعات الجامع ة  ،الجزائر  ،ص .112

 أنظر :د/فتحي الدرني  ،الح ومدالح بين

.310

سلطان الدولة في تقييده ونظرة التعسف في استعمال

الشرعة والقانون  ،مط عة جامعة دمش  ،سورة  ،الط عة اﻷولى ، 1967 ،ص

- Noureddine Terki: La responsabilité civile, institute des sciences
juridiques et admistratives, cours,1981.
] - [04أنظر:د /فاضلي إدرس نظام الملك ة ود وظ فتها اﻻجتماع ة في القانون المدني )رسالة
لنيل درجة الد توراه في الحقوق  ،معهد الحقوق والعلوم اﻹدارة  ،الجزائر،(1974،ص.19

- Mazeaud : leçons de droit civil, obligations, théorie generale,
tome2 ,2eme édition, édition Montchrestien, paris, 1978, p451
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] -[05أنظر د/هنر ات فول ،فلسفة القانون ،ترجمة الد تور سموحي فوق العادة ،الشر ة الوطن ة
للنشر والتوزع ،ط عة بدون تارخ  ،الجزائر ،ص.99-98

] -[06أنظر د/هنر ات فول ،نفس المرجع ،ص.100

] -[07أنظر د/محمد حسنين ،الوجيز في نظرة القانون ،المؤسسة الوطن ة للكتاب ،الجزائر،

ط عة  ،1986ص.39-37
] -[08ومثله عقد التأمين الذ

ان عتبر في القد م مخالفا لﻶداب ومضارة على ح اة إنسان،

و ذلك الوساطة في الزواج اطلة لمخالفتها اﻵداب العامة.

] -[09أنظر د /محمد حسنين ،المرجع الساب  ،ص.40،42
] -[10أنظر د/هنر ات فول ،المرجع الساب  ،ص.65

] -[11ت قى هذه الف رة فلسف ة مثال ة ،ونظرة إلى حد عيد ،ورغم أنها مستساغة وجد منطق ة.

- jacqueline Morand :droit de l’environnement ,dévriller « que sais
je »,puf,1993.p58.
]-[12التأم م ﻻ صدر إﻻ في ش ل قانون خاص.

]-[13التي تنص على ما يلي ":ش ل عدم استثمار الراضي الفﻼح ة فعﻼ تعسفا في استعمال
الح  ،نظ ار إلى اﻷهم ة اﻻقتصاد ة والوظ فة اﻻجتماع ة المنوطة بهذه اﻷراضي".

]-[14أنظر نص المادة  41من القانون المدني.

]-[15أنظر أ /زروقي ليلى ،التقن ات العقارة ،الجزء اﻷول ،العقار الفﻼحي ،الط عة اﻷولى

 ،2000الجزائر ،الديوان الوطني لﻸشغال الترو ة ،ص .31-11

]-[16تم إنشاء هذه الهيئة المسماة الديوان الوطني لﻸراضي الفﻼح ة موجب المرسوم التنفيذ

رقم  87/96المؤرخ في  .1996/02/24الصادر الجردة الرسم ة العدد  15بتارخ

.1996/02/28

]-[17هذه اللجة تم إنشاؤها موجب المرسوم التنفيذ

الجردة الرسم ة  83الصادر بتارخ .1997/12/17

رقم  484/97مؤرخ في ، 1997/12/15

]-[18أنظر نص المادة  2من القانون  12/84المتضمن النظام العام للغا ات الصادر في

 ،1984/06/23جردة الرسم ة ،العدد  26مؤرخة في .1984/06/26
]-[19أنظر نص المادة  3من قانون الغا ات 12/84
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] -[20شتمل القوام التقني في اﻷمﻼك العقارة ،زادة على اﻷمﻼك العموم ة الطب ع ة ،على ما

يلي....اﻷراضي الغاب ة واﻷراضي ذات الوجه الغاب ة "...
]-[21أنظر نص المادة  13من قانون التوج ه العقار .
]-[22أنظر نص المادة  14من نفس القانون.
]-[23أنظر نص المادة  27من نفس القانون.

]-[24أنظر:منصور مجاجي  ،النظام القانوني للترخ ص أعمال البناء في التشرع الجزائر ،

مذ رة ماجستير في القانون العقار والزراعي  ،ل ة الحقوق  ،جامعة البليدة  ،ص .140
]-[25أنظر نص المادة  28من نفس القانون.

]-[26معدل القانون رقم  03/08الصادر في  ،2008/01/23الجردة الرسم ة عدد .04
]-[27أنظر :بوض اف مصطفى  ،القيود الواردة على ح

الملك ة العقارة الخاصة للمصلحة

العامة في التشرع الجزائر  ،رسالة ماجستير ،جامعة سعد دحلب البليدة  ،2001 ،ص .89
]-[28المادة اﻷول من القانون  12/05المتعل

الم اه.

]-[29المادة  2من نفس القانون.

]-[30التأم م ﻻبد أن صدر في ش ل قانون خاص.
] --[31المادة  16من نفس القانون.
]-[32

المادة  21من نفس القانون.

]-[33المادة  22من نفس القانون.
]-[34المادة  23من نفس القانون.

]-[35المادة  1/94من نفس القانون.

]-[36المادة اﻷولى من القانون  07/05المتعل
ص .5-4

]-[37المادة  5من نفس القانون.

المحروقات  ،الجردة الرسم ة عدد

]-[38الماد  134من القانون  10/01المتعل
]-[39المادة  135من نفس القانون.

، 50

المناجم.

]-[40تنص المادة  133أعﻼه على ح ازة اﻷرض و ارتفاقات الدخول والمرور والقنوات ووضع
اﻷض تحت التصرف واكتسابها عن طر التنازل ونزع الملك ة.
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]-[41المادة  137من نفس القانون.
]-[42المادة  138من نفس القانون.
]-[43المادة  140من نفس القانون.
]-[44المادة  141من نفس القانون.

]-[45المادة  4/141من نفس القانون.
]-[46المادة  4/141من نفس القانون.
]-[47المادة  1/142من نفس القانون.
]-[48المادة  2/142من نفس لقانون.

]-[49المادة  1/142من نفس القانون.
]-[50المادة  1/144من نفس القانون.
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مجلة ال حوث والدراسات العلم ة
جامعة الد تور حيى فارس

Email rres_rev_cum@yahoo.fr

(دور أبناء المد ة في الحر ة الوطن ة التونس ة)حسن قﻼتي أنموذجا
بوطيبي محمد

أستاذ بجامعة المسيلة

bt.med@hotmail.com

Résumé :

Beaucoup d’algériens ont participé dans la vie politico- culturelle
tunisienne dans la première moitié du vingtième siècle, parmi eux se

trouve Hassan guellaty fils d’une famille algérienne de boghar
au sud de la willaya de Médéa ,ce dernier était parmi les premiers

fondateurs du Parti Libre Du Deusteur Tunisien au début du vingtième
siècle, mais à cause des divergences politiques et méthodologiques avec
Abd el Aziz th alibi, guellaty a crée le Parti Réformiste en1922.

-Hassan guellaty n’était pas seulement un homme politique, mais aussi un
homme de droit et de journalisme qui a sacrifié sa vie pour défendre la
cause tunisienne.

2012 ﺟﻮان.2 ج6:ع: ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.

ملخص

80

ساهم الكثير من الجزائر ين في الح اة الف ر ة والس اس ة التونس ة خﻼل النصف اﻷول من
القرن العشر ن ،ومن هؤﻻء حسن قﻼتي ،الذ

ينتمي إلى أسرة جزائر ة من مدينة بوغار

جنوب وﻻ ة المد ة ،هذا اﻷخير ان من المؤسسين اﻷوائل للحزب الحر الدستور التونسي

في بدا ة العشر نات من القرن الماضي ،ونتيجة خﻼفه الس اسي والمنهجي مع رئ س الحزب

عبد العز ز الثعالبي ،ش ل حزب اﻹصﻼحي عام 1922م.

لم ن حسن قﻼتي رجﻼ س اس ا فحسب ،بل ان رجل قانون  ،وقلم في الصحافة التونس ة،

للدفاع عن القض ة التونس ة في ظل س اسة اﻻحتﻼل الفرنسي لل ﻼد التونس ة
مقـدمـة:

ساهم الكثير من المهاجرن الجزائرون في الحر ة الوطن ة التونس ة،منهم علي شوشة ،أحمد

توفي المدني والهاد

المدني ،عبد العزز الثعالبي ،الطيب بن ع سى ،محمد الصادق أرزقي،

إبراه م الطف ش ،حسين الجزائر  ،عبد الرحمان ال عﻼو  ،وصالح بن حي ،وقد مثل هؤﻻء

مختلف مناط القطر الجزائر  ،ومن بينهم س ان وﻻ ة المد ة ،غيرهم من الورقليين ،السوفيين،
العنابيين والقسنطيين والوهرانيين.

ومن أهم اﻷشخاص الذين ساهموا في الحر ة الوطن ة التونس ة مثﻼ :حسن قﻼتي وعمار قﻼتي

من بوغار وﻻ ة المد ة ،وقد اخترنا شخص ة حسن قﻼتي نظ ار لدوره الهام في الحر ة الوطن ة
التونس ة في مطلع القرن العشرن .

 -1نبذة عن ح اة حسن قﻼتي -:عتبر حسن قﻼتي بن علي بن أحمد الجزائر

اﻷصل

)(1

من مواليد بوغار*  -قصر البخار 1880م ،حيث هاجر مع عائلته إلى تونس عد

اﻻحتﻼل الفرنسي لها ،غيرها من اﻷسر اﻷخر التي فضلت الهجرة من مناط

الوس

الجزائر والتي تم تقديرها ب7000مهاجر) ،(1منهم خمسة أفراد مهاجرن من المد ة حسب

اﻹحصائ ات الرسم ة لعام  ،(2)1876ان والده مترجما رسم ا و تمتع الخبرة اﻹدارة والتوثي .

)(4

 -نشأ حسن قﻼتي نشأة أرو ة ،تميزت الثقافة العال ة ) ،(5رغم ذلك رفض التخلي عن جنسيته

الجزائرة ،و ان أبوه يتقن اللغة الفرنس ة مثل خرجي المعهد الثانو

ف ان م اﻻ للغتين الفرنس ة واليونان ة ،اﻷمر الذ

الجزائر ،أما حسن قﻼتي

م نه من احتﻼل المرت ة اﻷولى من بين

المتخرجين الحاصلين على شهادة الحقوق في مدينة الجزائر) ،(6عدما درس في معهد ارنو،
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وقد حصل على شهادة ال الورا عام 1898م ،ثم التح

ل ة الحقوق مدينة تولوز الفرنس ة

ليتخرج منها عام 1902م) ،(7إذ قضى سنتين في م تب المحامي غود اني ،أين تدرب على

مواجهة المحاكم ،ل ستقر ف ما عد م ت ه الخاص الكائن بنهج الكومسيون رقم.(8) 6

 -ما ان من المناضلين الس اسيين ال ارزن في القرن العشرن ،حيث التف حول جردة

التونسي مع المناضل علي اش حان ه ،وساهم معه في حرب طرابلس ،و عد حادثة الزﻻج

1911م والتراموا 1912م ألقي عل ه الق ض وتم نف ه إلى الجزائر .
-

ان حسن قﻼتي من اﻷوائل الذين أسسوا الحزب الحر الدستور لكنه امتنع عن تأد ة مين

اﻹخﻼص سبب أرائه وأف اره الس اس ة ،حيث ان ميل إلى س اسة المراحل ،ما تأثر

بإصﻼحات سان لوس ان لضرب الحر ة الوطن ة وش صفوفها وأسس في عام 1921م الحزب

اﻹصﻼحي ،وفي نفس السنة أصدر جردة البرهان التي صدر منها خمسة وأرعين عددا ،و عد

فشله في انتخا ات المجلس الكبير 1928م اعتزل الس اسة وتوقف نشاطه اﻹصﻼحي) .(9وأخي ار

أنه ه المرض وتقدم ه السن ولم عد يتمتع الحيو ة ،وخانته أواخر أ امه مرض فقدان الذاكرة،
حتى وفاته يوم اﻷحد  27نوفمبر 1966م.

 -2حسن قﻼتي و النشا

)(10

الس اسي :ان من اﻷعضاء النشطين في الحر ة الوطن ة

التونس ة ،إذ ان ثير التحرك في تونس مما جعل السلطات الفرنس ة تفرض عل ة رقا ة

مشددة) ،(11و شهد حتى خصومه حن ته الس اس ة أنه ان قط ا من أقطاب الس اسة التونس ة
في أوائل القرن العشرن ،و ان من أكبر رفقاء الرعيل اﻷول من أمثال علي اش حان ه

وصح ه) ،(12وتشير التقارر اﻷمن ة الفرنس ة إلى تحر اته وتنقﻼته الس اس ة في مختلف المناط

التونس ة في سوسة وصفاقس وغيرها من المناط اﻷخر ورصد حتى اﻷشخاص الذين ترطهم
ه عﻼقات أو تم مقابلتهم .

ا** تأس سه المنتد

)(13

التونسي:إن تأس س الناد

التونسي سمح للنخ ة المثقفة معالجة

القضا ا المتعلقة بتطور المجموعة الوطن ة بتم ين قلة من المحررن المتطوعين والعناصر

النشطة من اﻻلتفاف حول علي اش حان ه مدير جردة التونسي ،وتقاسم العمل لتر ة
الجماهير) ،(14لقد تأسس المنتد

ال ارزن حسن قﻼتي ،الذ

التونسي من طرف س عة عشر عضوا ،و ان من أعضائه

تبوأ منصب اتب عام للمنتد  ،الذ

ان مقره يتواجد في شارع

فرنسا رقم  ،16حيث ان يتعين على المنخرطين دفع مبلغ  150فرن ا  ،أما برنامجه فيتضمن
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البنود التال ة :

-الفصل اﻷول :يتكون المنتد

التونسي من س عة عشر عضوا قطنون تونس العاصمة ،أو

داخل ،و ون مقره ب 16شارع فرنسا بتونس.
 -الفصل الثاني :ضم المنتد

المستقبـل...

التونسي أ ضا مشتر ين آخرن هم المنخرطون في

 -الفصل الثالث :اﻷعضاء المؤسسين للمنتد

المديرة.

لهم وضع متميز و ختارون من بينهم الهيئة

 -الفصل ال ار ع :عدد اﻷعضاء المؤسسين للمنتد

س عة عشر عضوا ،و م ن أن يرفع إلى

أرعين ،وﻻ يجوز أ حال أن ون أقل من عشرة ،وفي حالة حدوث شغور في المنتد تكون

الهيئة المديرة الح م الوحيد في تعيين اﻷعضاء الجدد عن طر
غالب ة اﻷصوات.

)(15

تصو ت اﻷعضاء المؤسسين

 -الفصل الخامس :اﻻشتراك السنو قدره  60فرن ا تدفع ل شهر مس قا.

 -الفصل السادس:اﻷشخاص الذين ﻻ س نون تونس م ن قبولهم أعضاء مشتر ين مقابل

دفع اشتراك قدره  40فرن ا.

 -الفصل السا ع :شرو قبول اﻷعضاء ذو اﻻشتراكات مماثلة لتلك التي تفرض على

اﻷعضاء العاديين ،ف ما يتعل
قاطنين بتونس.

التقد م والقبول ،شرطة أن تكون المقدمون أعضاء المنتد

و ان حسن قﻼتي ينتمي للهيئة المديرة للناد

المش لة من السادة :عبد الجليل الزواش :رئ سا،

علي اش حان ه :نائب رئ سا ،محمد اﻷصرم :أمين المال ،وحسن قﻼتي :س رتي ار )أمينا (،

)(16

إضافة إلى مجموعة من أعضاء مؤسسين آخرن* .

ب -اللجنة اليهود ة اﻹسﻼم ة:

فعل تدهور اﻷوضاع اﻻقتصاد ة اﻻجتماع ة وغﻼء اﻷسعار تم التفاف الجاليتين اليهود ة

واﻹسﻼم ة حول جردة أحداث المساء )(écho du soir

في البدا ة ،حيث استقطب هذا

التحالف حسن قﻼتي وأل ار س س ،وأسسا اللجنة اليهود ة اﻹسﻼم ة التي أصدرت بدورها جردة

تونس الجديدة ) ،La (Tunisie Nouvelleللدفاع عن الحقوق المشتر ة لليهود والمسلمين
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التونسيين ،لكن هذا التحالف لم يدم طو ﻼ وسرعان ما تصدع .

)17

 -3من النضال في الحزب الحر الدستور إلى اﻻنشقاق عنه:
-إذا ان عبد العزز الثعالبي هو الذ

قام بتحضير البرنامج الس اسي للحزب الحر الدستور

التونسي في العاصمة الفرنس ة ارس المتضمن ثمان ة بنود ،فإن حسن قﻼتي عد واحدا من
المؤسسين اﻷوائل للحزب ).(18

 و ان قﻼتي في البدا ة عضوا ار از في الحزب الحر الدستور  ،مما جعله صرح قائﻼ >>:أنلمة الدستور قد أصابت اﻵذان اﻷكثر د مقراط ة ،واتهمه أعداؤنا ص غة سوداء ...وأص حت

اﻹدارة الفرنس ة تواجه أخطا ار في المحم ة التونس ة
 -وتشير التقارر اﻷمن ة الفرنس ة إلى النشا

.

<< )(19

الم ثف لحسن قﻼتي داخل الحزب الحر

الدستور  ،و ين الحواضر والضواحي التونس ة ،واتصاﻻته الحثيثة اﻷهالي قصد التوع ة

والدعا ة والتنسي  ،ما تشير التقارر السا قة إلى سفره مع س عة أنفار** إلى المناط الداخل ة

بتونس بتارخ  8نوفمبر 1920م ،ونزولهم في فندق فرنسا ضواحي مدينة سوسة ،و عدها توجهوا
إلى مدينة صفاقس ،وتم إحصاء هؤﻻء الناشطين يوم  18نوفمبر 1920م من طرف المراقب

المدني  ،ومنهم عض الجزائرين ).(20

 -نتيجة امتناعه عن تأد ة مين اﻹخﻼص للحزب الدستور  ،سبب أرائه وأف اره الس اس ة

الم الة إلى س اسة المراحل ،وتأثره بإصﻼحات المق م العام الفرنسي لوس ان سان*** لضرب
الحر ة الوطن ة وش

صفوفها ،أسس في عام 1921م الحزب اﻹصﻼحي) ،(21حيث اتهمه

خصومه الدستورون اﻻندساس والخد عة وأنه ان مع الحزب الحر  ،لكن خانهم ف ما عد على

حد قولهم

>>
... :

إن برنامج الحزب الدستور الماثل في التسعة مطالب قد وضع وقبل بإشارة

قﻼتي ورهطه يوم انوا مندسين بين صفوف الوطنيين  ،وقد ذهب الوفد اﻷول إلى ارس بتلك

المطالب وقﻼتي لم علن مروقه عن الجماعة عد ،وذهب الوفد الثاني بها أ ضا وقﻼتي لم
ظهر مظاهر اليوم فهو ان موافقا عليها ط عا ،و وم ظهر له أن يخالف الجماعة و شاق

اﻷمة و نقض غزله خرج وأعلن انفصاله وت عه رهطه

<< )(22

.

هناك عوامل وأس اب ثيرة جعلت هذه الشخص ة الس اس ة تنش عن الحزب الحر الدستور ،

منها:

 أف اره وآ ارؤه الس اس ة التي تتماشى وس اسة المراحل.84
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 -حن ته ووزنه الس اسي التي امتاز بها ،حيث ان قط ا س اس ا ﻻمعا مع زميله علي اش

حان ه.

)(23

 اعتقال الشيخ عبد العزز الثعالبي ،وفشل الوفد الدستور اﻷول في مفاوضات ارس. -اقتناع العديد من أعوانه ف رة اﻻعتدال وانتهاج س اسة المراحل.

-اقتناع عض أنصاره عدم تم ن الدستورين من تحقي مطالبهم الس اس ة.

ل العوامل المذ ورة أدت إلى اجتماع مجموعة من المناضلين الس اسيين ،وعلى رأسهم حسن

قﻼتي ضاح ة سيد

أبي سعيد في أحواز مدينة تونس ،وتم تأس س ثاني مولود س اسي في

تونس ،عرف الحزب اﻹصﻼحي .

)(24

 ورغم تأس س القﻼتي للحزب جديد ،فإنه لم ن شديد العداء للدستورين ،مما جعله عترف هواقع س اسي فرض نفسه على الساحة الس اس ة ،فعلى حسب قوله ...>>:برنامج الحزب الحر

شتمل على نقا ثمان ة لهجت بها اﻷلسنة ونشرتها الجرائد وعرفها الخاص والعام ف ان حديث

السمر وموضوع المفاوضة ومحل اﻹعجاب من الجم ع ونحن نحبذ هذا البرنامج ونعترف أنه

ح من حقوق الشعب ﻻ صده عن نيله نظام أو معاهدة اقتضتها الظروف وح مت بها اﻷ ام
وزالت أس ابها.
-

<< )(25

ما سافر حسن قﻼتي صفة عضو مستشار رفقة الوفد الثاني إلى ار س ،و إلحاح شديد

عل ه من افة أعضاء الحزب الذين انوا فدون إلى م ت ه قصد قبول السفر معهم  ،حتى قال

له أحد أعضاء الحزب :إذا لم ترافقنا فإننا نعرض عن هذا السفر.
 -وفي أثناء زارة الوفد التونسي ل ارس ﻻح

اﻷولين

)(26

حسن قﻼتي معاكسة الفرنسيين للمطلبين

اللذين ان يتبناهما الحزب الحر الدستور ضمن قائمة المطالب اﻷساس ة ،لذلك

أشار على الوفد بوجوب التحف عليهما ،وجعلهما نصب أعينهم غا ة س اس ة شرع ة ترمي إليها
اﻷمة التونس ة ،والتي م ن اجت ازها عد مرحلة معينة  ،و ذلك بدأ الخﻼف الس اسي بين قﻼتي

وأعضاء الدستور  ،لكن الخوف على المسألة التونس ة من السقو
المطالب.

جعله صر على تلك

 -وقد ثار ضد أعداء الدستور قائﻼ ...>>:ولعمر إنها جنون وتخوفات وهم ة فعلى ما هذا

الخوف واﻻنزعاج ولم هذا الغضب واﻻختﻼج ألكونهم أروا أمة طالبت بهدوء واطمئنان حقوقها
الشرع ة ،فالتمست من سمو أميرها المفخم ومن ح ومته الجمهورة و رلمانها نظاما ح ار استمدته
85

 .ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:ع6:ج .2ﺟﻮان 2012

من دروس الثورة الفرنس ة

.

<< )(27

لكن في نها ة اﻷمر أخف الوفد التونسي الثاني في المطلبين

اﻷولين وتم تعديلهما وفقا ما أشار إل ه قﻼتي ،وذلك شهادة الطاهر بن عمار رئ س الوفد
التونسي ،ما جاء في العدد اﻷول في جردة البرهان :أنه أشار على الوفد الف رة في حجرة
عبد الرحمان اللزام بنزل ارس و ذلك شهادة حسونة الع اشي.

)(28

 -4تأس س الحزب اﻹصﻼحي:

لقد خرج حسن قﻼتي عن الحزب الحر الدستور  ،وأسس الحزب اﻹصﻼحي سنة 1921م،

حيث بدأت تظهر بوادر اﻻنشقاق بينه و ين أنصار الحزب الحر الدستور في شهر مارس
1921م ،ف ما ظهر حسن قﻼتي على رأس جماعة منشقة عرفت الحزب اﻹصﻼحي تلك
الجماعة التي تتعارض م ادئها وم اد

الحزب الحر ومع المطالب التي انت تحملها راسة

تونس الشهيدة ،ونه يرغم على الفرنسيين التجنس الجنس ة التونس ة قبل اﻻنضمام إلى المجالس
المحل ة

)(29

.

 -و عل أحمد توفي المدني على ذلك اﻻنشقاق أنه حادث عظ م أصاب

ال ﻼد تونس في

ذلك العهد ،وعن جماعة سيد بوسعيد التي انت تعمل حول اﻷستاذ قﻼتي المحامي الجزائر

وتنفذ آ ارءه وأغراضه ،بينما ير ال عض أن سبب اﻻنشقاق عود إلى صيف 1920م ،على إثر
اعتقال الشيخ عبد العزز الثعالبي وفشل الوفد الدستور اﻷول في المهمة المسندة إل ه في

العاصمة الفرنس ة ارس ،لذلك تش لت ضاح ة سيد
أع انها ﻷن عضهم ان ير استحالة تطبي

بوسعيد في أحواز تونس مجموعة من

عض مطالب الدستورين ،ولذلك يجب تعو ضها

مطالب أكثر اعتداﻻ ،وقد برز هذا اﻻنشقاق خاصة عد تحالف محمد النعمان وحسن قﻼتي من

أجل تأس س حزب س اسي جديد عيدا عن الحزب الحر الدستور التونسي ،ﻷن ﻼهما ير أن

مطالب الحزب شرع ة

لكن تحق قها عيد المد  ،على خﻼف ق ة المطالب اﻷخر التي

يتبناها الحزب الحر الدستور  ،ضف إلى ذلك قض ة تمثيل التونسيين في فرنسا أعضاء ممثلين
في الخارج ،و عتبر حسن قﻼتي رئ س الحزب اﻹصﻼحي

)(31

 -و ين حسن قﻼتي مد

)(30

الذ

تأسس في ف فر 1924م

تعاون الحزب اﻹصﻼحي مع الفرنسيين قائﻼ أن...>> :إن الزمرة

التي أسست البرهان ،نشرت عدده اﻷول برنامجا س اس ا واضحا ومح ما ﻻ قبل التأو ل

اعتمدت على مساعدة أصدقاء فرنسيين بتونس وفرنسا <<).(32
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ا** مطالب الحزب اﻹصﻼحي :

 .1فتح أبواب العمل للتونسيين.
 .2تحقي السﻼم.

 .3شرع ة امتﻼك تونس مؤسسات حرة .

 .4إنشاء برلمان تونسي يتكون من التونسيين والفرنسيين عن طر
التنفيذ ف ون موافقة الشعب.

 .5الح م الذاتي التونسي ضمن اﻹطار الفرنسي.
المرحل في تحقي اﻷهداف
 .6انتهاج س اسة ا
 .7ترق ة الصحافة التونس ة.

)(33

اﻻنتخا ات ،أما الح م

.

 .8تأس س سلطة تنفيذ ة معينة مسئولة أمام البرلمان ).(34

 .9نشر التعل م اﻻبتدائي بين اﻷهالي بإحداث مدارس ابتدائ ة وصناع ة في ال ﻼد التونس ة.

 .10توحيد مرت ات الموظفين.

 .11تحسين الزراعة اﻷهل ة بإمداد الفﻼحين افة اﻹعتمادات والتسه ﻼت الﻼزمة.

 .12إنشاء بلد ات منتخ ة لها ه منة على ميزانيتها التعاون بين التونسيين والفرنسيين.
 .13مساعدة التجارة اﻷهل ة ).(35

 -غير أن هذه المطالب تنازل عليها حسن قﻼتي وجماعته عد فهم الرسالة التي وجهها المق م

العام في جانفي 1921م إلى الحزب الدستور  ،والمناف ة والمعارضة لنظام الحما ة ،وأص ح

همه الوحيد هو تكو ن مجلس استشار والمطال ة القضا ا اﻻقتصاد ة) .(36وفي شأن برنامج
الحزب قول حسن قﻼتي :

>>

هذا البرنامج سوف عد تحق قه ال ﻼد التونس ة إلى مرحلة أعلى في

طر الحرات التي طمح إليها طموحا شرع ا <<).(37

وعن الهدف الذ

يرد تحق قه قول ...>>:نحن نقول أن الهدف الذ

نرمي إل ه هو البلوغ

مراحل متتال ة ومنظمة في نف النظام والعمل والسلم إلى سب ح اﻹحراز على مؤسسات

البلدان الحرة المستقلة ،أ

برلمان تشرعي قو متكون من تونسيين وفرنسيين منتخبين وسلطة

تنفيذ ة معينة موافقة الرعا ا تكون مسئولة أمام البرلمان والوصول ه ذا إلى تحقي الح م الذاتي
الفرنسي التونسي ،سوف يجعل من هذه ال ﻼد التونس ة الجميلة واحدة من أغنى دومنيونات فرنسا
ل شعب واع رامته وحرته .

<< )(38
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بتقاليد

 -وفي العدد اﻷول من جرد البرهان تب حسن قﻼتي ... >>:إن قصدنا هو أن نرت

الصحافة العل ا التي أحدثتها في ال ﻼد الوجوه السمحة العظ مة التي سرعان ما فقدت و ا لﻸسف

اء اف ا ،علي بوشوشة ،شير الصفر<< *،

والتي ﻻ م ن إطﻼقا لل ﻼد التونس ة أن ت يها

علي اش حان ه الذين نعتز النضال الجيد الذ خضناه معهم منذ عشر سنوات(39).
 -ودائما في س اق مطالب الحزب قول>>:لما نقول أنه من الﻼئ

أن

ون للتونسيين نوا ا

ب ارس ستشيرهم البرلمان والح ومة في ل المسائل التي تهم حاضر ومستقبل ﻼدهم ،يتجاوز
الم سو بلتي و ستجلب سخ

اﻹدارة علن ا أما نحن فسواء أحب م سو بلتي أو ره فإننا ﻻزلنا

بثقتنا فرنسا وﻻزلنا نحرض أصحاب الف رة الفرنساو ة الحقة على إبراز س اسة التشرك.
 -و بدو أن الحزب اﻹصﻼحي ان له شعب ة في مختلف الجهات ،ومنها مناط

<< )(40

الساحل

التونسي في سوسة ،المهد ة وصفاقس ما جاء في جردة البرهان ...>>:تلب ة لدعوة أصدقائنا
الساحل توجهنا لتلك ال قاع ﻻ قصد الت شير بل قصد اﻻضطﻼع ودراسة اﻷمور...إن قلو نا

قد امتلكها اﻷهالي في سوسة ،صفاقس والمهد ة والجم ما أظهروه نحونا من لطف اﻹحساس

وجميل اﻻنعطاف...أينما حللنا وجدنا أناسا من مختلفي الط قات المختلفة من مﻼكين ،فﻼحين،

موظفين ،تجا ار وزتونيين ومدرسين ف رون في الحاضر وفي المستقبل وأنظارهم تطمح لنيل

ضمانات اقتصاد ة وس اس ة تم نهم من السير في دائرة العلم والهدوء نحو أف الحرة والعدالة،

إنني لم أنس أبدا ما حصل لي من التأثير المشجع عند مشاهدة ذلك الجم الغفير ...ﻷناس من

مختلف الط قات لسماع محاضرة صد قنا الع اشي .

<< )(41

فالحزب اﻹصﻼحي أص ح له شعب ة واسعة إلى غا ة 1921م ،وقد انضم إلى اﻹصﻼحيين

شخص ات معروفة ،منهم:الطاهر بن عمار ،محمد شني  ،الطاهر التو ابر والج ﻼني بن

رمضان ومحمد الجعايبي الذ

ان عضوا في اللجنة التنفيذ ة للحزب الدستور .

)(42

-و ثر المنخرطون ف ه ولقي استحسانا شعب ا ،حيث وصف القﻼتي خطاب زميله الع اشي الذ

وجد استجا ة واسعة لد

اﻹصﻼحي أجيب بتصفي

اﻷهالي عن برنامج الحزب اﻹصﻼحي قوله...>>:أن برنامج البرهان
حاد من جم ع الحاضرن و الموافقة على البرنامج اﻹصﻼحي...

وتعزز جانب البرهان انخ ار الكثير من تلك ال قاع ل السرور لما في ذلك من المساعدة على

توس ع نطاق الجردة وتدع م س استها وتكثير مرديها سائر مدن المملكة .

<< )(43

ٕواذا ان ال عض يذ ر تﻼشي الحزب اﻹصﻼحي م ار سبب فشل رئ س الحزب في الفوز
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مقعد في المجلس الكبير في انتخا ات 1928م ،مما جعله عتزل الس اسة ،لكن هذا اﻻعتزال لم
ن صفة منقطعة ،حيث عقد الحزب اﻹصﻼحي مؤتم ار سرا في  22سبتمبر1944م ،الذ

مثل انقﻼ ا تاما في البرنامج الس اسي للحزب اﻹصﻼحي ،إذ طالب ف ه الح
يجعل أمان ه في الجهاد الذ

ضطلع إل ه وهو الحصول على اﻻستقﻼل التام

)(44

.

الكامل ،وأن

ب-موقفه من إصﻼحات :1922تقبل اﻹصﻼحيون إلى جانب اﻻشتراكين والنقابيين
الفرنسيين اﻻقتراحات التي اقترحتها اللجنة اﻻستشارة ،حيث أرسل اﻹصﻼحيون رسالة يوم 29

جو ل ة 1922م إلى رئ س الوزراء الفرنسي بواسطة جردة البرد التونسي

) (Le Courrier De Tunisعرون فيها عن مساندة إصﻼحات 1922م ،آملين أن تلغي

الح ومة اﻷوامر والتحفظات ،وتزد في الحقوق والحصانات الممنوحة وتضمن المشار ة بين

الط قات الس ان ة ) ،(45ما واف
إصﻼحات 1922م.

)(46

الحزب اﻹصﻼحي الذ

ان على رأسه حسن قﻼتي على

 -وظل أعضاء الحزب اﻹصﻼحي ينشطون في الساحة الس اس ة إلى غا ة انتخاب المجلس

الكبير سنة 1928م ،حين فشل في س استه الحز ة مما أد

إلى حل الحزب اﻹصﻼحي،

وانضمام اقي أعضائه إلى الحزب الشيوعي* ) ،(47ونفس الكﻼم يؤ ده محمد علي الحامي على
) (1929-1922م وقعت إصﻼحات جو ل ة

النحو التالي ...>>:في أ ام محمد الحبيب ا

1922م حيث وقف ضدها الحزب الدستور  ،في الحين ابتهج لها أعضاء حزب اﻹصﻼح و

عث رجاله ببرق ات إلى الرئ س الفرنسي بوان ار  R Poincaréللتعبير عن ارت احهم لعمل

المق م العام لوس ان سان.

<<)(48

-وواصل زع م الجماعة قﻼتي تا اته في البرهان الدعوة للهدوء ،والتنو ه بهذه اﻹصﻼحات،

حيث أبرق إلى رئ س الح ومة الفرنس ة ووزر الخارج ة ،ونوه القرار القاضي فتح اب التجن س
في  22د سمبر 1923م في صح فة النهضة ،وهذا ما أد

إلى التشتت والتمزق ٕواضعاف

الحر ة الوطن ة ٕواعطاء الفرصة لﻼستعمار لمواصلة مخططاته و رامجه العدوان ة ضمن س اسة
اﻹدماج وتقد س الحاكم المعبود) ،(49و صف قﻼتي هذا النظام أنه ساعد على تأهيل اﻷهالي
قوله ...>> :عجبنا هذا النظام لكونه ساعدنا

ف ة ناجحة حاذقة على تأهيل شعب ﻻزال

وأسفاه متأخ ار ولكونه أ ضا اشتمل عل ه من الف رة الد مقراط ة الخالصة من شأنها إ قا الهمم

الجامدة بتمرن سواء الفﻼحين والعملة والبدو ين من ارتقائهم تدرج ا من دائرة المصالح الذات ة
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لمنطقة المصالح العامة

.

<< )(50

 -ما أشار إلى أهم ة إنشاء مجالس اﻷعمال على المستو القاعد

وأهميتها في الح اة

اﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة انتخاب الس ان نائبين اثنين في ل مشيخة وأن اﻻنتخاب العام في

نظره لم حن وقته عد ،فمجالس اﻷعمال تدافع عن اﻷهالي الذين يدفعون الضرائب ،وأص ح لهم
ح

رفع الش او والدفاع عن المصالح المجهولة والمهضومة وح

الجهر ال أر

والتفاوض

وهؤﻻء النواب هم ينتخبون من بينهم أعضاء مجالس الجهات الخمس التي شترك فيها الفرنسيون
المساواة مع التونسيين ).(11-11

)(51

 -غير أنه ينتقد هذه اﻹصﻼحات التي سود فيها خلل ونقص بير سائر المشارع ال شرة

و نتقد النظام اﻻنتخابي الجديد أن  ...>>:الل اقة اﻻنتخاب ة وشرو الن ا ة لم تكن محررة

تامة ورجاؤنا أن القرار الوزار الذ

هو صدد التحرر أن ﻻ

فة

ون مشتمﻼ على قيود واحتراز

شديدين من شأنها أن ضعفا الف رة التي هي من اﻷوامر العل ة ،ف ما نراه من تنم ة هذا العدد
ف ة محصورة و اﻹدارة ،فالنظام الجديد قد أ عد ثي ار الط قة المتنورة عن المجالس الجديدة،

فالمف رون التونسيون الذين انوا ضنون و أملون أن

ونوا قادة للعامة ولهم ح الراسة في

مجتمعات اﻻنتخاب والزعامة في المجالس ،ما أروا مزد من اﻷسف أنهم أ عدوا عن المسرح
الس اسي ،ثم بين الر ة والش وك التي بها معاملة الط قة المثقفة،خاصة وأن الحزب اﻹصﻼحي
حتو على تسعة أعشار من أعضائه المثقفين.

-النشا

)(52

الصحفي للقﻼتي  :عد حسن قﻼتي من الرواد اﻷوائل المختصين في ميدان

الصحافة التونس ة في بدا ة القرن العشرن ،حيث شارك في تحرر عض الصحف ،منها جردة

التونسي التي أسسها علي اش حان ه ،و ان مدي ار على رأسها ،وتقاسم العمل مع حسن قﻼتي

ونخ ة آخرن لتر ة الجمهور ،فاتصال هذا اﻷخير الجمهور التونسي زهاء خمس سنوات
وخبرته في ميدان المحاماة جعلته صب قلمه على العدالة التونس ة بتحليل دواليبها ٕواظهار

عيو ها.

)(53

 -فجردة التونسي حظيت أعدادها مواض ع لحسن للقﻼتي تحت عناو ن :العدل ة التونس ة،

والمختومة في اﻷسفل اسمه ال ارز حسن قﻼتي مجاهرة للسلطات ،حيث تطرق إلى المحاكم
الوزارة ،المحاكم اﻷفاق ة ،المحاكم اﻻبتدائ ة المساو و أهم اﻹصﻼحات في جانب العدالة
التونس ة والملك ة العقارة ،استخﻼص الرسوم على اﻷح ام وغيرها  ...مع طرح عض الحلول
90

 .ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:ع6:ج .2ﺟﻮان 2012

المناس ة ،و انت مواض ع حسن قﻼتي عادة ما تصدر في الصفحة الثان ة والثالثة ،مواض ع

تتميز بوحدة الموضوع والتسلسل المنطقي ،وتستند إلى معط ات دق قة حول الموضوع المعالج،

تعتمد على القوانين والمراس م الصادرة وعلى الواقع من خﻼل معا شة قﻼتي ﻷحداث المرافعات
والش او .

)(54

ا**جر دة البرهان نموذج صحافي لحسن قﻼتي :تعتبر هذه الجردة ملك ة خاصة

لحسن قﻼتي ،حيث أشرف على تأس سها ،ف ان مديرها الس اسي ،هذه الجردة اﻷسبوع ة هي
جردة مستقلة تتناول المواض ع الس اس ة اﻻقتصاد ة واﻷدب ة الف رة ،انت تصدر شارع اب

الجز رة رقم  11م رر مديرها الس اسي حسن قﻼتي ،إذ انت تصدر في أرع صفحات ل

واحدة مقسمة إلى أرعة أعمدة ،عادة ما يبدأ صاحبها اﻻفتتاح ة

)(55

مشار ة عض رجال

الصحافة أمثال :الع اشي ،محمد النعمان ،قاطف عثمان الكعاك ،صفي الدين أحمد ،حيث
صدر  45عددا من هذه الجردة

اﻻجتماع ة والف رة واﻷدب ة.

)(56

انت حافلة مختلف المواض ع الس اس ة واﻻقتصاد ة،

ا***1-المواض ع الس اس ة :اعت ار أن حسن قﻼتي رجل س اسي ورئ س حزب ان له

برنامج س اسي يدافع عنه و شرح م ادئه وأف اره ،و شاق خصومه خاصة وأنه انش عن الحزب
الحر الدستور  ،ولذلك أسس جردة البرهان اللسان الناط

اسم حزه اﻹصﻼحي للخوض في

غمار الس اسة للدفاع عن القض ة التونس ة ،والوقوف في وجه الس اسة اﻻستعمارة ،ما يبينه
هذا المقال الموجه ضد المق م العام بلتي تحت عنوان :نحن وزع م اﻻستعمار ين الحاقد على
أصحاب الطراب ش

)التونسيين( الذ

قول ف ه قﻼتي...>>:ف ا للمصي ة و ا للكآ ة لقد انتهى أجل الحما ة و ما أن

الم سو بلتي يرد صد ت ار المطالب التونس ة فلم ير أبدا من استجﻼب سخ اﻹدارة علينا.

<<

)(57

 -ما حارب غﻼة اﻻستعمار وعلى رأسهم المق م العام الفرنسي بل سي أنهم يردون مصلحة

الفئة القليلة على حساب اﻷكثرة مبينا أن هنالك رجاﻻ ﻻ فائدة من اﻻقتراب منهم  ...وهؤﻻء ﻻ

يدر ون نه م اد

الحرة والح والعدالة إﻻ إذا استعملت لمصلحتهم أما النظر للف العموم

ف سمونها امت از ،واستن ر أر

مدير جردة المعمر اﻻستعمارة الذ

وقف ضد ب ع اﻷراضي

للتونسيين ،وفي اﻷخير تتضح الحملة العدائ ة بين قﻼتي والمق م العام ل صرح حسن قﻼتي
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...>>:أما نحن فسواء حب م سو بلتي أو ره فإننا ﻻزلنا نضع ثقتنا فرنسا

وﻻزلنا نحرص أصحاب الف رة الفرنساو ة الحقة على إبراز س اسة التشرك التي طالما وقع عليها

اﻹصداع بها هنا و فرنسا

<<). (58

 -ما دافع قﻼتي عن اﻹصﻼحات التي قامت بها السلطات الفرنس ة على أساس أنها خطوة

إلى اﻷمام اعت ار أن الط قة المستنيرة ٕوان ف رت حقا أن المسألة اﻷهل ة لم تحل حس ما انت

تؤهله وأن النظام الجديد ل س الضالة الس اس ة للماضي ومرحلة أولى في سبيل التقدم والحرة
).(59

 -و ين قبول المجتمع التونسي

افة شرائحه اﻹصﻼح على حد قوله...>>:ما شاهدته من

تقاطر وفود المﻼك والفﻼحين والتجار والع ان من افة أنحاء اﻹ الة على العاصمة وتسا قهم
لمصاح ة عمالهم إلى م ا عة اﻷمير الجديد سيد

موﻻ

الحبيب ا

واﻹعراب له عن

إخﻼصهمٕ ...وابداء تش ار تهم في الوقت نفسه لممثل فرنسا عن اﻹصﻼحات التي سيتمتع بها
جمهور اﻷهالي وهذا مما حق ﻷصدقائنا الفرنسيين والتونسيين ولح ومة الحما ة أن اﻷمة
التونس ة مجموعها تعرف

يف تصغي لصوت العقل والح مة وترفض دعاو

الدجالة

والنصابين ولهذا يجب على الح ومة أﻻ تنخدع للمنخدعين من التونسيين الذين ﻻ عرفون إﻻ
الموافقة واﻻستحسان تلك الموافقة التي تعتبر موافقة مرحل ة ترفض متى

اﻷهالي .

<< )(60

انت ضد

 -ما نقد القرار الوزار غير العادل حول تلك اﻹصﻼحات المؤرخ في 11أوت 1922م ،ﻷن

قانون اﻻنتخا ات قد أ عد النخ ة المثقفة من الميدان الس اسي ونفس اﻷمر ينطب على العمال

وصغار الفﻼحين اعت ارهم ﻻ ينتمون إلى ط قة اﻷع ان.

)(61

 -ما أن المنتخبين للمجلس الكبير قدر بثمان ة وخمسين نائ ا ل س المناصفة بين الفرنسيين

الذين مثلون عشرون ألف نسمة الذين ينيب عنهم أرعة وأر عين ممثﻼ ،بينما التونسيين الذين
قدر عددهم اثني مليون ساكن مثلهم ثمان ة عشر نائ ا ،منهم ثﻼثة نواب مثلون اليهود.

)(62

 -وأشاد إلى ضرورة تحسين ن ا ة المجلس اﻷعلى ،الذ لم صدر أ قرار في شأنه من طرف

السلطات الفرنس ة ،اعت ار أن هناك إشاعات مفادها إنشاء مجلس م ون من عشرة ممثلين

مناصفة بين الجنسين التونسي والفرنسي ،هذا المشروع الذ

وقف له نواب الجزائر المرصاد،

منهم م سو مورنو نائب مدينة قسنطينة ،وعلى هذا ن ه حسن قﻼتي الح ومة الفرنس ة على
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معارضة أهواء وخواطر النواب الجزائرين في الس اسة التونس ة ،ﻷن تونس ﻼد محم ة ﻻ حاجة
لفرنسا في ص غتها بنفس لون اﻹدارة الجزائرة ،وأن تكون اﻹصﻼحات المرتق ة مشار ة سمو
ال ا

مشار ة فعل ة ،وظل عارض اقتراح م سو مورنو شأن مشروع المجلس الشور القاضي

بتمثيل الفرنسيين س ع نواب مقابل ثﻼثة نواب لتمثيل التونسيين ،وترجى الفرنسيين في اﻷخير
قائﻼ:

وهراء

>>

أرجو م أن ﻻ تمنحوا اﻹ الة إصﻼحا جزئ ا أبترا ،بل أعطوها إصﻼحا ﻻ ون سخرة

.

<< )(63

ا**2-القضا ا اﻹدار ة واﻻجتماع ة:

من بين القضا ا التي رس لها حسن قﻼتي اهتماماته هي قض ة العدالة التونس ة ،والتي عالجتها

جردة التونسي في ما يزد عن خمسة عشر موضوعا إلى غا ة 31جو ل ة 1910م ،ففي عددها

السادس والثﻼثين تم معالجة موضوع مح مة الو ازرة ،و ين أن نظام المحاكم التونس ة قائم على
دعامتين هما :ضي القوانين والخل بين السل ) ،(64فهذه المحاكم بنوعيها المدني والجنائي انتا

تا عتين للوزارة ،ففي عام 1895م انت العدالة التونس ة تعاني من البيروقراط ة اعت ار أن

اﻷح ام الصادرة عن المحاكم تمر عدة دوائر س اس ة ٕوادارة قبل أن تص ح سارة المفعول ،فقد
انت أقﻼم القسمين تلخص أوراق القضا ا والمنازعات في معارض رئ س القسم ،يت عها مشروع
أخير على سمو ال ا
ح م ثم عرضها على الكتا ة العامة والو ازرة الكبر وو ازرة القلم ،و ا
عليها بختم المملكة ،وهذا ما يجعل القضا ا تتأخر لشهور وأح انا ل عض السنين.

)(65

للتوق ع

 -رغم أن جهاز القضاء عرف حر ة إصﻼح ة ،وذلك بتوحيد القسمين الجنائي والمدني ،وتزو ده

بخمس إدارات ط قا لﻸمر الصادر في  18مارس1896م الذ

أحدث المجالس اﻷفاق ة التي

تنيب عن ال ا  ،أما أحداث الجرائم والقتل فقد ظلت تعاني من اﻹجراءات السا قة ،حيث أن
التحقي

في القضا ا الخاصة بهما ﻻ حصل إﻻ عد رفع الش و من اﻷهالي ﻷحد أعوان

الح ومة ،وهما الشيخ أو الخل فة ،وهذا اﻷخير يبرق القض ة بدوره إلى الو ازرة الكبر لكي تحولها
إلى للمح مة ،وهذا ستغرق مدة تتراوح من خمسة عشر يوما إلى شهرن املين.

)(66

-لما انت رغ ة قﻼتي ما بين ال حث عن الحق قة فقد انتقد نظام المحاكم نقدا ﻻذعا ومح ما

مجردا من الذات ة وعدم الم الغة ،حيث وصف المحاكم التونس ة قلة الموظفين مقارنة مع م ة
القضا ا المطروحة ،وأص ح القضاة مجرد تاب فق

وتدخل اﻹدارة في شؤون القضاء ،حيث

قول ...>> :رأيناك المحسوس يف فقد ما عبرون اﻻستقﻼل القضائي من المجالس اﻷفاق ة
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سبب تداخل اﻹدارة المقل في إجراءاتها فهي تدير أعمالها وتوحي إلى ح امها ما يلفظون ه

من اﻷح ام وعددنا مفاسد العدل ة الض قة سبب التقاليد السيئة وفقدان القانون<<) .(67و شير

بجرأة عال ة إلى الممارسة السيئة للعدالة ٕوالى اﻷهالي الذين يئنون تحت اﻷقﻼم ،التخفي ،تدخل
اﻹدارة  ...والناس إذا عرفوا الوقت الذ تحصل ف ه المرافعة فإنهم ﻻ عرفون وقت صدور الح م

)ٕ ، (68واذا ان القانون ستخلص  0/0 3من المح وم عل ه ،والواقع أكثر من ذلك ،فالمح وم
عل ه مبلغ  1000فرنك ،فإنه ملزم بدفع مبلغ إضافي على النحو التالي:
 -رسم تا ة المح مة  5فرن ات.

 -معلوم إخراج نسخة الح م من  6إلى  8فرن ات.

 -المعلوم النسبي  30فرن ا ،و ذلك الزادة المستخلصة هي ثﻼثة وأرعون  43فرن ا.

)(69

ما أشار حسن قﻼتي إلى غ اب المسائل العقارة في المحاكم التونس ة قائﻼ....>> :لقد مضى

منذ زمن طو ل على العهد الذ

سلب ف ه القضاة الشرعيون من ح النظر في القضا ا

<<(70).

وحاول حسن قﻼتي تشخ ص سبب المشاكل أنه عود إلى السلطة الفرنس ة وح ومة الحما ة
التي تش لت ط قا معاهدة اردو المنعقدة سنة 1881م والمرسى  883م ،فإن نصوص هاتين

المعاهدتين قضت على سمو ال ا

أن يتجرد بين يد فرنسا عن سلطته الخارج ة مع المحافظة

تحت القيود على سلطته الداخل ة ،و مقتضاها تم نت الدولة الحام ة من التوسع في ح مها ف ما

يخص القضا ا العدل ة التي تحصل بين اﻷجانب أنفسهم أو بين اﻷجانب والتونسيين أما القضا ا
الخاصة التونسيين وحدهم فإن سمو ال ا قد أ قى لذاته ح الح م فيها

الخﻼصة :

.

<< )(71

 -ان حسن قﻼتي واحدا من المهاجرن الجزائرين الذين ساهموا في بناء الحر ة الوطن ة

التونس ة في مطلع القرن العشرن ،بدا ة النضال في حر ة الش اب التونسي ،ثم اﻻنضمام

للحزب الدستور الحر التونسي ،وأخي ار في الحزب اﻹصﻼحي .
 -عتبر حسن قﻼتي ِمؤسس ورئ س ثاني حزب س اسي ،أﻻ وهو الحزب اﻹصﻼحي الذ ظهر

في ال ﻼد التونس ة في بدا ة القرن العشرن .

-ساهم حسن قﻼتي في نشر الوعي القومي والس اسي التونسي ،الذ

التونس ة وحصولها على اﻻستقﻼل عام .1956

ان خاتمته تحرر ال ﻼد

لقد ان حسن قﻼتي مدافعا على القضا ا التونس ة في مختلف الجوانب الس اس ة واﻻجتماع ة94
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والثقاف ة.

 -عتبر حسن قﻼتي المحامي والس اسي والصحافي الذ

الشعب التونسي.

هوامـــش البـحث
 -(1أحمد ،توفـي

دافع عن قضا ا ومشاكل وهموم

المدني .ح اة فاح )مذ رات( في تونس .1925-1905ج ،1الجزائر:

الشر ة الوطن ة للنشر والتوزع ،1973 ،ص .222

2) Germain, Marty. Les Algériens à Tunis. tome 1, (Tunis: IBLA , 1948),

pp.304 -310.
 - (3شـير ،مدينـي>>.الجال ة الجزائرة في تونس :السوافة نموذجا)) .<< (1954-1876رسالة

ماجستير غير منشورة( ،قسم التارخ ،جامعة الجزائر :ك.ع.إ.إ  ، 2006/2005 :ص.5
*بوغار :منطقة بوﻻ ة المد ة ،جنوب العاصمة الجزائرة.

 -(4صـالح ،خرفي ،عبد العزز الثعالبي من آثاره وأخ اره في المشرق والمغرب) .
 ،لبنان:د.غ.إ  ،(1995،ص . 173

 -(5أحمد ،توفيـ المدني ،مصدر ساب  ،ص.122
 -(6نفسه  ،ص . 222

 -(7صـالح ،خرفي ،مرجع ساب  ،ص .172

 -(8محمـد ،حمـدان .أعﻼم اﻹعﻼم في تونس .1956-1860
التونس ة لفنون الرسم ،1991،ص. 334

 -(9صـالح ،خرفي ،مرجع ساب  ،ص .173 -172

 ،1بيروت

 ،1تونس :مط عة الشر ة

 -(10الصـادق ،الزمـرلي .أعﻼم تونسيون ،تقد م وتعرب .حماد الساحلي ،1 ،بيروت ،لبنان:

دار الغرب اﻹسﻼمي ،1986 ،ص. 340

11)-ANT -Ote- Pour Monsieur Le Directeur De La Surette' Publique De
Tunis .25-11-1920, SMNT C : 19 –DOS : 2-DN : 15/172.

 -(12أحمدن ،توفيـ الـمدني ،مصدر ساب  ،ص .222
 -(14محمد ،حمدان ،مرجع ساب  ،ص . 334
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 -(15نور الدين ،الدقي .حر ة الش اب التونسي ،سلسلة وثائ

ونصوص في تارخ تونس

المعاصر ، 2 .تونس :المط عة الرسم ة للجمهورة التونس ة ،2005 ،ص .48
 -(16نور الدين ،الدقي ،مرجع ساب  ،ص . 24

اﻷعضاء المؤسسين* :عبد الرحمان اللزام :مﻼك عضو الندوة اﻻستشارة ،محمد اﻷمين:

تاجر ،شاذلي التكوس :محام العاصمة ،علي اش حان ه :محامي ،محمد اﻷصرم :مدير :ساب

مصلحة الغا ات ،علي زروق :مﻼك ،حسن قﻼتي محامي جزائر اﻷصل ،ار زروق مﻼك،

صادق بن خل فة :قايد ،صالح رشيد :سمسار ،عمر بوحاجب :صاحب دخل ،حسن حواجب:

طبيب ،محمد بن عروس :مﻼك ،محمد شني  :و يل ،محمد العجا مي :مراقب مالي ،عبد
الجليل الزواش :تاجر ،عضو الندوة التجارة ،حامد الزواش شقي عبد الجليل.

 -(17أحمـد ،بن م ﻼد ،محمد إدرس .الشيخ عبد العزز الثعالبي والحر ة الوطن ة التونس ة

 ،1940-1892مقدمة النشا الف ر والس اسي للشيخ عبد العزز الثعالبي في تونس من خﻼل
وثائقه) .

 ،1قرطاج  ،تونس  :بيت الح مة  ، (1991 ،ص. 180

 -(18علـي اه ة ،الثعالبي عبد العزز ،محمد النعمان ،الشاذلي القسطلي ،الحاج الطاهر

المهير  ،صادق الزمرلي ،حسن قﻼتي ،أحمد السقا ،صالح فرحات ،الطيب الجميل ،الشاذلي

خزندار ،أحمد الصافي ،بومدين القليبي ،حسين الجزائر وغيرهم أنظر

Ahmed, Kassab. Histoire De La Tunisie Contemporaine .

(1ereed, Tunis: Imprimerie Société Tunisienne de Diffusion, 1976) , P232.

-19) Mohamed Salah, Lejri, Evolution Du Mouvement National (Des Origines à La Deuxième
Guerre Mondiale (1ere Ed ,Tunis: Maison Tunisienne de l'Edition,1974) P:183.

** -الس عة أنفار:منهم شرف محمود ،موهوب ،حمودة مالك ،عمر بوضرة ،حسن قﻼتي،

يوسف حمود ،أنظر:

C : 19-DOS : 2-

20)-ANT- Secrétaire General du Gouvernement Tunisien . 20-11-1920,

DN : 16.

***ولد بإفرو عام ،أص ح قاض ا ،ثم رئ س غرفة لوب الفرنس ة ،ورئ س دائرة آسن ،وفي-24

 ،1920 -10عين مق ما عاما في تونس ثم في المغرب حتى عام  1937ثم انتخب سيناتورا،

توفي سنة  .1938أنظر

Mohamed saleh lejri, op.cit , pp.191-193.
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 -(21صـالح ،خرفي ،عبد العزز الثعالبي،مرجع ساب  ،ص . 172

 -(22محمـد الصـادق ،الرزقي،

>>

الدعوة إلى التح م<< ،جردة إفرق ا ،تونس ،العدد ،28

بتارخ )اﻷحد  5ر ع الثاني  2/1342يناير ، (1924ص.1
 -(23صـالح ،خرفي  ،مرجع ساب  ،ص .172
 -(24نفسه ،ص .298

 -(25نقﻼ عن علي ،المحجـو ي .جذور الحر ة الوطن ة التونس ة ) .(1934-1904تعرب:
عبد الحميد الشلبي ،

 -(26أ
.298

 ،1مصر :شر ة أراب سك للط اعة  ، 1999 ،ص . 298

مطلبي المجلس التشرعي والح ومة المسئولة ،أنظر :علي المحجـو ي ،نفسه ،ص

 -(27حسن ،قـﻼتي ،

>>

)، (1921/10/04ص .1،2

 - (28نفسه ،ص .2

ماذا طلبون<< ،جردة البرهان ،تونس  :العدد ، 3بتارخ

 -(29يوسـف ،مـناصرة .الحزب الحر الدستور التونسي . 1934-1919

تونس :مؤسسة جواد للط اعة والتصو ر ،1988 ،ص.159
 -(30علي ،المحجـو ي  ،مرجع ساب  ،ص .298

 -(31أحمـد ،خـالد .أضواء من البيئة التونس ة -الطاهر حداد ونضال جيل.
التونس ة للنشر ،1985 ،ص.57

 -(32حسن ،قـﻼتي.

ص. 1

>>

 ،1بيروت،

 ،3تونس ،الدار

نحـن وزع م اﻷمـة << ،جردة البرهـان ،تونس ،العدد  ،4بتار خ )  /11أكتو ر ،(1921

 -(33يوسف ،مناصرة ،مرجع ساب  ،ص.159

 -(34علي ،المحجـو ي  ،مرجع ساب  ،ص.298،299
 -(35حسن ،قـﻼتي>> ،وفد في حضرة المق م العام

، (1921ص.2-1

 ،جردة البرهان ،تونس ،العدد،12ب تارخ )/12/13

<<

 -(36يوسف ،منـاصرة ،مرجع ساب  ،ص.159،160
 -(37حسن ،قـﻼتي ،مصدر ساب  ،ص .1

 -(38حسن ،قـﻼتي ،مصدر ساب ،ص .1

*( -علي بوشـوشة :ولد عام  1859ببنزرت التونس ة ،نشأ فيها وترعرع ،ثم التح
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الزتونة وزاول تعل مه الصادق ة ،و ان شديد التعل

الوزر خير الدين اشا ،حيث سافر إلى

برطان ا للتعل م لمدة ثﻼث سنوات ،وفي عام 1881عاد إلى تونس وأسس جردة الحاضرة في
نفس السنة التي استمرت س ع وعشرن سنة ،زار الجزائر وجمع عدة وثائ

عنها في العهد

العثماني وتوفي في  .1917/08/18حول الموضوع أنظر - :محمد ،بوذينة ،مشاهير
التونسيين  ،مرجع ساب  ،ص. 362

 -(39علي ،المحجـو ي  ،مرجع ساب  ،ص.298،299

 -40حسن ،قـﻼتي ،

 ،ص. 1

>>

نحن وزع م اﻻستعمارين

<<

 ،جردة البرهان  ،تونس  ،العدد  ،4بتارخ )(1921/10 /11

 -(41نفسه  ،ص.1

 -(42علي ،المحجـو ي .جذور الحر ة الوطن ة التونس ة ،مصدر ساب  ،ص .344
 -(43حسن ،قـﻼتي ،مصدر الساب  ،ص. 1

 -(44صـالح ،خرفي ،مرجع ساب  ،ص.173 ،172

 -(45علي ،المحجـو ي ،مصدر ساب  ،ص.420

 -(46إصﻼحـات  22جو ل ة  :1922هدفها إدخال التونسيين في اﻻنتخا ات على المستو ات
العل ا طب لمبدأ تمثيل الس ان ،و ذلك أص ح للتونسيين الح في مناقشة القضا ا اﻻقتصاد ة
التونس ة،بهدف تحقي مطلب ح مشار ة التونسيين في تمثيل ﻼدهم ،و موجبها حافظت فرنسا

على سلطتها في ال ﻼد وعﻼقتها الحما ة ،وما يؤخذ عنها أنها استثنت الفقراء والمزارعين والمدن
الكبر التي

ثر فيها اﻷهالي ،ما ﻻ سمح انتخاب العناصر المثقفة استثناء مجالس

الق ادات الوﻻ ات المتر ة أساسا من التونسيين ،وهذه الجهات الكبر مثلها عام 1922م 60

أور ا 57 ،تونس ا.

أما المجلس الكبير ف مثله  44مقعدا فرنس ا و 14مقعدا مخصص لﻸهالي.
ومجلس الق ادات يناقش القضا ا الوﻻ ة.

-المجلس الكبير مهمته أوسع ،لكن ﻼهما يناقشان الجوانب اﻻقتصاد ة ،بينما المجلس الكبير

له ح الطرح فق وﻻ يناقش ميزان ة اﻷسرة الحاكمة واﻹقامة العامة والعدالة الفرنس ة ومصالح

اﻷمن ٕوان لم حسم المجلس الكبير اﻷمر فيولى اﻷمر إلـى المجلس اﻷعلى المتكون من عشرة
أعضاء المناصفة بين التونسيين والفرنسيين ،وفي حالة فشله هو اﻵخر فيخول اﻷمر إلى
أعضاء الح ومة ،و ذلك تكون لجنة مش لة من ستة أعضاء تونسيين وأرعة عشر وفرنسيين.
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حول الموضوع  ،أنظر :علي ،المحجو ي ،نفسه ،ص. 234 -233-332
 -(47يوسف ،مناصرة ،مرجع ساب  ،ص.162

*( -الجماعة هم :محمد النعمان ،ع اشة ،الصادق الزمرلي ،محمد بن عروس ،أحمد بن ،محمد بورقي ة ،عﻼل جمعة ،الحاج
محمد س الة .حول الموضوع أنظر :يوسف ،مناصرة ،مرجع نفسه ،ص. 159

 -(48محمد علي الحـامي ،محمد علي وحـوادث اﻷ ام.
 -(49محمد علي ،الحـامي ،المصدر ساب  ،ص.54
 -(50حسن ،قـﻼتي،
 -(51نفسه ،ص .1

>>

 ،1تونس  :مط عة اﻹتحاد العام للشغل التونسي ،1985 ،ص.54

اﻹصﻼحات التونس ة <<،جردة البرهان  ،تونس  :العدد  ،39بتارخ )1أوت  ، (1922 ،ص.1

 -(52نفسه ،ص .1

 -(53الصـادق ،الزمرلي ،المرجع الساب  ،ص. 334،335
 -(54حسـن قﻼتي،

>>

العدل ة التونسي << ،جردة التونسي ،من العدد 18حتى  )، 39لعام .(1910

 -(55أنظر :الجردة في هذه الصفحة ،العدد رقم  ،38بتونس :في  29أوت . 1922
 -(56صـالح ،خرفي ،مرجع ساب  ،ص.173
 -(57حسن ،قﻼتي،
-(58نفسه ،ص. 1

>>

اﻹصﻼحات التونس ة << ،جردة البرهان ،تونس ،العدد ،41بتارخ ) ، (1922/08/29ص. 1

 -(59نفسه ،ص. 1

 -(60حسن ،قﻼتي  ،المرجع الساب  ،ص. 1
 -(61نفسه  ،ص . 1
 -(62نفسه  ،ص . 1
 -(63نفسه  ،ص . 1

 -(64حسن قﻼتي ،المصدر الساب  ،ص. 1
(65حسن قﻼتي

>>

العدل ة التونس ة<< ،جردة التونسي ،تونس :العدد  ،22بتارخ )  ،(1910 /04/18ص . 2

 -(66نفسه ،ص . 2

 -(67نفسه ،ص  -(68 /.3نفسه ،ص .3

 -(69حسن ،قـﻼتي ،المرجع الساب  ،ص -(70 ./ 3نفسه ،العدد  ،(19103/06/13 ) ،30ص -(71/3نفسه ،العدد ،27
) ،(1910/05/23ص
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مجلة ال حوث والدراسات العلم ة
جامعة الد تور حيى فارس

Email rres_rev_cum@yahoo.fr

. الوحدة الوطن ة الس اس ة والعس ر ة لدولة اﻷمير عبد القادر الجزائر
صادق دهاش.د

ل ة اﻻداب والغات والعلوم اﻻنسان ة
جامعة المد ة

Résumé :

Cetteétudecomprend
un
modèle
de
l'unitéadministratif
et
militaireappliquée par le prince Abdel-Kader, quandil a fondél'Etat et
ressortissantalgérienmoderne, dans la première moitié du XIXe siècle
ontjetél'EmirAbdelkaderdansses garcons les valeurs de tolérance, de
dialogue la réconciliation et la solidarité entre les Algériensd'aborder le
projet
de
l'occupationfrançaise
de
l'Algérie,
alorsil
a
essayél'EmirAbdelkader de retourner en Algérie, l'unitépolitique et le
prestigede l'arméelors de la ré-envoyé àce projetEtatalgérienmoderne,la
2012 ﺟﻮان.2 ج6:ع: ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.

100

plus ancienne duPrinceAbdelkaderde répondre au projet de projet: un
projetexotiquescolonialeundjihadisteprojetnationalalgérienauthentique

ملخص:

تتضمن هذه الدراسة نموذجا للوحدة اﻹدار ة والعس ر ة التي ط قها اﻷمير عبد القادر عندما قام
بتأس س دولة وطن ة جزائر ة حديثة ،في النصف اﻷول من القرن التاسع عشر فقد أرسى اﻷمير عبد
القادر في دولته الفت ة ق م التسامح والحوار والمصالحة والتضامن بين الجزائر ين من أجل التصد

لمشروع اﻻحتﻼل الفرنسي للجزائر ،وه ذا فقد حاول اﻷمير عبد القادر أن عيد للجزائر وحدتها

الس اس ة وهيبتها العس ر ة من خﻼل إعادة عثه لمشروع الدولة الج ازئر ة الحديثة ،فقد أقدماﻷمير
عبد القادر الجزائر على مقابلة مشروع مشروع ،مشروع استعمار دخيل مشروع وطني جزائر

جهاد أصيل.
المـقدمــة:

حق قة هناك عدة استفسارات تارخ ة عرجت عليها في ثنا ا هذا ال حث ،ف انت التالي :ما هي
أسس دولة اﻷمير عبد القادر ؟ وما التكو نات الس اس ة والعس رة لهذه الدولة ؟ وما موقع وحدة

الف ر الوطني فيها ؟ .ولﻺجا ة على ل هذه التساؤﻻت ،ف ان لزاما علينا أن نذ ر تلك الخرافات

التي جادت بها أقﻼم المدرسة التارخ ة الفرنس ة في النصف اﻷول من القرن التاسع عشر ،ومن

أمثلة ذلك تلك الترهات التي تقول أن الجزائر انت أرضا سائ ة ولم تكن في يوم من اﻷ ام
تمثل دولة مستقلة بذاتها.

وانطﻼقا من هذا الطرح المغلو والمقلوب ش ﻼ ومضمونا ،ف انت ح ومة الجزائر في ظل
اﻻحتﻼل الفرنسي تر

أنها جاءت لتحيي أرضا انت ميتة و تمﻸ فراغا لطالما انتظرته

ﻻدعائها أنها انت تحمل رسالة حضارة عظ مة بهدف تمدين الجزائر ،ولكنها في الحق قة
انت تسعى إلى إقامة دولة فرنس ة متحضرة أرض الجزائر ﻷبنائها الفرنسيين .و لذلك رد

اﻷمير عبد القادر ال طل الجزائر المغوارعلى ذلك عمل ا بتأس سه لدولة وطن ة جزائرة مستقلة
لتعبر عن أمال وأﻻم الجزائرين مفندا بذلك مزاعم اﻻحتﻼل الفرنسي ال اطلة والمغرضة.

- Iشخص ة اﻻمير عبد القادر الجزائر

و عض اﻵراء ف ه :

ولد اﻷمير عبد القادر الجزائر ] [1في بلدة الق طنة القرب من مدينة معس ر في الغرب
الجزائر ،فقد ترى في وس عائلي عري إسﻼمي محاف  ،فحف القرآن وهو صغير  ،وأد

فر ضة الحج برفقة أب ه  ،فقد جمع اﻻمير عبد القادر بين القلم والسيف  ،فهو اﻷديب والشاعر
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والصوفي والمحارب الشجاع فقد خلف والده في الجهاد ضد اﻻحتﻼل الفرنسي منذ سنة 1832
].[2

و اكتسب اﻷمير عبد القادر الجزائر حن ة س اسة وعس رة اعترف بها العدو قبل الصدي ،فقد
جاء ذلك على لسان اﻹمبراطور نابليون الثالث] [3عندما

قام بإطﻼق سراحه من سجن

أمبواز]،[4و قال لﻸمير عبد القادر" لقد سلمت س فك إلى فرنساولكن فرنسا ﻻ تردك أن تخرج

من ﻼدها بدون سيف وها إنني أقدم لك هذا عوضا عن ذاك" ] [5و عدها توجه إلى اﻷستانة][6

فقابل السلطان عبد المجيد خان] [7أين مدحه اﻷمير عبد القادر قصيدة ﻻم ة ف ان مجموع
أب اتها  35بيتا ،والتي ان مطلعها

"الحمد

تعظ ما ٕواجﻼﻻ

ما أقبل ال سر عد العسر إق اﻻ ].[8

وفي اﻷخير استقر اﻷمير عبد القادر الجزائر بدمش واستقبله الدمشقيون بترحاب بير و ان

على رأسهم الوالي محمود ند م ]،[9والقائد العس ر السيد عزت اشا ]،[10وعدد بير من أع ان
المنطقة ،وتم ل ذلك عند بلدة " تدمر" ] [11إلى درجة أنه قيل " لم يدخل دمش عري رحب
ه هذا الترحيب منذ صﻼح الدين اﻷيو ي ،بل و انت داره بدمش تعرف بدار السيد " ].[12

وأص ح لﻸمير عبد القادر الجزائر عدا دول ا لشخصيته اﻹسﻼم ة العالم ة التي اكتسبها خاصة

منذ سنة  1860عندما قي مدة أرعة عشر يوما وهومسخر ل إم ان اته من أجل نصرة
المظلومين من المس حيين رفقة مجموعة من إخوانه الشاميين المخلصين،ونذ ر منهم على سبيل

المثال الشيخ محمود حمزة مفتي دمش ] ،[13وآل العابد ] ،[14وآل المه اني،فقد أنقذ اﻷمير

حوالي " خمسة عشر ألفا" من القناصل والره ان والراه ات من المس حيين]،[15لذلك ان هذا

عد من رجاﻻت
العمل اﻹنساني الرائع والمسؤول قد أكسب اﻷمير عبد القادر شهرة عالم ة ،فقد ّ
حقوق اﻹنسان والمدافعين عن حرة اﻷد ان و دخل هذا الفعل الحميد في عمل الداعين إلى ثقافة

التسامح ٕوالى حوار اﻷف ار واﻷد ان والثقافات ،ف ان هذا العمل ينسجم تماما مع ما انت تدعو
له ٕوال ه الهو ة العر ة واﻹسﻼم ة لشخص ﻷمير عبد القادر ونبل أخﻼقه وسمو شخصه  ،فنال
بذلك راحة الضمير قبل هدا ا الش ر واﻷوسمة والن اشين] [16التي قدمت له ،ف ان اﻷمير عبد

القادر قرآنا ٕواسﻼما مشي على اﻷرض لذلك ان ومن أجله فعل وجد واجتهد .
وفي الحق قة لم ن هذا السلوك اﻹنساني النبيل والمتحضر غرب على شخص ة اﻷمير عبد
القادر المتزنة والرزنة ،ف ان من ط عه التحرك في الوقت المناسب زمانا وم انا و ح مة وهمة
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رف عة سواء أكان ذلك في الجزائر أو خارجها  ،ف انت شخص ة اﻷمير عبد القادرشخص ة مثمرة
و معطاءة و متأقلمة مع ل طار جديد ،وهذا ديدنه  ،وذاك منهجه ومنهاجه  ،هذا و ان

العلم والشرف والفضيلة والتعفف مسلكه،لذلك قال ف ه الد تور عفيف البهنسي] [17عندما قام

بتقد م تاب "ناصرالدين اﻷمير عبد القادر" الذ
ان اﻷمير عبد القادر الجزائر

"].[19

ألفته اﻷميرة بد عة الحسيني الجزائر ]" [18

طﻼ على ساحة ﻼده وهو اﻵن طل على ساحة العالم له

وتحق قا لهذه الم انة العالم ة المرموقة التي نالها اﻷمير عبد القادر الجزائر
العس رون الفرنسيون طلقون عل ه أمير المؤمنين وفق

].[20

،فلم

ن

 ،بل وأ ضا " رئ س الوطن ة العر ة "

وه ذا فقد اعترف ع قرة اﻷمير عبد القادر الجزائر  ،القرب وال عيد  ،العدو والصدي ،وخاصة

في مسألة بناء أر ان الدولة الجزائرة الفت ة،فها هو السيد فورني وهو أحد الشخص ات الفرنس ة

ال ارزة يؤ د من جديد أن الفرنسيين لم يبدؤوا الحرب سنة  ، 1832على رجل طموح وفق ،

ٕوانما على شعب يتكون ودولة تبنى ]ٕ ،[21وان نت أعترض على هذه الف رة الملغمة ،ﻷن
الشعب الجزائر ان موجودا وحاض ار قوة في المحافل الدول ة قبل اﻷمير عبد القادر وقبل
اﻻحتﻼل الفرنسي للجزائر قرون عديدة.

 - IIأسس بناء دولة اﻷمير عبد القادر الجزائر :

 -1التكو نات الس اس ة واﻹدار ة ﻹعادة عث الدولة الجزائر ة الفت ة:

جاء اﻷمير ومن معه من الجزائرين ،عمل يدحض افتراءات المستعمر ،فقد أسس اﻷمير عبد
القادر دولة جزائرة حديثة مؤسساتها وه اكلها ،و ان ذلك تأكيدا منه على استمرارة للدولة

الجزائرة التي انت موجودة قبل اﻻحتﻼل الفرنسي للجزائر والتي تتجاهلها اﻷقﻼم الفرنس ة ،

وتأكد زو ار و هتانا على نشأة الدولة الجزائرة منذ فجر اﻻحتﻼل الفرنسي الغاشم للجزائر،لذلك
العرة القاطرة ل ون خير خلف لخير سلف ،ل صب

جاهدا بر
فقد سعى اﻷمير عبد القادر
ً
عمله هذا في خانة بناء الجيل الجديد على ما بناه الجيل القد م  ،والمتمثل في د مومة
واستمرارة الدولة الجزائرة الحرة المستقلة أرضها وشعبها .

ٕواذا حاولنا تت ع خطوات الف ر الس اسي الحديث في الجزائر ،ل س في جان ه الف ر الفلسفي ،

ٕوانما في جان ه العملي التطب قي  ،ف م ن أن نقول و دون تحيز أن اﻷمير عبد القادر الجزائر
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عد من بين أهم الرجال اﻷوائل الذين نزلوا من مستو حر ة اﻷف ار ،إلى مستو الواقع العملي

في بناء الدولة الجزائرة الحديثة وتجسيدها ميدان ا .فقد تبلورت أعمال اﻷمير عبد القادر

الجزائر من خﻼل التنظ مات اﻹدارة والعس رة التي ات عها في خطته النضال ة والتي راعى

فيها طب عة الفرد الجزائر وخصوص اته وم وناته الحضارة  ،فأرض الجزائر
الثقاف ة والتارخ ة خير دليل على ذلك.

ل أ عادها

فلجأ اﻷمير عبد القادر إلى سلسلة من التنظ مات اﻹدارة من أجل إح ام س طرته و فرض

النظام واﻻنتظام  ،لذلك فقد قسم المناط الخاضعة لسلطته إلى ثمان ة وﻻ ات ] ،[22وتقس مه

ونصب على رأس ل دائرة" أغا"  ،وقسم الدوائر إلى
ل وﻻ ة إلى مجموعة من الدوائرّ ،
مجموعة ق ائل وعين على ل قبيلة "القايد" ،وقام بتقس م هذه اﻷخيرة إلى قر ومدا شر وعين
على ل واحدة منها مسؤوﻻ يدعى "الشيخ".

ونصب اﻷمير عبد القادر الجزائر على رأس لوﻻ ة من الوﻻ ات الثمان ة التا عة لدولة اﻷمير
ّ
خل فة له ،وهو القائد اﻷول الم اشر لﻸمير عبد القادر و ان من مهامه حف اﻷمن وتحميل
الز اة و العشور والضرائب  ،وفض النزاعات بين المواطنين وأما خلفاؤه ف انوا موزعين التالي:

جنوب

غرب

وهران

)قدور

بن

عبد

ال اقي(،

تلمسان

)محمد

البوحميد الولهاصي(،معس ر)مصطفى بن أحمد التهامي(،مل انة )محي الدين بن عﻼل القل عي

ثم محمد بن عﻼل( ،الت طر "المد ة " )محمد البر اني( ،مجانة وعاصمتها سطيف )محمد بن
عبد السﻼم المقراني ثم محمد الخرو ي  ،ثم محمد بن عمر الغسير ( ،الز ان وعاصمتها س رة

)فرحات بن سعيد ،ثم حسن بن عزوز ،ثم محمد الصغير( ،برج حمزة وعاصمته البو رة )أحمد
بن سالم الد سي( ].[23

و ان لدولة اﻷمير عبد القادر ف ما عرف اليوم منصب رئ س الوزراء والذ

ان من نصيب

السيد محمد العربي  ،وأما السيد أبو طالب أحمد بن علي ابن اﻷمير ف ان ات ا للدولة  ،ثم

السيد الحاج مصطفى بن تهامي  ،و الحاج محمد الخرو ي ،ومحمد بن عبد الرحمن المرسلي،
ومصطفى بن العوني ،والسيد محمد بن الحاج علي الرحاو

انوا مثا ة وزراء للتشرفات  ،وأبو

سعيد محمد بن فرحة للخزنة الخاصة  ،وأبوعبد الرحمن الحاج الطاهر أبو ز د لﻸوقاف
وخزنة الدولة  ،وأبو محمد الحاج الج ﻼني العلو بن الهاو ة  ،لﻸعشار والز اة  ،و أبو محمد
الحاج المولود بن عراش للخارج ة ].[24
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و ان ح م اﻻمير عبد القادر الجزائر يتصف العدل والمساواة بين الراعي والرع ة ،و بين
الشعب والمسؤولين ،و ين المدنيين والعس رين ،فقسم بين السل

الثﻼثة ،فعين في السلطة

التنفيذ ة مجموعة من وزرائه الستة و الذين توزعوا على الوزرات الهامة التال ة  :الداخل ة

والخارج ة ،والحر ة  ،و الحبوس ،والخزنة  ،و العشور والز اة ،وأما السلطة التشرع ة ف انت

تضم مجموعة من اﻻئمة والفقهاء و ان يرأسها المجلس الشور ،واهتم اﻷمير عبد القادر بدرجة

أكبر السلطة التشرع ة لما لها من أهم ة بيرة في التوج ه الحسن لدواليب الح م  ،لذلك عين
السيد أحمد بن الهاشمي المراحي مساعدة السيد بن عبد المصطفى المشرفي قاضي القضاة

للمذهب المالكي اعت اره المذهب الرسمي للدولة الوطن ة الجزائرة .

وأما ف ما يتعل

السلطة القضائ ة ف انت تتكون من العديد من القضاة المدنيين والعس رين و ان

ودعم اﻷمير عبد القادر دولته الفت ة مجموعة من الدواو ن نذ ر
يرأسها رئ س مجلس الشور ،
ّ
منها على سبيل المثال ﻻ الحصر ،ديوان اﻹنشاء والتعمير والذ ان يتعلق ل مراسﻼت اﻷمير
و ان عنى ل صادر ووارد من ٕوالى دولة اﻻمير ،وولى عل ه السيد الحاج مصطفى بن
أحمد تهامي ].[25

وقام اﻷمير عبد القادر الجزائر بتنظ م الشؤون الداخل ة لدولته  ،فقام بتعينالسيد أبي محمد
السيد الج ﻼني بن الهاد ة في منصب ما سمى اليوم بو ازرة الداخل ة  ،أما تّاب النواب ف انوا
عينون من السادة اﻷشراف  ،السيد أحمد بن أبي طالب ،والسيد مصطفى تهامي  ،ما أنشأ

اﻷمير "ديوان المال ة ترأسه السيد أبي الحاج عبد ﷲ الج ﻼني بن فرحة  ،أما حجا ة الخزنة

فقد أعطيت إلى السيدين محمد بن الحاج علي الرحاو  ،و الحاج النجاد الرحاو .

ومن أجل ر

الداخل الخارج فقدقاماﻷمير عبد القادر الجزائر بإ صال البر ال حر بواسطة

اللجوء إلى عدة موانئ وﻻ س ما في الغرب الجزائر  ،ميناء رشقون و شرشال وأرزو ،و التي
انت تا عة للوﻻ ات الثﻼثة التال ة و الترتيب  :تلمسان ،مل انة ،معس ر،و ان اﻷمير عبد القادر

الجزائر

هو من يختارنفسه المسئولين] [26الذين يتولون المناصب الهامة

في جم ع

القطاعات ،ف ان ينتقيهم من بين أحسن الكفاءات العلم ة والف رة واﻹدارة والعس رة

واﻻقتصاد ة التي تتصف القدرة و تحمل المسؤول ة واﻻلتزام ،عيدا عن المحا اة أو المحسو ة أو
الق ار ة .

ومن بين أهم المعايير التي ان ير ز عليها اﻷمير في اخت اره أعوانه وموظف ه هي :التضح ة
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المصلحة الخاصة للصالح العام  ،والحر ة والجد ة والفعال ة ،واﻹخﻼص في العمل واتقانه،

والتفاني في حل مشاكل الغل ة من الناس،و الصبر على جلب المنافع للوطن والكفاءة و عد
النظر والنزاهة ،والجمع بين العلم والدين واﻻخﻼق ،و لذلك فﻼ نتعجب من ذلك إذا رأينا اﻷمير

عبد القادر طب هذه الق م النبيلة على أقرب الناس إل ه ،فها هو أخاه مصطفى بن محي الدين
الذ وﻻه على وﻻ ة المد ة ثم تبين له عد ذلك أنه لم ن رجﻼ فؤا ،ف انانسان أميل للدين منه

وعين م انه السيد محمد البر اني ،وه ذا ان
للس اسة واﻹدارة  ،فأقدم على عزله من منص هّ ،
اﻷمير عبد القادر الجزائر طب مبدأ الرجل المناسب في الم ان المناسب ،ما نجده قد عين

فرحات بن سعيد على الصحراء والذ

ان اﻷمس من أشد خصوم أحمد ا  ،فحاول اﻷمير

عبد القادر بذلك أن ستفيد من خبرته الطو لة ومن سمعته الطي ة بين الجزائرين  .ناه ك أنه
ان ﻻ يتسلم أحدا من خلفائه منص ا حتى يؤد

ال مين والذ

أطلقت عل ه اﻷميرة بد عة

الحسني اسم" القسم المقدس " ]. [27ف انت بذلك إدارة دولة اﻷمير عبد القادر إدارة شرع ة

أصيلة  ،ومختارة طرقة د مقراط ة من القمة إلى القاعدة ،و انت ادارته عادلةو في نس مح م
فرد من نوعه  ،و هذا تكون الجزائر س اقة في ارساء دعائم الد مقراط ةعن ثير من الدول

اﻷور ة التي تتشدق على الدول الضع فة بنظامها الد مقراطي التي تراه أفضل نموذج في العالم
له.

و ان اﻷمير عبد القادر الجزائر
ع ارة عن دائرة داخل ة صغيرة

ملك خاتما أميرا بي ار للدولة،و ان ذو ثﻼثة مظاهر ،اﻷول

تب داخلها اسم اﻷمير " ناصر الدين اﻷمير عبد القادر" ،

و تب في وسطه بيتا شعرا شعا ار فلسفي وديني ] " [28من تكن برسول ﷲ نصرته

إن تلقه

اﻷسد في آكامها تجم" و تب على الجوانب ﷲ ورسوله والخلفاء الراشدين اﻷرعة " ﷲ – محمد
– أبو

ر -عمر -عثمان علي "  ،زادة على التارخ الهجر ].[29وتعد ال ار ة رم از رئ س ا

للدولة  ،لذلك ان لدولة اﻷمير عبد القادر  ،علم اللون اﻷب ض واﻷخضر و انت تتوسطهدائرة
تب عليها اﻵ ة الكرمة التال ة" نصر من ﷲ وفتح قرب " و تب تحتها م اشرة اسم اﻷمير "

ناصر الدين عبد القادر بن محي الدين " ].[30
ومع ذلك ﻻ أتف

مع أر

اﻷميرة بد عة الحسني ف ما ذهبت إل ه  ،عندما راحت تقول أن

اﻷمير عبد القادر لم عتمد على تقاليد في الح م نقﻼ عما س قه  ،وتذهب عيدا في طرحها

عندما تقول و ساطة " أنه أقام ح ومة من العدم " ].[31
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غير أن الموضوع ة تقتضي منا اﻹشارة إلى أن عمل اﻹنسان مهما ان مبتك ار إﻻ أنه حو

مسحة ولو رمزة لخبرات وتجارب من س قه  ،في هذا اﻻختصاص أو ذاك  ،فأسلوب العدم ة
عمل غير مستساغ في التارخ خاصة لمن أراد تا ة التارخ  ،فما الك لمن صنع و صنع
التارخ

اﻷمير عبد القادر الجزائر

الذ

صنع التارخ بيده و عقله و قل ه ح وصدق ،

س فه وقلمه وف ره ودمه وماله ما ان ل ون لﻸمير عبد القادر الجزائر

ل هذه الم انة

الوطن ة والدول ة لو لم ستفد من خبراته وتجاره التي قادته إلى العديد من الدول العر ة

واﻹسﻼم ة  ،ومجالسته لكثير من العلماء والمف رن وصقل مواه ه الفطرة وتأمﻼته الف رة

والفلسف ة والروح ة و مطالعاته لكثير من تب التراث العري واﻹسﻼم ة الغني أمجاده و طوﻻته
التي انتقاها اﻻمير انتقاء .

 -2اﻷسس العس ر ة لدولة اﻷمير عبد القادر :

لقد أجاد اﻷمير عبد القادر تنظ م ج شه خاصة عندما وضع الر ائز اﻷساس ة لبناء صرح دولة
جزائرة فت ة  ،وذلك وف

استراتيج ة س اس ة

وعس رة مح مة.ومن هنا برزت النظرة

اﻻستراتيج ة ال عيدة العم قةوالمتفحصة لﻸمير عبد القادر الجزائر  ،فأص حت عنده قناعة راسخة

أن المحتل دخل القوة فﻼ م ن أن يخرج إﻻ مثلها ،و ما أنه ان أمام عدو شرس متمرس

منظم ومتكامل في خطوطه العامة ،ف ان الج ش الفرنسي ملك عدة وعددا أكبر ثير ما يوجد
عند اﻷمير عبد القادر ،وانطﻼقا من ل ذلك أراد اﻷمير عبد القادر الجزائر أن حي الجهاد

في نفوس الجزائرين  ،مما جعل الجزائرون قبلون ل طواع ة وحماس شديدمن أجل اﻻنضمام إلى
ج ش اﻷمير عبد القادر الجزائر فخر واعتزاز.

ونلمس هنا حق قة الف ر الوطني الواقعي الذ امتاز ه اﻷمير عبد القادر الجزائرخاصة و أنه
ان شاع ار بهول الموقف الصعب و المتمثلفي التفوق الحري للعدو الفرنسي خاصة في جان ه

الماد و لذلك ﻻ م ن الوقوف أمام هذا التنظ م العس ر للج ش الفرنسي ،إﻻ بتنظ م معاكس

ل س الضرورة أن ساو ه بل أن قف أمامه الند للند للحد من خطورته ،وهو أضعف اﻹ مان مع

مراعاة ضرورة اﻻستفادة من تفوق الطا ع الجغرافي الذ ان لصالح اﻷمير عبد القادر.ف ان
اﻷمير عبد القادر الجزائر

علم جيدا معنى رفعه لنداء الجهاد في وجه الغطرسة اﻻستعمارة

الفرنس ة و لذلك ان عل ه أن عد العدة الﻼّزمة لمواجهة عدو مدجج السﻼح  ،له إم ان ات

س اس ةوعس رة واقتصاد ة هائلة .
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و حاول اﻷمير عبد القادر الجزائر الشيء المستحيللكي ﻻ قوم التجنيد اﻹج ار للجزائرين

نظ ار لحساسيتهم المفرطة تجاه هذا النوع من التجنيد القهر  ،ﻷن هذا النوع من التجنيد جرب
في عهد العثماني وثبت فشله  ،ﻷن اﻹنسان الجزائر

أبى العمل اﻹج ار

و حبذ العمل

اﻻخت ار المستقل ف ان الفرد الجزائر قف دائما إلى جانب من يدافع عن مصلحته و حارب
ل دخيل يتعرض لمصالحه .و هذا ما يؤ ده المرسوم اﻷمر الذ

أصدره موﻻنا ناصر الدين

)اﻷمير( الخاص بتجنيد اﻷجنادوتنظ م العساكر الذ ان يتم طواع ة ،لذلك طالب اﻻمير عبد

القادر الجزائر من المتطوعين الجزائرين ضرورة اﻹسراع إلى دار اﻹمارة معس ر لتقييد

اسمائهم في الدفاتر اﻷميرة" ].[32و ان ج ش اﻷمير عبد القادر يتكون من نوعين من الج ش،

ج ش نظامي ،وجش تطوعي.

ولما لم عد الج ش التطوعي الجزائر قاد ار لوحده في دحر الج ش الفرنسي القو اتجه اﻷمير
عبد القادر الجزائرإلى إعداد ج ش نظام حديث والذ

ان يتكون من ثﻼثة أنواع  :المشاة

)العس ر(،و الفرسان )الخ الة(  ،و المدفع ة)الطو ج ة( ،فأسند اﻷمير عبدالقادر ق ادة ج ش

المشاة إلى السيد قدور بن حر  ،و وضع الفرسان )الخ الة( تحت إمارة عبد القادر بن عز
الدين  ،وأما ج ش المدفع ةف ان سيره السيد محمد السنوسي.و ان الج ش النظامي قوده في

البدا ة محمد أغا  ،والمسمى ابن س سه وأما الحرس اﻷمير ف انتحت إمارةاﻷغا الزنجي ،وأما
ف ما يخص الج ش غير النظامي )التطوعي( و الذ

ان يتكون من الق ائل المؤ دة لﻸمير عبد

القادر الجزائر فقد بلغ ألف مقاتل من المشاة والفرسان في سنة .[33]1838

و لغ مجموع الج ش النظاميلﻸمير عبد القادر قدر حوالي ثﻼثة وستين ألف مقاتﻼفي سنة
،[34] 1839لكن الشيخ عبد الرحمن الج ﻼلي أعطى رقما أقل قدره حوالي ستة عشر ألف

جند وأردف قائﻼ أن الج ش الرسمي أو ما عرف الج ش النظامي لم ن يتجاوز هذا العدد

إﻻ ناد ار "].[35و انالشيخ عبد الرحمن الج ﻼلي ير أن هذا العدد ل س خاصا الج ش النظامي
فق  ،بل والج ش التطوعي أ ضا ،لذلك انت غالب ة ج ش اﻷمير من فرسان أو خ الة  ،و ان

اﻷمير عبد القادر الجزائرقد وضع بين ألف وألفين من المشاة ،ومائتين إلى خمسمائة فارس

تحت ق ادة ل خل فة].[36أما السيد إسماعيل العري فقد قدر قوات اﻷمير عبد القادر الجزائر

غير النظام ة خﻼل الفترة اﻷولى من ح م اﻷمير حوالي  60.000جند تمده بها الق ائل  ،في
حالة الطوار  ،ف ما بلغت الجيوش النظام ة  8.000جند
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مدفعا].[37

و ان اﻷمير عبد القادر يجتهد ث ار في إيجاد قوانين تنظم القطاع العس ر وعﻼقته مختلف
القطاعات اﻷخر ،لذلكأصدر المجلس الشور عدة قوانين تهدف إلى تنظ م الج ش اﻷمير

)المحمد (،فمثﻼ ان تعيين الخل فة قرر داخل الديوان اﻷمير  ،وعند ما يتم تكل فه مهمته

الجديدة ،سلم له خاتما نقش عل ه اسمه ولق ه و قدمله برنوسا حسب رتبته  ،و عد ذلك حلف

ب مين الطاعة ،والعمل بإخﻼص والتضح ة في سبيل إمارته وشعبها ].[38

وأماأهم القوانين التي سنها اﻷمير عبد القادر ،على اﻹطﻼق  ،على اﻷقل في أر
هو قانون الج ش المحمد

والذ

الشخصي،

دونه السيد قدور بن رو لة]، [39في الكتاب المشهوراسم

"وشاح الكتائب وزنة الج ش المحمد

الغالب" ،والذ

ان يتكون من  24بندا].[40و عد هذا

الكتاب قمة ما توصل إل ه ف ر اﻷمير عبد القادر وصح ه خاصة في الميدانين العس ر

والتنظ مي ،وهذا إن دل على شيء إنما يدل

اﻷمير عبد القادر الجزائر

ل وضوح إلى العنا ة الفائقة التي ان يوليها

لمسألة القوة الماد ة التي يجب أن تكون بجنب القوة الروح ة.

و أنشأ اﻷمير عبد القادر الجزائر عدة حصون وقﻼع في تافراوت )سبدو( جنوب تلمسان ،وفي
سعيدة وفي طاروﻻر ،وفي جنوب معس ر  ،وفي تكدا مت قرب ت ارت  ،و تازافي جنوب شرق

مل انة ،وهي اليوم تسمى بلد ة برج اﻷمير عبد القادر بوﻻ ة )ت سمسيلت( ،وفي بوغار جنوب

المد ة ].[41و ان اﻷمير عبد القادرالجزائر قد وضع نظاما صارما لج شه النظامي ف انت مثﻼ

تق أر عليهمالتنظ مات العس رة مرتين في الشهر وذلك لمختلف الوحدات العس رة ،ومن أمثلة
تلك التعل مات التي انت تبث فيهم الروح الوطن ة المتسرلة بروح ال قظة والتأهب لكل الطوار

 ،ن تفي بذ ر واحدة منها و التي تأكد على أنه"من الضرورة أن ون القائد شخص ا شجاعا ،

مقداما  ،وأن

العسر" ].[42

ون من أسرة محترمة صبو ار  ،حل ما حذ ار حاضر البديهة  ،ذ ا ساعة

وعلى الرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلها اﻷمير عبد القادر في إرساء دعائم دولته  ،إﻻ

أنه ان يوجد لد ه الكثير من خصومه وخاصة منهم اﻷجانب الذين اتهموه التعصب والجهل
والتخلف ،فهذا السيد مارسيل إمرت] [43أحد المف رن الفرنسيين ،وصاحب تاب "الجزائر في

عهد اﻷمير عبد القادر" والذ

قال عنه أن اﻷمير عبد القادر الجزائر

ان صاحب ف ر

جهو  ،غير أنني وأنا أتصفح تاب قدور بن الرو لة الساب الذ ر ،لفت انت اهي إلى وجود
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قائمة لثمانمائة جند مقسمة لكل مائة  ،فقد ذ ر فيها اسم ولقب

ل هؤﻻء الجنود والض ا

 ،وحددت أوصافهم الحس ة تحديدا دق قا ٕوان ان يبدوﻷول وهلة أن العمل ة سهلة و س طة ،وﻻ

تعدو أن تكون مجرد إحصاء وفق  ،إﻻ أنه رغم ذلك فهي عمل ة متع ة وشاقة ،أما النس ة إلي
فقمت في أول خطوة بإحصاء ل فرد  ،ورتبتهم حسب الجهة التي ينتمي إليها الجنود ،لذلك

جعلت منهاجا واضحا أسير عل ه وهو أنه عندما وجدت جند ا تم ذ ر إ سم أصله ثم منشئه ،

وداره ،فرحت أناوصنفته على أساس المق اس اﻷخير وهو )المنشأ( فمثﻼ محمد بن علي
الزواو اﻷصل البليد

المنشأ ،و عد ذلك قمت في مرحلة ثان ة بترتيب اﻷسماء إلى ثمان ة

مناط رئ سة وهي مل انة ،و معس ر ،والبليدة  ،و المد ة  ،والجزائر ،والشرق  ،و الزواوة)منطقة
الق ائل قسميها الكبر والصغر (،وأخي ار الصحراء .

وفي المرحلة الثالثة قمت استخراج النس ة المئو ة لكل منطقة جغراف ة،وعل ه جاء الترتيب

التالي :فجاءتمنطقة مل انة ومجاورهافي المرت ة اﻷولى ،بنس ة تقدر حوالي  ،%20.37وهي

أعلى نس ة على اﻹطﻼق  ،و رجع ذلك إلى عدة أس اب نذ ر منها  :الموقع الجغرافي الممتاز
لهذه الدائرة الحر ة والجغراف ة والتي انت في هذه الفترة في مأمن من عيون العدو ،وذلك قبل

احتﻼلها في أرعين ات القرن التاسع عشر،إضافةإلى موقعها الجغرافي الذ يتوس

بين البليدة

والمد ة من جهة  ،والغرب الجزائر من جهة أخر  ،أين توجد دائرة معس ر ،زادة على توفرها
على العديد من معامﻼلذخيرة الحر ة التي انت تتواجد منطقة مل انة.

وجاءت منطقة معس ر في المرت ة الثان ة  ،بنس ة إجمال ة تقدر حوالي ،%17و احتلت

منطقةالبليدةوضواحيها المرت ة الثالثة  ،بنس ة تقدر حوالي ،.%14,36وتحصلت منطقة المد ة
على المرت ة ال ار عةبنس ة تقدر حوالي ،.%13,25و أما المرت ة الخامسة،ف انت من نصيب

إقل م الجزائر العاصمة وما جاورها ،بنس ة  ،.%11,20ونالت منطقة الشرق رغم اتساعها على

المرت ة السادسة ،بنس ة  ،%9,49ورما يرجع هذا التدني في النس ة إلى وجود مقاومة أحمد
ا

الذ

ان س طر على الشرق له تقر ا.وفي المرت ة ما قبل اﻷخيرة  ،نجد منطقة الزواوة

التي احتلت المرت ة السا عة ،بنس ة .%8

وأخيرا،منطقة الصحراء ،بنس ة .%3,34وعثرت أ ضا في هذه القائمةعلى قلة قليلة من الجنود

من دول المغرب العري ،الجنود المغارة خاصة من مدينة مراكش والذين قدرت نسبتهم حوالي

،%1,62وجنود أتراك قد

ونوا من قا ا الكر غليين] ،[44بنس ة  ، %0,75وعدد من الجنود
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التونسيين خاصة من تونسالعاصمة  ،و ذا من مدينة سوسة ،بنس ةإجمال ة قدرها  ،%0,62مما

يدلل أن اﻷمير عبد القادر الجزائر لم ن شخص ة جزائرة عاد ة وفق  ،بل انت له أ عاد
مغار ة واسﻼم ة وعالم ة ف ان شخص ة محورة ،متعددة المواهب و اﻻتجاهات ،خاصة و أن

اﻷمير عبد القادر ان طمح في اﻻستراتيج ة التي وضعها إلى تحقي ثنائ ة س اس ة وعس رة

خطيرة وتتمثل في  :التأس س الفعلي لج ش جزائر
والفر)العصا ات(ٕ ،واعادة

بين اﻷصالة والمعاصرة.

مدرب ومنظم على حرب الكر

عث واح اء للدولة الجزائرة القو ة والموحدة المغي ة و ذلك الجمع

وعند اﻻحتﻼل الفرنسي للجزائراتجهت فرنسا نحو التخلص من اﻷتراك القتل أو التهجير نحو
المشرق العري ليلتحقوا الدا حسين] ، [45وال ق ة ال اق ة ناصبت اﻷمير عبد القادر الجزائر

سو بين س ان المدن واﻷراف وألغى ل اﻻمت ازات التي تحصل
العداء ﻻ لشيء إﻻ ﻷنه ّ
عليها الكراغلة في وقت مضى فمنهم من وصلت ه الجرأة إلى حد اﻻستنجاد الفرنسيين ضد

اﻷمير عبد القادر.

ولذلك لم ستطع اﻷمير عبد القادر التعامل مع هذه العناصر استثناء عض رجال الدين وشيوخ
الزوا ا مثل البوحميد م ار

منطقة الط اررة والذ نص ه اﻷمير عبد القادر خل فة على تلمسان

و سد م ارك القل عي الذ عين على مل انة ،والبر اني الذ عين خل فة على المد ة  ،و ذلك
أحمد بن سالم الم ار

الذ عينه خل فة على جرجرة.

وعند مﻼحظتنا وتدق قنا لتش يلة ج ش اﻷمير عبد القادر الجزائر  ،نجده غن ا ومتنوعا بتر يبته
ال شرة ،فهو ج ش شاملومتنوع لمعظم مناط القطر الجزائر التي انت تخضع لس طرة اﻷمير

و هذا إن دل على شيء إنما يدل دﻻلة قطعة على شعب ة اﻷمير عبد القادر الواسعة  ،والتي

تصل حتى في المنطقة الشرق ة التي ان س طر عليها أحمد ا ] ، [46لذلك وجدنافي هذه
القائم اﻻميرةالجيجلي ،والسطا في ،والقسنطيني ،والعنابي  ،والشاو ...الخ ،وفي منطقة الجنوب

الجزائر  ،نجد الصحراو ،والمزابي،والمسيلي ،والطولقي  ،واﻷغواطيوال س ر والسوفي.

أما في المنطقة الوسطى بتقس م اليوم فقد وجدنا في هذه القائمة الخاصة أسماء الجنود

النظاميين ،جنودا منمنطقة الق ائل ،تحت اسم الزواو  ،في ل من تيز وزو ،و جا ة ،وأما
في منطقة البليدة،فقد وجدنا،البليد  ،والقل عي والحجوطي ،والشرشالي ،و أما في منطقة

مل انة،فإننا عثرنا على الجند المل اني ،والرغي ،والجندلي ،والعطافي ،والشلفي ...الخ.
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ومن خﻼل استنتاجاتنا لهذه القائمة ،بد لنا أن ف رة ابن المنطقة أو ابنالدشرة ،هو الف ر السائد

والمفضل على حساب العناصر اﻷخرىعند الكثيرن من المسؤولين ،ان ف ار مرفوضا عند
اﻷمير عبد القادر الجزائر  ،وعل ه فإن المسؤول الحق قي في فهم اﻷمير عبد القادر  ،هو ذلك

الذ اﻹنسان الذ يلتزم حدود عمله،ومقدما المصلحة العامة على المصلحة الخاصة .فاﻹنسان

الوطني في نظر اﻷمير عبد القادر ،هو اﻹنسان ذلك الذ

قتحم الميدان و دخل المعر ة من

ابها الواسع و عن قناعة من أجل أن ع ش ح ار في ظل م ادئه وق مه العر ة واﻹسﻼم ة

،علما أن الدولة الوطن ة التي وضع قواعدها وأسسها اﻷمير عبد القادر ،قد شارك فيها جم ع

أبناء الجزائر على اختﻼف مناطقهم و أ عادها اﻷرعة  ،شماﻻ وجنو ا شرقا وغرا.

ٕواذاكانت فرنسا ف ما قد حاولت زرع جسم غرب داخل اﻷمة الجزائرة ،ومحاولة منها تجزئة
الوحدة التراب ة والشعب ة للجزائر ،اقتراحها فصل الصحراء عن الشمال سنة  1956عد اكتشاف
البترول ،إﻻ أن هذا المخط قد فشل  ،ﻷن اﻷمير عبد القادر الجزائر

ان قد سب له أن

وضع اﻷرض ة الصل ة التي تتكسر عليها مثل هذه الس اسة اﻻستعمارة  ،ومن ناح ة أخر

هناك شيئين قد استوقفا انت اهي وهما :وجود عنصرن رئ سيين تشترك فيها القوائم الجند

و نس ة  ،%80فأما العنصر اﻷول :وهو أن معظم الجنود انوا حملون صفة اﻷمرد]،[47وفي

هذه الحالة أستعبد أن تكون صفة اﻷمرد متأصلة في ل الجنود  ،وأرجح أن ون القصد منه،

هو حل اللحى التي تدل على قوة الفتوة والش اب ،وﻻس ما في التنظ م العس ر الحديث.

و أما العنصرالثاني :ف ان يتمثل في أن معظم الجنود انوا مصابين مرض الجدر ]،[48وهذا
الطرح هو اﻷخر ﻻ أستس غه ،ﻷنه قد ون مجرد حب فق  ،أما ونه مرضا معد ا وخطيرا،

وأن ون صفة غال ة على جم ع الجنود ،و تر ها اﻷمير عبد القادره ذا من دون معالجة  ،فأنا
شخص ا ﻻ أعتقد حق قة ذلك ،غير أنها نقطة مهمة تحتاج من ال احث إلى المزد من تسل
الضوء تعمي

و التمح ص والتدقي .و ل هذا النظام واﻻنتظام رسم اﻷمير عبد القادر الجزائر

معالم دولته الحديثة وف

استراتيج ة علم ة مح مة وملفتة للنظر ،إلى درجة أنه

ان عتني

حتى اﻹسط ﻼت لذلك عين لها ناظ ار يدعى السيد محي الدين بن عبد ﷲ  ،و السيد بومدين بن

أبي الذغن قائدا عاما للفرق الموس ق ة العس رة ].[49
-3اﻷسس الثقاف ة لدولة اﻷمير عبد القادر:

وأنشأ اﻷمير عبد القادر لتسير شؤون دولته الحديثة الفت ة مجلسا أعلى للشور و الذ
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يتكون من اثنى عشر عضوا و ان يرأسه قاضي القضاة أحمد بن الهاشمي المرحي  ،و ان
اﻷمير عبد القادر ينس أعماله مع المجلس الشور الذ

ان يتألف من عض فطاحل علماء

وعقﻼء الجزائر ،السيد أحمد بن تهامي  ،والسيد عبد ﷲ سقا المشرفي و الذ

أوفده اﻷمير

عبد القادر م عوث خاص له إلى المغرب اﻷقصى ل ستفسر له في فتاو دين ة خاصة من

شيخ اﻹسﻼم اﻹمام التوسلي].[50والسيد طاهر المحفوظي  ،والسيد أحمد بن الطاهر بن الشيخ
المشرفي  ،والسيد محمد المختار الورغي  ،والسيد الم ي الخرنو ي  ،والسيد المختار بن م ي
الحاج عبد القادر بن رو س ،والسيد إبراه م بن القاضي ].[51

و انت لدولة اﻷمير عبد القادر " دا ار للشور " في ل وﻻ ة من وﻻ اته الثمان ة و انت مهمتها
النظر والبت في اﻷمور الهامة والمصيرة للدولة الجزائرة الفت ة  ،من هذا المجموع ينتخب

مجلس الشور الوطني  ،و ذلك

ون اﻻمير عبد القادر قد ر

والبرلمان الرأس المدبر للدولة الوطن ة الجزائرة

المجالس الوﻻئ ة والبلد ة

بهذا المجلس الشور الوطني ،خاصة وأن

اﻷمير عبد القادر ان عالما جل ﻼ مت ح ار في شتى أنواع العلوم والمعارف و خاصة في الشعر

واللغة والتصوف واﻷخﻼق ،ف ان حب العلم والعلماء والمف رن،لذلك ان شجع الحوار و ق م

و حضر حلقات العلم والذ ر  ،ف ان عمل على توس ع قاعدة انتشار التعل م والتعلم ،فأقدم على
زادة عدد المدارس والكتاتيب ،وقام بإعفاء شرحة الطل ة من اﻻنخ ار

يتسنى لهم التفرغ للعلم والنهل من ح اضه ﻻ غير.

في الج ش لكي

وفي الحق قة ان اﻷمير عبد القادر الجزائر رجل علم وف ر وثقافة  ،فقد خّلف وراءه مؤلفات
عدة

ان قد أثر بها الم ت ات العر ة و اﻹسﻼم ة  ،ومن أهم ت ه تاب" ذ ر العاقل وتنب ه

الغافل" الذ

جاء في مقدمة و ثﻼثة أبواب وخاتمة  ،والذ

انتهى من تابته سنة ،1854

فخصص ال اب اﻷول لفضل العلم والعلماء حيث ر ز ف ه اﻷمير عبد القادر على دور العقل

في ادراك العلوم ،وأما ال اب الثاني ف ان في العلم الشرعي  ،وجاء ال اب الثالث واﻷخير في
فضل الكتا ة ].[52

وألف اﻷمير عبد القادر ذلك تاب " المواقف " ] ،[53و تاب " المقراض الحاد لقطع لسان
الطاعن في دين اﻹسﻼم من أهل ال اطل و اﻹلحاد " ،و تاب " نزعة الخاطر في قر

عبد القادر " ].[54

اﻷمير

ٕواذا دققنا في نوع ة اﻷسس الثقاف ة التي حاول اﻷمير عبد القادر الجزائر ترسيخها في المجتمع
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الجزائر هي تر يزه على نشر ثقافة التضامن اﻻجتماعي واﻻسر المبني على الحرة والعدل

والمساواة  ،والتسامح ونبذ التعصب المقيت  ،ونشر ثقافة اﻻلتزام التي يجب على الفرد الجزائر

أن قوم ه أمام خالقه و وطنه ومجتمعه ،لذلك قام اﻷمير عبد القادر الحث على ترشيد الق م

والعادات والتقاليد والثقافة الشعب ة نحو خدمة المصالح العل ا للوطن ،

ف رة اﻹصﻼح

والمصالحة المبن ة على حب الوطن والمحافظة على اﻷمن والﻶمان  ،والسلم والتسامح ،والحوار

بين اﻷنا و الﻶخر *.

 - IIIالمنهج الف ر والنضالي لﻸمير عبد القادر:

ان اﻷمير عبد القادر يرفض اﻻحتﻼل الفرنسي  ،ف ار وواقعا و عمل على مقاومته شتى الطرق

والوسائل،لذلك ان اﻷمير عبد القادر ير

أن أهم هذه الطرق وأنجعها هو تحصين وتقو ة

النسيج اﻻجتماعي الداخلي  ،بإشاعة الف ر الوطني الوحدو و التضامني عن طر

الروا

اﻷسرة بإشاعة قض ة التكافل اﻻجتماعي  ،وتحقي الوحدة الوطن ة عن طر

اﻷمة الجزائرة على مجاهدة النفس  ،والجهاد في سبيل الوطن الجزائر المفد .

تمتين
تر ة

و انت فلسفة اﻷمير عبد القادر في ح م الدولة الوطن ة الجزائرة الفت ة تستند إلى منطلقات

دين ة صح حة ومرجع ة ف رة وحضارة قو ة ثابتة ،والتي انت أحد أهم ر ائز المنهج النضالي
والف ر لد

اﻷمير ﻻ دارة دواليب ح م دولته ،ﻷن اﻷمير عبد القادر القائد المحنك قد صاغ

لنفسه منهجا واضحا سار عل ه ،منهج

طولي مبني على النزعة النضال ة القو ة من أجل

تحرر اﻹنسان الجزائر وأرضه من س طرة الفرنسيين المحتلين ،و ان ل ذلك يتم انسجاما مع
الخ

الف ر واﻹيديولوجي لﻸمير عبد القادر ،وفلسفته في الح اة  ،المبن ة على الشفاف ة

والتشاور ،والفصل بين السلطات الثﻼث التشرع ة والقضائ ة والتنفيذ ة ،و ات اع منهج مبني
على دفع المضرة وجلب المنفعة الرفع من معنو ات الجزائرين للتصد

اﻻستعمار

توظيف.

اﻻست طاني ،واستغﻼل الفرص وتوظيف اﻹم ان ات الماد ة والروح ة أحست

و ان اﻷمير عبد القادر الجزائر
الذ

تنبث

قوة

للمشروع

ان يتم في قالب اجتهاد الذ
منه ق م التحد

قوم ل واج اته هذه لهاانطﻼقا من حسه الوطني والقومي
ان صب في المزج بين اﻷصالة والمعاصرة التي انت

والصمود والتخط

لمستقبل الجزائر الواعد
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والحضارة .و ان اﻷمير عبد القادر سعى ﻷجلتحقي وحدة المغرب العري  ،و ذلك ون أول
زع م عري سلكهذا الطر

في اتجاه هذا المنحى في العصر الحديث  .وتطب قا لهذا اﻹجراء

فقد عث اﻷمير عبد القادر سنة  1837العالم الجليل الشيخ عبد ﷲ السقا إلى سلطان المغرب
حذره من نفوذ الس اسة اﻻستعمارة في شمال إفرق ا ].[55

وه ذا أص ح اﻷمير عبد القادر الجزائر  ،مدرسة لمن أتى عده في نقطة مفصل ة هامة ،لذلك

فقد زاوج صدق وعمل بين الف رة الدين ة والوطن ة التي استعصى جمعهما عند الكثيرن ممن

مال إلى أحدهما.

مثﻼلف ر
قل ما نجدها عند اﻷخرين ،فقد ّ
و سب اﻷمير عبد القادر الجزائر نقطة إضاف ةّ ،
الصوفي اﻷصيل أحسن تمثيل ،ولكن الف ر الصوفي الذ سار عل ه اﻻمير عبد القادر لم ن
ف ر الصوفيين الدراو ش بل ان ف ار يدعوا إلى الحر ة والتحرر واﻻستقﻼل ة في الف ر وال أر

والمنهج والمنهاج والمطا قة بين اﻷسلوب النظر و السلوك العملي  ،هذا النوع من الف ر ،هو
الذ

قاد الجزائر نحو معر ة التحرر واﻻستقﻼل  ،وهو السبيل الذ

استقطب إل ه ل أحرار

الجزائر والحر ات التحررة في العالم .وأمام عدم تكافؤ ميزان القو بين الطرفين المتصارعين ،
ان اﻷمير ﻻ يتردد في قبول الحلول الوسطى ،و المرحل ة والظرف ة في مهاجمة العدو  ،حتى

ستكمل و سترجع جم ع عناصر القوة الضرورة  ،للمعر ة الفاصلة ].[56

وعمل اﻷمير عبد القادر الجزائر علىتقو ة دولته في الداخل والخارج  ،ففي الداخل ،ان سعى
إلى جمع وتوحيد الشعب الجزائر

الداخلي المح م الذ

له  ،ﻷن سر نجاح الثورات الشعب ة ،يتجلى في البناء

قرن بين الوحدة الشعب ة  ،والوحدة التراب ة ،ولتحقي

هذه اﻷهداف ،قام

اﻷمير عبد القادر بإرساء قواعد د مقراط ة حق ق ة  ،حاول اﻻمير عبد القادر تجسيدها ميدان ا

ﻷنها

انت تعبر صدق عن أمالي وأماني

عامة الجزائرين  ،ومطامحهم وتطلعاتهم

الس اس ة.ولذلك ان من الواجب علينا أن نقول في وصف نوع ة وش ﻼلناح ة الس اس ةللح ومة
الوطن ة الجزائرة  ،أنه ان د مقراط ا  ،ومستشارا شعب ا ].[57

وفي الحق قة ان اﻷمير عبد القادر ،حمل ف ار وطن ا مستنيرا ،ه آمن و ه عمل  ،هذه
اﻻزدواج ة المنهج ة هي التي أكسبته شعب ة بيرة ،ومن مظاهر ح م دولة اﻷمير عبد القادر
الجزائر  ،بروز المظهر الد مقراطي الوطني  ،الذ
الدين ة ] .[58وقد أكد
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الد تور عبد ﷲ شر في تا ه الف ر الس اسي  ،على أن المساواة وحدها التي تش ع بها اﻷمير

عبد القادر الجزائر  ،إلى درجة التقشف في ح اته الخاصة  ،انت فيلة أن تحق الشعور
الوحدة الوطن ة ].[59

وتجلت هذه المظاهر في الد مقراط ة والوطن ة ومبدأ المساواة الذ

تفانى في تحق قه سواء أكان

بينه و ين رعيته  ،أو بينه و ين خلفاؤه ،و ينه و ين المجتمع الجزائر  ،ولهذا نجح هذا النوع من
الح م في جعل الشعب الجزائر يتجاوز الشعور الوحدة القبل ة ،إلى الشعور الوحدة الوطن ة

].[60
ولم

ن اﻷمير عبد القادر ملك ف ار شوفين ا ض قا  ،و لم

جهته  ،أو فضلها عن غيرها من المناط

ن اﻷمير يهتم ثي ار قبيلته أو

اﻷخر من الوطن الجزائر  ،وفي هذا الس اق

ستشهد الد تور المرحوم حي بوعزز  ،ب عض الرسائل التي عثر عليها والتي ان اﻷمير عبد

القادر يرسلها إلى خلفائه المسيلة ومنطقة س رة  ،والتي توضح بجﻼء عنايته المنطقة الشرق ة
التي لم تكن أقل من عنايته مر زه في الغرب الجزائر ].[61

و ان اﻷمير عبد القادر يهدف أوﻻ إلى ضرورة ترتيب البيت من الداخل  ،وذلك بإزالة ل
التناقضات والرواسب التي ورثها المجتمع الجزائر عن الدولة العثمان ة ومنها  ،عدم اﻻنسجام

بين الط قات اﻻجتماع ة والدين ة  ،ولذلك ان عل ه أن سب ل عوامل النجاح إلى جان ه ،

ﻷن تكو ن دولة وطن ة حديثة تعتمد على أكبر مظهر من مظاهر الوحدة المتعددة الجوانب والتي

يتوقف عليها نجاح صد مشروع اﻻحتﻼل الفرنسي للجزائر.وفي هذا ال اب شير الد تور ناصر
الدين سعيد وني إلى نقطة مهمة جدا،ﻷنه انير

أن مقاومة اﻷمير عبد القادر ،انت تهدف

إلى توحيد الصفوف أوﻻ  ،ثم التصد للعدو الخارجي ثان ا ].[62

ومن أمثلة اﻷعمال التي ان قوم بها اﻷمير عبد القادر الجزائر  ،المساواة بين الجزائرين

المسلمين فألغى الخراج وعوضه بتأد ة الز اة و العشور وضر ة خاصة الجهاد ،و ان اﻷمير

عبد القادر عمل طول فترة جهاده على إشراك ممثلين له في مختلف مناط ال ﻼد  ،من علماء

وشيوخ ق ائل وقادة للج ش.ف ان اﻷمير عبد القادرقد ترأس مؤتمر الجزائر]،[63والذ
وفود من جم ع أنحاء القطر والذ

حضرته

قرر ف ه توحيد القو الوطن ة  ،والدفاع عن الحرات

اﻹنسان ة  ،وتدع م الروح الشعب ة القائمة على اﻷخوة والحفا على النفس ].[64

و ان اﻷمير عبد القادرهدف إلى توحيد اﻹدارة  ،والج ش والعلماء واﻷع ان أوﻻ  ،ثم توحيد
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اﻷرض والشعب عد ذلك  ،أ

أنه سار على منهج واضح بدأ ف ه الوحدة الصغر )الوحدة

الخاصة( وهي الوحدة الف رة  ،في طر

الوصول إلى الوحدة الكبر )الوحدة العامة( ،وهي

الوحدة الوطن ة  ،خاصة وأن اﻷمير عبد القادر الجزائر

ان في أشد الحاجة إلى ل أبناء

الجزائرالمخلصين اﻷوف اء لوطنهم والملتزمين اﻹخﻼس لوطنيتهم ،وﻻس ما في هذه الفترة

العصي ة التي ان مر بها الوطن الجرح وعل ه فإن الوحدة واﻻتحاد ان من أولى أولو ات
دولة اﻷمير عبد القادر الجزائر  ،و هذه الوحدة انهزمت فرنسا في الجزائر وتعثر مشروعها

اﻻست طاني اﻹجرامي.

الخاتمة :

عد اﻷمير عبد القادر الجزائر أول من أنشأ دولة وطن ة ،جزائرة حديثة فت ة ،و أسس اﻷمير

عبد القادر ج شاوطن ا نظام ا منظما وموحدا ،ف انت غا ة اﻷمير عبد القادر من ذلك هو العمل

على اتحاد الجزائرين و وحدتهم  ،والسعي لتطبي الشرعة اﻹسﻼم ة عليهم ،لذلك اتسمت إدارته

أنها انت إدارة منظمة تنظ ما مح ما ودق قا  ،مراع ا في ذلك تحقي الوحدة التراب ة والشعب ة

واﻹدارة والعس رة .و انت هذه الوحدة تظهر في وحدة الموقف والقرار الس اسي والعس ر ،
والوحدة الس اد ة التي انت تمتد على ثﻼثة أراع مساحة الجزائر الحرة المستقلة
الهوامش

]–[1عبد لقادر الجزائر  1883-1808مقاوم جزائر رفع ار ة الجهاد ضد اﻻحتﻼل الفرنسي

بين  1847 -1832وقد أرز على عدة انتصارات بيرة فضل صموده وتنقﻼته بين المناط

الجزائرة المختلفة  ،مما جعل القادة العس رين الفرنسيين حتارون ﻷمره لذ ائه واستراتيجيته

المح مة في اطالة عمر المقاومة واستنزاف طاقات العدو حروب الكر والفر ضمن مجموعات

مسلحة قليلة العدد .

]–[2نزار أ اظة،اﻷمير عبد القادر الجزائر

،1994ص10

المجاهد ، 1 ،دار الف ر المعاصر ،دمش

]–[3نابليون الثالث ) ، (1873 -1808امبراطور فرنسي ،ح م من د سمبر 1848إلى د سمبر

.1851

]–[4سجن أمبوازوهو القصر الفرنسي التارخي العتي
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الجزائر لمدة أرع سنوات بين ،1852 -1848وهو قع في مدينة بوردو الفرنس ة .

]–[5نزار إ اضة،مرجع ساب ،ص  ،13وفي حق قة اﻷمر فإنني ﻻ أواف على هذا التعبير الذ

أر ف ه نوع من التقليل من شأن فاح اﻷمير عبد القادر الجزائر ﻷن اﻷمير لم ستسلم ولم
سلم س فه  ،بل استل منه سﻼ و هو م رها على ذلك  ،ﻷنه ما عرف عنه أبدا إﻻ الجهاد

والنضال المستميت من أجل الجزائر أوﻻ والمسلمين ثان ا والعالم ثالثا .
]–[6اﻷستانة هو اﻻسم الذ

أطلقه العثمانيون على عاصمتهم الجديدة منذ أن فتحها محمد

الفاتح سنة 1453م وهي تعني دار الح ومة ،.و ين  1924 -1517صارت اسطنبول هي
عاصمة الخﻼفة العثمان ة.

] -[7السلطان عبد المجيد خان  ،1861 -1773فهو والد السلطان عبد الحميد الثاني ،صاحب
الخطين  :لخانة  ،1839والهمايوني .1856

] -[8نزار إ اضة  ،مرجع ساب  ،ص .14-13

] -[9محود ند م ) ،(1883 -1818ان وال ا على دمش في سنة  ،1857 -1856وصار

وال ا عثمان ا على طرابلس الغرب في سنة ،1866-1860وأص ح صد ار أعظما للدولة العثمان ة

لفترتين هما1873 -1871:و. 1876-1875

] –[10عزت اشا ) ،(1924 -1855س اسي عثماني سور تقلد عدة مناصب هامة منها رئ س
المخابرات سنة  ،1873و ان من المقرين اﻷساسيين للسلطان عبد الحميد الثاني .

] -11تدمر ،ه مدينة أثرة وس اح ة سورة هامة تقع شمال سورا وتت ع لوﻻ ة حمص ،وهي
العاصمة القد مة لمملكة تدمر .

] - [12نزار أ اضة  ،مرجع ساب  ،ص .15

]–[13الشيخ محمود حمزة ) (1888 -1819مفتي دمش  ،له عدة مؤلفات منها :الفوائد البه ة

في القواعد الفقه ة والكواكب الزاهرة في اﻷرعين المتواترة .

]–[14آل العابد أسرة تجارة وس اسة دمشق ة عرقة انت تس ن ح الميدان بدمش

أشهر أفراد هذه اﻻسرةرئ س الجمهورة السورة بن .1936 -1932
]–[15نزار أ اضة  ،مرجع ساب  ،ص .18

 ،ومن

] –[16تحصل اﻷمير عبد القادر عدة أوسمة ون اشين نذ ر من أهمها  :ميدال ة وسيف من

نابليون الثالث و من الرئ س اﻷمر ي لين ولن  ،ومن السلطان العثمان عبد المجيد  ،و في
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سنة  2010قدمت مؤسسة غير ح وم ة سو سرة مختصة في الدفاع عن حوق اﻹنسانالجائزة
الثالثة لﻸمير عبد القادر الجزائر .

] –[17عفيف البهنسي  ،هو أستاذ التارخ والفن والعمارة بجامعة دمش  ،و من أشهر ت ه :
الجامع اﻻمو  ،و الفن والقوم ة .

]–[18اﻷميرة بد عة الحسيني الجزائر  ،هي رمة اﻷمير مصطفى الحسيني الجزائر حرم
العميد عدنان محمد راغب العجﻼني  ،والدة فوزان و تول وغ اث و زن ،ولدت في الثﻼثينات في

مدينة تطوان و درست في معهد دوحة اﻷدب بدمش

،وهي خرجة دار اللغات بدمش

،وأسهمت في تأس س الكثير من الجمع ات النسو ة  :المبرد والرعا ة اﻻجتماع ة  ،وجمع ة

م افحة اﻷم ة للسيدات  ،و شار ت عضو عامل في ندوة الحوار اﻹسﻼمي المنعقد بليب ا في
 ، 1976وتطوعت في المقاومة الشعب ة  ،و انت قائدة وحدة فدائ ة أثناء العدوان الثﻼثي على

مصر سنة .1956لﻸميرة بد عة عدة مؤلفات تارخ ة أخص منها الذ ر ،ف ر اﻷمير عبد

القادر الجزائر  ،وردود وتعل قات عن ح اة اﻻمير عبد القادر لتشارشل  .لﻼستزادة ،راجع تاب

 :اﻷميرة بد عة الحسني الجزائر  ،ناصر الدين اﻻمير عبد القادر الجزائر بن محي الدين

الحسني ،سيرته المجيدة في حق ة من تارخ الجزائر ،

 ، 1991ص .217

 ،1سﻼم للترجمة والنشر  ،دمش

]–[19اﻷميرة بد عة الحسني ،نفس المصدر  ،ص . 37
] - [20نفس المصدر ،ص . 42

]- [21نفس المصدر  ،ص . 45

] -[22وﻻ ات اﻷمير الثمان ة هي  :في الغرب) تلمسان ،معس ر( ،وفي الوس ) مل انة،

المد ة (  ،وفي الشرق والجنوب )مجانة  ،الز ان  ،و برج حمزة  ،والصحراء الغر ة ( .

]- [23محمد العري الزير  ،الكفاح المسلح في عهد اﻷمير عبد القادر ،المؤسسة

الجزائرة للط اعة ،الجزائر  1982ص.30،31

]- [24عبد الرحمن الج ﻼلي  ،تارخ الجزائر العام ،ج ، 6 ، 4دار الثقافة  ،بيروت
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 ،1983ص . 248

] - [25اﻷميرة بد عة الحسني ،مصدر ساب  ،ص .39
]- [26نفس المصدر،ص . 39
] - [27نفس المصدر ،ص .40

] - [28أما الشيخ عبد الرحمن الج ﻼلي ف أكد أن ما تب داخل الدائر الوسطى هو

ع ارة " الواث

القو المتين ناصر الدين عبد القادر بن محي الدين " راجع  ،عبد الرحمن

الج ﻼلي  ،نفس المصدر ،ج ، 6 ، 4ص .76

] - [29اﻷميرة بد عة الحسني ،مصدر ساب  ،ص. 40

] - [30نفس المصدر ،ص .44

] - [31نفس المصدر  ،ص . 41

] - [32محمد بن اﻷمير عبد القادر الجزائر  ،تحفة الزائر في تارخ الجزائر ومآثر اﻷمير

عبد القادر ،شرح وتعلي ممدوح حقي ،2 ،دار ال قظة العر ة  ،1964ص. 111

]– [33أديب حرب ،التارخ العس ر واﻹدار لﻸمير عبد القادر  ،1847-1808ج ،1الشر ة
الوطن ة للنشر والتوزع الجزائر ،1983ص.84

]– [34اﻷميرة بد عة الحسني ،مصدر ساب  ،ص .47

] -[35عبد الرحمن الج ﻼلي  ،تارخ الجزائر العام ،ج ، 4ص 72
]– [36نفس المصدر ،ج ،6 ، 4ص .72

]–[37إسماعيل العري ،المقاومة الجزائرة تحت لواء اﻷمير ،الشر ة الوطن ة للنشر والتوزع،
الجزائر  1982ص.224

] -[38أديب حرب،مرجع ساب  ، ،ص.52
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] -[39ولد السد قدور بن رو لة الجزائر العاصمة ،توفي سنة1855م ،ان ات ا لﻸمير عبد
القادر الجزائر ثم مستشا ار له سنة  ،1843نفته لسلطة اﻻحتﻼل الفرنسي إلى المشرق العري
)الشام( ،حيث إلتقى اﻷمير عبد القادر عد إطﻼق سراحه واستق ارره بدمش سنة  1856وعاش

معه إلى أن توفي هناك .للمزد انظر ،قدور بن رو لة ,مقدمة وشاح الكتائب وزنة الج ش
المحمد

الغالب ،تقد م وتحقي محمد بن عبد الكرم ،الشر ة الوطن ة للنشر والتوزع الجزائر

 ،1968ص.24-18أنظر أ ضا ،عمر بن قينة ،صوت الجزائر في الف ر العري الحديث،

ديوان المطبوعات الجامع ة الجزائر  1990،ص.34-32

]– [40فهو تاب من تأليف قدور بن رو لة ٕوان نسب خطأ إلى لﻸمير عبد القادر ٕوان ت ه
بإ عاز من هذا اﻷخير و تكون تاب وشاح الكتائب من ثمان ة مسائل ومجموعة مﻼح هي
على النحو التالي:

 -1تقس م الج ش المحمد إلى مشاة وفرسان و مدفعيين.
 -2صك عملة اﻷمير.

-3أنواع أل سة الج ش حسب رت ه.

 -3تحديد مهام المدرين و المعلمين.

 -4ق مةاﻷل سة العس رة واﻷسلحة العر ة.

 -5اﻷوسمة والن اشين التي تخص الج ش .
 -6العقو ات.

 -7تحديد الم اييل و الموازن .

]– [41أديب حرب ،مرجع الساب  ،ص.84

]– [42شارل هنر شارشل ،ح اة اﻷمير عبد القادر ،تقد م وتعلي أبو القاسم سعد ﷲ ،الدار
التونس ة لنشر  1974،ص ، 140إسماعيل العري ،مرجع ساب  ،ص.141

] – [43مارسيل امرت ) ،(1985 -1899مؤرخ فرنسي متخصص في تارخ الجزائر  ،ان
شتغل أستاذا ل ة اﻵداب بجامعة الجزائر ،ثم أستاذا بجامعة ليل الفرنس ة ،و ان عضوا عامﻼ

بجمع ة العلوم لما وراء ال حر ،له عدة مؤلفات نذ ر منها  :ثورة  1848في الجزائر ،و
السانسمون ة في الجزائر.
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] – [44اختلفت المؤرخون والكتاب حول المعني الحق قي لمصطلح الكراغلة ،فقال عضهم أنه
عني الجيل الجديد الناتج من تزاوج أمهات مغار ات مع رجال أتراك ،وقال عضهم أنه يتعل
ش اب المغرب العري الذ انخرطوا في الجند ة مع الدولة العثمان ة .

]– [45الدا

حسين )،(1838 -1773آخر دا ات الجزائر التي ح مها من -1818

،1830نفي م اشرة عد احتﻼل الجزائر إلى مدينة ل فورن اﻹ طال ة التي م ث بها ثﻼث سنوات
) ،(1833 -1830وأخي ار استق ار في مدينة اﻹس ندرة ), (1838 -1833توفي بها .

] – [46أحمد ا

) ، (1850 -1786حاكم جزائر عل ايلك الشرق)قسنطينة( بين -1826

،1837و عد تسل م نفسه سنة  ،1848وضعته سلطة اﻻحتﻼل الفرنسي تحت اﻹقامة الجبرة
الجزائر العاصمة من  ،1850 -1848و عد وفاته دفن المقبرة الثعالب ة .

] – [47اﻷمرد وهو مؤنث مرداء ،و تخص اﻹنسان الذ لم تنبت لحيته.

] – [48الجدر هو مرض صيب اﻹنسان و سبب له بثو ار حمراء ب ض الرؤوس  ،تنتشر في
البدن وتتق ح سرعا وهو في الغالب شديد العدو .

]– [49اﻷميرة بد عة الحسني ،مصدر ساب  ،ص .44

] – [50لﻼطﻼع على هذه الفتاو و اجا ة الشيخ التوسلي عليها  ،راجع ،اﻻطروحة الجامع ة
للطالب ال احث  ،وداد الصيد  ،أجو ة التوسلي عن أسئلة اﻷمير عبد القادر في مسائل الجهاد،

اشراف أ أ -د  ،اسماعيل حي رضوان ،جامعة اﻻمير عبد القادر  ،قسنطينة .1997

] - [51محمد بن اﻷمير عبد القادر الجزائر ،مصدر ساب  ،ص  .360جاء في تاب ،

تحفة الزائر ،أن عدد أعضاء مجلس شور اﻷمير عبد القادر هو اثنى عشر عضوا  ،بينما هو

إحد عشر عضوا عند بد عة الحسيني ورما لم تدخل في حسا ه رئ س المجلس الرئ س ،راجع

 ،اﻷميرة بد عة الحسني  ،مصدر ساب  ،ص . 45

] - [52ط ع هذا الكتاب مرتين ،واحدةفي لبنان في وأخر سورا  ،فحققه وعل عل ه الد تور

ممدوح حقي سنة  1966وهو يتناول قضا ا مختلفة تارخ ةولغو ة واقتصاد ة و دين ة وف رة .

] - [53غلب على هذا الكتاب الطا ع الصوفي ،ط ع في مط عة بوﻻق سنة  ،1911في ثﻼثة
أجزاء  ،وأعيد ط عه مرة أخر سنة  1966بدار ال قظة العر ة بدمش .
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] – [54وهو الديوان الشعر لﻸمير عبد القادر الذ نششره ز را عبد الرحمن ص ام .
] - [55عبد الرحمن الج ﻼلي  ،مرجع ساب ،ص .156

] - [56إسماعيل العري ،اﻷمير عبد القادر الجزائر  ،مؤسس دولة وقائد ج ش ،وز ارة الثقافة
والس احة ،الجزائر  ، 1984ص.50

] - [57عبد الرحمان الج ﻼلي ،مصدر ساب  ،ج ،6 ،4ص.71
] - [58عبد ﷲ شر

"مع الف ر الس اسي في دولة اﻷمير ونظرة الشيخ ابن اد س"،مجلة

الثقافة ،عدد خاص ،75الجزائر ،1983ص.240

] - [59عبد ﷲ شر  ،مع الف ر الس اسي الحديث والمجهود اﻹيديولوجي في الجزائر ،المؤسسة
الوطن ة للكتاب الجزائر  ،1986ص.103

] - [60عبد ﷲ شر  ،نفس المرجع ،ص.240

] - [61حي بوعزز ،فاح الجزائر من خﻼل الوثائ  ،المؤسسة الوطن ة للكتاب1986 ،
ص.77

] - [62ناصر الدين سعيد وني" ،موقف اﻷمير من قا ا السلطة التر ة الجزائر" ،مجلةالتارخ،
عدد خاص  1983ص.47

] - [63عقد هذا المؤتمر الذ

ترأسه اﻷمير عبد القادر الجزائر سنة  1838في قرة

بوخروشة في ضواحي مل انة العاصمة اﻹدارة لﻸمير والتي ولى عليها الخل فة محمد احمد
الدين الصغير ،ولما توفي خلفه محمد بن عﻼل القل عي.

] - [64أبو القاسم سعد ﷲ ،الحر ة الوطن ة الجزائرة  ،1930-1900ج ،2الشر ة الوطن ة
للنشر والتوزع ,الجزائر  ،1983ص .44
المصادر والمراجع :

 -1أ اظة نزار،اﻷمير عبد القادر الجزائر
،1994ص.10

المجاهد ، 1 ،دار الف ر المعاصر ،دمش

 - -2بن اﻷمير عبد القادر الجزائر محمد ،تحفة الزائر في تار خ الجزائر ومآثر اﻷمير عبد
القادر ،شرح وتعلي ممدوح حقي ،2 ،دار ال قظة العر ة .1964

 -3بن رو لة قدور ،مقدمة وشاح الكتائب وز نة الج ش المحمد

الغالب ،تقد م وتحقي

محمد بن عبد الكر م ،الشر ة الوطن ة للنشر والتوز ع الجزائر .1968
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 -4بن قينة عمر  ،صوت الجزائر في الف ر العري الحديث ،ديوان المطبوعات الجامع ة
الجزائر .1990

 -5بوعزز حي  ،فاح الجزائر من خﻼل الوثائ  ،المؤسسة الوطن ة للكتاب.1986 ،

 -6بد عة الحسني الجزائر اﻷميرة  ،ناصر الدين اﻻمير عبد القادر الجزائر بن محي الدين
الحسني ،سيرته المجيدة في حق ة من تارخ الجزائر  ،1 ،سﻼم للترجمة والنشر  ،دمش

.1991

 -7الج ﻼلي عبد الرحمن  ،تارخ الجزائر العام ،ج ، 6 ، 4دار الثقافة  ،بيروت  ،1983ص
248
 – -8حرب أديب ،التارخ العس ر واﻹدار لﻸمير عبد القادر  ،1847-1808ج ،1الشر ة
الوطن ة للنشر والتوزع الجزائر.1983

 -9الزير محمد العري  ،الكفاح المسلح في عهد اﻷمير عبد القادر ،المؤسسة الجزائرة
للط اعة ،الجزائر .1982

 -10سعد ﷲ ،الحر ة أبو القاسم ،الوطن ة الجزائرة  ،1930-1900ج ،2الشر ة الوطن ة للنشر
والتوزع ,الجزائر .1983

 -11سعيد وني ناصر الدين " ،موقف اﻷمير من قا ا السلطة التر ة الجزائر" ،مجلة التارخ،
عدد خاص .1983

 -12شارل هنر شارشل ،ح اة اﻷمير عبد القادر ،تقد م وتعلي
التونس ة لنشر .1974،

 -13شر

أبو القاسم سعد ﷲ ،الدار

عبد ﷲ ،مع الف ر الس اسي الحديث والمجهود اﻹيديولوجي في الجزائر  ،المؤسسة

الوطن ة للكتاب الجزائر .1986

" ،---------- -14مع الف ر الس اسي في دولة اﻷمير ونظرة الشيخ ابن اد س" ،مجلة
الثقافة ،عدد خاص ،75الجزائر.1983

 -15العري إسماعيل  ،اﻷمير عبد القادر الجزائر  ،مؤسس دولة وقائد ج ش ،وز ارة الثقافة
والس احة ،الجزائر .1984

، ------------ -16المقاومة الجزائرة تحت لواء اﻷمير ،الشر ة الوطن ة للنشر والتوزع،
الجزائر 1982
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Résumé

Le suicide est un phénomène sociale négatife , Il cause un danger dans le

développement de la construction sociale . Il est progresse dans les sociétés

islamiques est occident. le suicide a touché les deux sexes féminin et masculin
Et dans ce dans tontes leurs ages.

cadre , cette étude prend et englobe . le phénomène du suicide on déffinonts .
las déffinonts points et synonymes de cet phénomène . Et ye porte dams mon
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analyse de ce phénomène , les points suivantes premièrement une définition

du snicice et aussi ye vrais montré quelque chiffres du suicide en Algérie , et

ye donne les causes du suicide et enfin l’opinion de quelques spécialistes
dans la religion islamique . finalement ye vrais progressé quelques solutions

.

le

suicide

limiter

de

essayer

pour

ملخص

تعتبر ظاهرة اﻻنتحار من الظواهر اﻻجتماع ة السلب ة التي أص حت تهدد قاء و

استمرار البناء اﻻجتماعي و ذلك لكونها انتشرت قوة في ل المجتمعات سواء الغر ة أو

اﻹسﻼم ة  ،ما أنها مست الجنسين معا و ل الفئات العمر ة  ،ما أنها مست ل شرائح
المجتمع .

و لهذا الغرض جاءت هذه الدراسة محاولة لﻺمام بهذه الظاهرة في الجزائر من عض

جوانبها وذلك من خﻼل تحديد معنى هذا اﻷخير من نواحي مختلفة  ،و توض ح من هو
المنتحر ؟ اﻹضافة إلى ذ ر أنواع اﻻنتحار و حاولت إعطاء فكرة و لو وجيزة عن عدد

حاﻻت اﻻنتحار في عض وﻻ ات الوطن

ما تطرقت إلى عض أس اب هذه الظاهرة و عن

موقف الشر عة اﻹسﻼم ة منها و أخيرا تقد م عض الحلول على اﻷقل للحد منها .

تمهيد :

في ل يوم تطلعنا الصحف الوطن ة أخ ار عن اﻻنتحار و المنتحرن عبر امل التراب

الوطني الشيء الذ

أثار انت اهي و لفت نظر

 ،و رغم افتقار ﻷرقام و إحصائ ات دق قة

عن ل الوﻻ ات إﻻ أنني على قين أن عدد حاﻻت اﻻنتحار مرتفعة جدا  ،و هي تزداد من

شهر ﻷخر و من سنة ﻷخر

و هذه الظاهرة ﻻ تقتصر على جنس دون اﻷخر أو سن معين ،

فالكل قدم على اﻻنتحار ببرودة تامة هرو ا من المع شة التعسة و الواقع المر  ،و تفنن
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المنتحرون في أساليب اﻻنتحار  ،ف عضهم يلقي بنفسه من أعلى الشرفات و اﻷخر يتجرع سما

و الثالث قطع عروقه  ،أما آخر مظاهره فهو على طرقة البوعزز
قفة تأمل طو لة

و هذا اﻷمر يدعو إلى و

إذ من غير المعقول أن تنتشر هذه الظاهرة في مجتمع مسلم حرم دينه قتل

النفس غير ح  ،و عد ذلك من أكبر الك ائر  ،بل حرم حتى تمني الموت فعن أنس رضي
ﷲ عنه قال  :قال رسول ﷲ صلي ﷲ عل ه و سلم " ﻻ يتمنين أحد م الموت لضر أصا ه فإن
ان ﻻ بد فاعﻼ  ،فل قل  :اللهم ما أحيني ما انت الح اة خي ار لي و توفيني إذا

انت الوفاة

خي ار لي " رواه البخار و مسلم  ،فهذه الظاهرة تطرح الكثير من التساؤﻻت ؟ منها ما هي أس اب

و دافعة هذا السلوك ؟ هل تقتصر هذه الظاهرة على جنس دون اﻵخر ؟ و يف م ن للفرد
المسلم أن يتحصن و حمي نفسه من هذه الطاهرة ؟ و ما موقف ديننا الحنيف من ظاهرة
اﻻنتحار ؟ هذا ما سنسعا لتوض حه في هذا المقال .

 -1معنى اﻻنتحـار :

 -1-1اﻻنتحـار لغـة :

تفيد لمة " انتحار معنى متماثﻼ  :فالكلمة مشتقة من الجذر " نحر" أ

ذ ح و قتل  ،و

انتحر الشخص أ ذ ح نفسه أو قتل و نحر ال عير نح ار أ طعنه في منحره حيث يبدو الحلقوم

من أعلى الصدر" ). (1

و قصد اﻻنتحار لغو ا  :عمل ة قتل الذات بذاتها  ،و هو مفهوم مشت من لمة مر ة

من أصل ﻻتيني من فعل  Caedueمعني " قتل " و اﻻسم  Suiمعني النفس أو الذات في

الفرنس ة  Suicideو ذلك اﻹنجليزة

)(2

و قال في اللغة ذلك تناحر القوم إذا تشاجروا لحد الهﻼك و قد استعملت لمة " بخع

نفسه" في القرآن الكرم و اﻷحاديث النبو ة مرادفة لكلمة " انتحار" و تعني هلك نفسه أو
انتهت غما

)(3

.

ما جاء في الموسوعة الكو ت ة المجلد السادس " اﻻنتحار في اللغة  :مصدر انتحر

الرجل  ،معني نحر نفسه أ قتلها .

نستخلص من المعني اللغو لكلمة اﻻنتحار هو أن اﻹنسان ضع حدا لح اته أ

نفسه بذاته وهذا مهما اختلفت وسيلة اﻻنتحار .
 -2-1اﻻنتحار اصطﻼحا :
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هو قتل اﻹنسان نفسه قصد منه للقتل  ،و ﻻ يهم عد ذلك إن ان طر اﻹيجاب

ــأن

ضرب اﻹنسان نفسه السيف أو شرب سما  ،أو يلقي بنفسه من جبل عال  ،أو ان طر

السلب أن متنع عن اﻷكل و الشرب

ما يندرج في هذا التعرف أ ضا اﻻنتحار طرقة غير

م اشرة أن يجلس اﻹنسان على س ة القطار أو في وس طر سرع من أن أجل أن موت
.

)(4

نستخلص من هذا التعرف على أن اﻻنتحار عني أن اﻹنسان قتل نفسه و هو متعمدا

في هذا الفعل و قد ون طرقة إيجاب ة و المقصود هنا أن فترة اﻻنتحار تستغرق وقت قصير
أ

يلفض أنفاسه عد لحظات من فعله

تعذيب النفس سب خروج الروح

و قد ون سلب ا و هذا ع س الحالة اﻷولى و هنا

أن منع نفسه من اﻷكل و الشرب .

و عل ه م ن القول أن اﻻنتحار هو الهروب من حق قة الح اة التي لم ستطع المنتحر

مجابهتها  ،عد ال أس الذ فتك و مزق قواه و إ مانه .
 -3-1المعنى الس ولوجي :

ير فرو د و هو مؤسس مدرسة التحليل النفسي أن اﻻنتحار هو ع ارة عن عدوان مرتد

على الذات فعال ة عمل ات التقمص أو اﻹبدال تحت ضغو اجتماع ة أو ذات ة تمنع وقوع

العدوان على موضوعه الخارجي  ،و هذه الضغو هي عوامل تولد إح ا
عزﻻ قهرا  ،مما يتسبب دون نضجه النفسي  ،و الذ

يؤد

عزل الفرد من خﻼله

إلى اختﻼل في بناء الشخص ة

صورة تشل قدرته على التفاعل اﻻجتماعي السو  ،فﻼ ير في العالم سو ذاته  ،ثم يتوجه

بهذا العالم القاسي في أعماق نفسه و صر على تدمير نفسه المتأزمة تدمي ار للعالم المؤلم ).(5

يتبين لنا من خﻼل هذا التعرف أن المنتحر في حالة مرض ة نفس ة  ،و ضع حدا لح اته

نتيجة دوافع عدائ ة نا عة من ذاته اتجاه العالم الخارجي الذ

سبب له المتاعب و المتمثلة في

الضغوطات اﻻجتماع ة و ص ح عنده اﻷلم لذة و الموت مقبول .

 -2المنتحـر :

* المنتحر إنسان معترض على قضاء ﷲ و قدره من منظور إسﻼمي  ،يرفض واقع الحال

و ﻻ يرضي ه .

* المنتحر ائس من روح ﷲ  ،قان

الش طان من منظور ديني .

من رحمتي ره  ،ع ش في هواجس و وساو س
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* المنتحر قتل نفسه من أجل نفسه أو أسرته فهو أناني في تف يره ﻻ ي الي غيره من أفراد

أسره و مجتمعه .

 -3أش ال اﻻنتحار :

حسب دور ا م هناك ثﻼثة أنواع لﻼنتحار :

 -1-3اﻻنتحار اﻷناني :
الروا

ينطو على الم الغة في تقد س النفس  ،فالفرد هنا قبل على اﻻنتحار نتيجة لضعف

في مجتمعه الديني  ،اﻹضافة إلى نقص التماسك اﻻجتماعي بين اﻷفراد و طغ ان النزعة

الفرد ة المتطرفة .

 -2-3اﻻنتحار الغير أو اﻹيثار

:

هنا النوع من اﻻنتحار يرجع إلى التضامن اﻻجتماعي و اندماج الفرد و ذو انه في

الجماعة التي ينتمي إليها

و عل ه تص ح المصالح العامة و الجماع ة أغلى من الح اة

الفرد ة  ،فالفرد هنا عبر عن اندماجه اﻻجتماعي

وهو ح اته أ

ضحي بنفسه من أجل جماعته.

 -3-3اﻻنتحار اﻷنومي أو الﻼمع ار :

و إ مانه المصلحة العامة أغلى ما لدله

هذا النوع من اﻻنتحار حدث داخل المجتمعات التي فقدت معالمها اﻻجتماع ة و

اختﻼﻻت في نظام ــهااﻻجتماعي ) ، (5و ينتج هذا اﻻنتحار عن حدوث اضطراب مفاجئ للتوازن

اﻻجتماعي و الثقافة اﻷخﻼق ة في المجتمع  ،أن ترتفع معدﻻت اﻻنتحار في اﻷزمات
اﻻقتصاد ة و القوم ة  ،أو حاﻻت الرخاء المفاجئ أو اﻹفﻼس .
يتضح لنا مما سب

أن هذا النوع من اﻻنتحار يرجع إلى الفساد اﻻجتماعي و تعفن

اﻷوضاع و ثرة اﻷزمات سواء انت اقتصاد ة أو س اس ة أو اﻷخﻼقي  ،......ما أنه م ن
أن حدث هذا النوع من اﻻنتحار في اﻷوسا

الغن ة  ،ﻷن العامل الماد

حسب دور ا م ﻻ

م ن أن ش ل الدرع المانع أمام اﻻنتحار في ضل الفوضى اﻻجتماع ة و اﻷخﻼق ة .
ما أن هناك أش ال و أنواع أخر لﻼنتحار نذ ر منها ما يلي :

 -1اﻻنتحار الناجح :
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هو اﻻنتحار الذ

ون نتيجته هي الموت المحق

 ،حيث رغ ة الموت تتحق

عبر

سلوك مح م التنفيذ  ،ف ه فارق الفرد الح اة إلى اﻷبد  ،و ﻻ تنفع معه ل حاﻻت العﻼج ،

فالميت هو ضح ة ذاته

و المنتحر لم يترك أ وسيلة ﻹنقاذه  ،و من الوسائل المستعملة في

هذا النوع من اﻻنتحار اﻷسلحة النارة تناول مواد سائلة مميتة ...إلخ
 -2اﻻنتحار الفاشل :

)(6

في هذا النوع من اﻻنتحار تكون رغ ة الموت موجودة  ،غير أن الطرقة أو السلوك الذ

تتم بواسطته عمل ة اﻻنتحار لم تكن مح مة التنفيذ  ،مما ﻻ يؤد

إلى الموت و ذلك نتيجة

التدخل السرع سواء من قبل أفراد اﻷسرة أو غيرهم  ،أو لضعف التدبير لعمل ة اﻻنتحار
في هذا النوع قد تكون هناك رسالة مشفرة أراد المنتحر إرسالها إلى المح

الذ

)(6

،و

عش فه و

عنوان هذه الرسالة أما ابتزاز أو تهديد أو نداء استغاثة  ،و هذا ع س النوع اﻷول من اﻻنتحار
أين ضع المنتحر حدا لح اته و ﻻ يترك أ فرصة ﻹنقاذه
 -3اﻻنتحار الهراكير :

هذا النوع من اﻻنتحار م ن أن

ون جماع ا أو فرد ا و قد عرف في المجتمع ال ا اني

و الغضب

و اﻻحتجاج  ،و في هذا النوع يدخل ما نﻼحظه في

خاصة  ،يتم في مراس م

و حفﻼت شعب ة أين ان قوم بها جماعة السامو ار " و هي ط قة

المحارين في ال ا ان القد م و يرجع تارخها إلى القرن الثاني عشر " و الغرض من هذا السلوك

هو التعبير عن السخ

السنوات اﻷخيرة أين حرق عض اﻷشخاص أنفسهم أمام البنا ات الح وم ة و الساحات
العموم ة للتعبير عن سخطهم من المسؤولين .

 -4اﻻنتحار الفرار :

و هو الهروب من العقاب  ،أو عدم مواجهة الوضع " وضع ﻻ طاق " أو شدة الحزن خاصة

عند فقدان أحد اﻷقارب  ،أو عنصر أساسي أو فعال ضمن الجماعة التي ينتمي إليها .

 -5اﻻنتحار الطقوسي :

و هنا تتم التضح ة النفس خدمة للمصلحة العامة أو ﻹنقاذ اﻵخرن  ،و هذا النوع من

اﻻنتحار موجود ثرة عند الشعوب البدائ ة و حتى الحضارات الراق ة مثل " اﻷست ك " .

 -6الرديف اﻻنتحار ) م افئ لﻼنتحار ( :
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استطاع العقل ال شر الﻼشعور أن يجد حلوﻻ اﻻنتحار  ،و لكن دون انتحار فعلي  ،و قد

أوجد الﻼشعور هذا التكافؤ نوع من ترف ه العقل أو الشخص ة  ،ذلك الفرد المعين الذ ﻻ قبل

الموت ما هو و ه ذا ظهرت في السلوك اﻹنساني متنوعات تعطي معنى لﻼنتحار  ،و لكنه

انتحار مقنع  ،و منه جاءت تسم ة " م افئ لﻼنتحار .
و عرف دور ا م الرديف اﻻنتحار

أنه " ع ارة عن حاﻻت تقود إلى خطر الموت غير

مجهول من طرف الشخص  ،غير أن اﻻختﻼف من في أن خطوات الموت تكون قليلة

)(7

.

و مهما انت التسم ة الرديف اﻻنتحار حالة مقنعة عمل بها الفرد تارة معلنا نيته في

الموت اﻹراد

 ،إﻻ أنه غير قادر على تنفيذ السلوك اﻻنتحار  ،و تارة دون إعﻼن نيته

الموت رغم أنه سلك سلو ا انتحارا يؤد

:

ه إلى الموت  ،و لذا الرديف اﻻنتحار ش ﻼن هما

 -رديف انتحار مستتر  :و هو الذ تغيب عنه ن ة الموت اﻹراد .

 رديف انتحار معلن  :و هو الذ تكون ف ه ن ة الموت اﻹراد معلنة . -4أرقام حول ظاهرة اﻻنتحار في الجزائر :

ما م ن قوله هنا هو أن ظاهرة اﻻنتحار ل ست وليدة السنوات اﻷخيرة فق  ،و إنما هي

موجودة منذ زمنا طو ل  ،حث أحصي أثناء الوجود اﻻستعمار الفرنسي في الفترة الممتدة ما
بين  1949-1942م  1507حالة منهم  1086ذ ور أ
إناث أ

ما عادل % 27.94

ما عادل نس ة  % 72.06و 421

ما تم تسجيل  1476حالة انتحار في الفترة الممتدة مابين

 1955 – 1950م  ،أما النس ة للفترة الممتدة مابين  1994 / 1990تم تسجيل  793حالة

انتحار منها  475ذ ور أ ما عادل  % 59.89و  318إناث أ ما عادل  ، % 40.11و
قد مست هذه الظاهرة خاصة فئة المراهقين و ال طالين اﻹضافة إلى العازات

السنوات اﻷخيرة أ

)(8

 .أما في

من سنة  2003إلى غا ة السداسي اﻷول من سنة  2010فسيتم عرضها

حسب الجدول التالي :

الجدول رقم  : 01يبين توز ع حاﻻت اﻻنتحار من سنة  2005إلى السداسي اﻷول من 2010

)(9

.

الفترة

2005

عدد حاﻻت اﻻنتحار

114
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النس ة %

10.65
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2006

169

15.80

2008

127

11.87

2007

16.54

177

2009
السداسي اﻷول من سنة 180 2010
المجموع

28.32

303

16.82
100

1070

نﻼح من خﻼل الجدول أن ظاهرة اﻻنتحار تزداد من سنة إلى أخر استثناء سنة 2008

م أين سجلت أدنى نس ة و المقدرة ب  ، % 11.87أما أعلى نس ة سجلت انت في سنة 2009

م و التي بلغت  ، % 28.32ما نﻼح

ذلك في الجدول سنة  2010م سنة انتحار حيث

سجل في السداسي اﻷول منها فق  180حالة ما عادل  % 16.82من المجموع الكلي  ،لذلك
م ن القول أن ناقوس الخطر قد دقة النس ة لهذه الظاهرة .

أما محاوﻻت اﻻنتحار لنفس السنوات نبينها في الجدول التالي :

الجدول رقم  : 02يبين محاوﻻت اﻻنتحار من سنة  2005إلى السداسي اﻷول من

السنوات

عدد محاوﻻت اﻻنتحار

النس ة %

2006

575

12.70

2005
2007
2008
2009

358
559

)(9
2010

.

7.91

12.35
11.69

529

34.13

1545

السداسي اﻷول من سنة 961 2010
المجموع
4527

21.22
100

يتبين لنا من خﻼل الجدول أن أدنى نس ة سجلت لمحاولة اﻻنتحار انت خاصة سنة

 2005و التي قدرت

ب  ، % 7.91تليها نس ة  % 11.69و الخاصة سنة  2008م  ،أما

أكبر نس ة سجلت هي  % 34.13في سنة  2009م  ،ما أن عدد المحاوﻻت المسجلة في

سنة  2010مرتفعة جدا حيث في سداسي واحد سجلت  961و لو سجل نفس العدد للسداسي
الثاني تص ح عدد الحاﻻت  1922محاولة و هو رقم بير جدا .
132

 .ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:ع6:ج .2ﺟﻮان 2012

ما م ن قوله هو أن عدد محاوﻻت اﻻنتحار المسجلة في الجدول بيرة جدا  ،استثناء

تذبذبها من سنة ﻷخر

حث لم تعرف اﻻستقرار فهي تارة ترتفع من سنة ﻷخر و تارة أخر

تنخفض من سنة ﻷخر  ،و لو نضيف عدد محاوﻻت اﻻنتحار هذه إلى حاﻻت اﻻنتحار لنفس

السنوات المذ ور في الجدول رقم و احد  ،ﻷص ح اﻷمر مخيف و مرعب و خطير ﻷنها بير

جدا  ،و ﻻ يجب أن تكون في بلد مسلم يؤمن ا و قضائه و قدره .

ما م ن قوله من خﻼل اﻹحصائ ات المعروضة هو أن هذه الظاهرة ترتفع من سنة

و تستدعي من الجم ع أن يتحر وا ل واحد في نطاق عمله و ما تسمح ه قدراته ،

ﻷخر

فاﻹمام بتوع ة اﻷفراد في المساجد بخطورة الظاهرة و عواقبها على الفرد المنتحر و على عائلته

و مجتمعه  ،و ال احثون عملون على دراسة هذه الظاهرة من أجل تشخ ص أس ابها و بناءا
اﻹقترحات و الس اسيون و المسؤلون عملون على تحسين
ا
على هذه اﻷس اب قدمون الحلول و
الظروف اﻻجتماع ة و اﻻقتصاد ة ﻷفراد المجتمع و اﻷول اء و المدرسون عملون على تنشئة

أبنائهم

تنشئة صالحة  ،و ه ذا الكل يتحرك في نطاق مجاله من أجل و ضع حد لهذه الظاهرة أو على
اﻷقل التقليل منها .

 -5أرقام حول ظاهرة اﻻنتحار في عض وﻻ ات الوطن :

في دراسة أجرتها مصلحة الطب الشرعي مستشفى مصطفي اشا خﻼل الفترة الممتدة ما

بين جانفي  2003إلى د سمبر  2007توصلت إلى أن عدد حاﻻت اﻻنتحار قد بلغت 155
حالة

)(10

.

و في دارسة أخر أجرت في المستشفى الجامعي لوﻻ ة البليدة حول ظاهرة اﻻنتحار في

وﻻ ة البليدة للفترة الممتدة ما بين  2003م إلى غا ة  2007م  ،و عل ه فقد تم إحصاء  69حالة

)(11

.

أما ف ما يخص وﻻ ة بجا ة فقد أحصي فيها  294حالة انتحار للفترة الممتدة ما بين

 2000و  2006م

)(12

و تعتبر هذه الوﻻ ة رائدة من حيث عدد حاﻻت اﻻنتحار مقارنة

الوﻻ ات اﻵخرة  ،و في دراسة أخر أجرت في مستشفى " نذير محمد " بوﻻ ة تيز وزو تحت

ق ادة البروف سور " ع اس زر " و هو المدير العام لهذا اﻷخير فقد تم إحصاء  132حالة

انتحار و  400محاولة سنة  2007م ) ، (13أما سنة  2008م سجلت فيها  50حالة انتحار و
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 23محاولة  ،أما ف ما يخص الدراسة التي قام بها المعهد الوطني للصحة العامة مع مصلحة

الطب الشرعي للمستشفى الجامعي لوﻻ ة وهران و التي شملت الفترة  2007 / 2003م قد

أحص ا  227حالة انتحار). (14

أما الوسائل التي ستخدما المنتحرون لوضع حدا لح اتهم في ل ست محصورة في وسيلة

واحدة أو اثنين و إنما هي عديدة و متنوعة حسب الدراسات السا قة الذ ر و ما تتناوله الصحف

منها استعمال السﻼح النار و اﻷب ض ابتﻼع المواد السامة  ،تناول اﻷقراص و اﻷدو ة ،
الشن  ،القفز من اﻷماكن العال ة  ،الحرق .......إلخ  ،و فما يخص اﻷس اب و الدوافع التي
تدفعهم ﻻرتكاب هذا السلوك نذ ر منها على سبل المثال ﻻ الحصر المشاكل العائل ة أزمة

الس ن  ،ال طالة  ،التخلف العقلي  ،مشاكل مهن ة انه ار عصبي  ،التهرب من الفض حة ،

اضط ار ات نفس ة تراكم الديون  ،اﻹدمان  ،المشاكل العاطف ة .....إلخ  ،أما ف ما يخص

الجنس و الفئات العمرة في ﻻ تقتصر على جنس دون أخر في تمس الجنسين الذ ور و اﻹناث

و تمس ل الفئات العمرة و لكن بدراجات متفاوتة

 -6موقف الشر عة اﻹسﻼم ة من اﻻنتحار :
أر

الفقهاء و علماء الدين أن ما ورد في جرمة القتل من آ ات قرآن ة شمل قتل

اﻹنسان لنفسه ما شمل قتل اﻹنسان لغيره  ،فالذ ينتحر ون قد قتل نفسا حرم ﷲ قتلها إﻻ
ح  ،قال جل شأنه " و ﻻ تقتلوا النفس التي حرم ﷲ إﻻ الح و من قتل مظلوما فقد جعلنا

لول ه سلطانا فﻼ سرف في القتل إنه ان منصو ار ") ، (15و عل ه من قتل النفس غير ح هو

تعد على حدود ﷲ  ،فمن قام أ

سيئ يؤد

إلى سلب الح اة عمدا فإن ذلك عد اجتراء و

اعتداء على حقوق ﷲ على عز وجل  ،بل أر العلماء أن المنتحر أعظم وز ار من قاتل غيره و

من اﻵ ات التي حرمت هذا السلوك قوله س حانه و تعالى " و ﻻ تقتلوا أنفس م إن ﷲ ان

م

رح ما  ،و من فعل ذلك عدوانا و ظلما فسوف نصل ه نا ار و ان ذلك على ﷲ سي ار " )، (16

فالمسلم ممنوع عل ه حتى تمني الموت المجازفة ح اته دون سبب لقوله تعالى " و أنفقوا في

سبيل ﷲ و ﻻ تلقوا أيد م إلى التهلكة و أحسنوا إن ﷲ حب المحسنين " ) ، (17فما بلنا من
قتل نفسه معتمدا في فعله .

فالمسلم ﻻ ح له أن قتل نفسه في جم ع أوقاته خيرها و شرها حلوها و مرها  ،فالواجب

أن يتو ل على ﷲ في ل أحواله و أن يتقبل المصائب التي يبتل بها .
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فالتزام المسلمين بتعال م دينهم الحنيف سواء ما ورد في القرآن الكرم أو سيرة سيدنا محمد

صلى ﷲ عل ه و سلم يجعلهم شعرون الراحة و الرضا و القناعة و اﻹ مان قضاء ﷲ و
قدره  ،فلما ان اﻹنسان متعرض إلى هزات سبب المشاكل ) صح ة  ،مال ة  ،اجتماع ة (.....

التي تعترض ح اته ان لزاما عل ه أن يتعرض للكآ ة و الحزن و الهم و الغم  ،فا س حانه و

تعالى لم يترك ع اده في حيرة من أمرهم بل وجههم إلى الطر المستق م و ذلك

ف ة الخروج

من تلك المحن عدة و سائل منها الصبر و التقو لقوله جل شأنه " و شر الصابرن الذين إذا
أصبتهم مصي ة قالوا إنا

هم المهتدون "
حتسب

)(19

)(18

و أنا إل ه راجعون أولئك عليهم صلوات من رهم و رحمة و أولئك
ﷲ يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث ﻻ

و قال تعالى " و من يت

 ،ه ذا يجب أن يتعامل المسلمون مع مشاكلهم و المصائب التي يبتلوا بها  ،فا

س حانه و تعالى قد أحا الح اة س اج من الحما ة و الرعا ة و الص انة  ،حيث ت قى عد
ذلك في منأ عن ل محاولة للعبث بها و إلحاق اﻷذ

قتل النفس الواحدة قتل الناس جم عا .

سﻼمتها لذلك ورد في القرآن الكرم أن

أما موقف السنة النبو ة من هذا السلوك قد جاء فيها وعيد شديد العقاب يوم الق امة و

الخلود في نار جهنم و عذب الوسيلة التي استخدمها في انتحاره  ،فعن أبي هر رة رضي ﷲ

عنه عن النبي صلى ﷲ عل ه و سلم أنه قال " من ترد من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم

يترد ف ه خالدا مخلدا فيها أبدا و من قتل نفسه حديدة فحديدته في يده يتوجع بها في طنه في

نار جهنم خالدا مخلدا فيهل أبدا " رواه البخار

 ،و عن ثابت بن الضحاك رضي ﷲ عنه أن

الرسول صلى ﷲ عل ه و سلم قال  " :من قتل نفسه نشئ في الدن ا عذب ه يوم الق امة " رواه

بخار

و مسلم .

هذا هو موقف اﻹسﻼم من قتل النفس  ،و الذ

ان له دور بير في انخفاض معدل

اﻻنتحار في الدول اﻹسﻼم ة مقارنة الدول التي ﻻ تت ع هذا الدين  ،قد دلت عض الدراسات

عن هذا و وجد أن نس ة اﻻنتحار جد منخفضة مقارنة الدول الغر ة  ،حيث سجل حالتي

) (02انتحار في ل  100000نسمة في الدول اﻹسﻼم ة بينما أحصي الدول الغر ة 20حالة
انتحار في ل  100000نسمة

)(20

.

غير أن هذه النسب بدأت في ارتفاع في السنوات اﻷخيرة في الدول اﻹسﻼم ة ما فيها

الجزائر نظ ار للتغيرات التي تشهدها هذه الدول من ل النواحي سواء انت اجتماع ة أو س اس ة
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أو اقتصاد ة أو دين ة اﻷخص  ،ﻷن الجانب الديني أو الروحاني له أهم ة بيرة لتجنب مثل
هذه السلو ات السلب ة .

-7

أس اب اﻻنتحار :

أس اب اﻻنتحار ثيرة و متنوعة و متشا ة و متداخلة  ،ﻻ م ن إرجاع هذه الظاهرة إلي

سبب واحد  ،و إن انت تتفاوت في مقدار تأثيرها  ،فمنها ما هو ديني و منها ما هو س اسي ،
و منها ما هو اجتماعي و منها ما هو اقتصاد  ،و قد تجتمع ل هذه اﻷس اب دفعة واحدة ،

و قد يجتمع عضها فق .

 _1_7ضعف اﻹ مان :

ضعف اﻹ مان و قلت الوازع الديني عتبران من أكبر أس اب اﻻنتحار نظ ار ﻷننا مجتمع

مسلم نؤمنون قضاء ﷲ و قدره و نحن مبتلون في هذه الدن ا و مطالبون الصبر على ما أصبنا

من مصائب سواء انت اجتماع ة أو اقتصاد ة أو صح ة ) مشاكل أسرة  ،طالة  ،فقر ،
ضي المس ن  ،مرض  ......إلخ ( .

فالمنتحر إنسان ضعيف الصلة بره لهذا ﻻ قدر على مواجهة المصائب و الشدائد  ،و

خوض معر ة الح اة ما إن تهب راح الشدة و ال ﻼء ينهار أمامها و تخور قواه و ي أس من

روح ﷲ و قن من رحمتي ره ﻷنه فاقد السﻼح و الحصن الحصين الذ يواجه ه مثل هذه
الظروف  ،لذا نجد ظاهرة اﻻنتحار تكثر في المجتمعات الملحدة

جاء في تفسير المنار "...لذلك نر بخع النفس ) اﻻنتحار(

و الكافرة و المشر ة  ،فقد

ثر حين قل اﻹ مان

و فشو

الكفر و اﻹلحاد  ،و من فوائد اﻹ مان مدافعة المصائب و اﻷكدار  ،فالمؤمن ﻻ يتألم من بؤس

الح اة ما يتألم الكافر  ،فل س من شأنه أن يبخع نفسه حتى ينهى عن ذلك نه ا صرحا  ،و قد

وصف القرآن الكرم هذا النموذج من الناس في قوله س حانه و تعالى " ولئن أذقنا اﻹنسان منا
رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤس فور " ) ، (21و قال جل شأنه ذلك " ﻻ سئم اﻹنسان من دعاء
الخير و إن مسه الشر فيؤس قنو " ) (22و قال في موقع آخر س حانه تعالى " و إذا أنعمنا

على اﻹنسان أعرض ونأ بجان ه و إذا مسه الشر ان يئوسا " ) ، (23و في آ ة أخر قال تعالى
" و من الناس من عبد ﷲ على حرف فإذا أصا ه خير اطمأن ه و إن أصابته فتنة انقلب على

وجهه خسر الدن ا و اﻵخرة ذلك هو الخسران المبين " ) ، (24يبين ﷲ لنا هنا الفرق بين اﻹنسان
قو اﻹ مان و ضعيف اﻹ مان فاﻷول حمد ﷲ في السراء و صبر في الضراء أ
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يبتلى مصي ة ما  ،أما الثاني فقد حمد ﷲ في السراء و أو قد ينسى نعمه عل ه أ ﻻ حمد ﷲ
على تلك النعم و الرخاء  ،أما في حالة الشدائد أ في وقت اﻻبتﻼء فﻼ صبر على ما أصا ه

و تضي

ه الدن ا و تص ح ﻼ طعم و ص ه الحزن و الكآ ة و في هذا الصدد قول الشاعر :
ل س من مات فاستراح ميت

إنما الميت من عش ئي ا

إنما الميت ميت اﻹح اء

اسفا اله قليل الرجاء ؟

و يبد في تمني الموت  ،و قد ضع حدا لح اته أ ينتحر .

 -2-7غ اب الوعي حرمة اﻻنتحار :

ثير من المنتحرن المسلمين  ،علم حرمة ﻻنتحار و أنه من

القليلمنهممن

ائر الذنوب لكن

اطلع على نصوص الشرع من الكتاب و السنة النبو ة المحرمة لﻼنتحار و العقاب الشديد و
العذاب اﻷل م الذ ينتظر صاحب هذه الجرمة في الدار اﻵخرة و إن اطلعوا عليها لم يتجرعوها

و لم فهموا معانيها

و لم تدخل في قلو هم

و هذه النصوص تدخل في اب الترهيب تجعل

ل من اطلعا عليها يراجع ق ارره و يتوقف في إقدامه على اﻻنتحار

و غير موقفه  ،فمثل هذه

النصوص لون من التر ة اﻹسﻼم ة حتى عظم جانب الخوف في نفس المسلم خاصة عن من

حاول اﻹقدام على المعاصي متكﻼ على عفو ﷲ تعالى  ،و في غ اب هذا الوعي ي قى الكثير

من المنتحر ن ﻻ يترددون في اﻹقدام على اﻻنتحار .
 -3-7الجهل طب عة الح اة الدن ا :

أكثر المنتحرن يجهلون طب عة الح اة الدن ا و حق قة الع ش فيها  ،ف عتقد هؤﻻء أنها دار

هناء و نع م خلقت للمع شة الرغدة  ،يتنقل فيها اﻹنسان من لذة ﻷخر  ،و أنها جنة نع م و
دار خلود مفروشة اﻷزهار و الورود

و انطﻼقا من هذا التصور الخاطئ نجد المنتحر إذا

ما نزلت عل ه مصي ة و حلت بداره نائ ة أو شديدة ان أشد الناس عج از ما وصفه ﷲ س حانه
و تعالى في قوله " ﻻ سئم اﻹنسان من دعاء الخير و إن مسه الشر فيئوس قنو "

)(22

.

فتنهار نفسه و ﻻ قو على تحمل ما ع شه من وقائع المصي ة ﻷن ما يراه و ما ع شه ان
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على خﻼف ما عتقده و هنا قد يبدأ التف ير في اﻻنتحار صورة جد ة ﻷن مبدأ ل علم نظر

و عمل اخت ار هو ما قال "ابن الق م " " هو الخواطر و اﻷف ار ثم هذه اﻷخيرة توجب
التصورات ف صور له إبل س اللعين أن اﻻنتحار خير مخرج له من هذا الواقع المر و المع شة

التع سة  ،و هذا التصور يدعو اﻹرادة و هذه اﻷخيرة تقتضي وقوع الفعل فتقع جرمة

اﻻنتحار"

)(25

.

و عل ه هذه اﻷس اب الثﻼثة السا قة الذ ر م ن إدراجها ضمن سبب واحد و هو وجود

خلل في الح اة العقائد ة و الروح ة للمنتحر .

 -4-7الجانب النفسي :

قد صاب اﻹنسان مرض عصبي أو عضو ) مرض مزمن أو خطير ( أو عقلي  ،فإن لم

ستطـع

التعا ش مع حالته النفس ة و التكيف معها  ،قد ص ح عرضة لﻼنتحار و ضع حدا لح اته .

 -5-7و سائل اﻹعﻼم :
قد

ون اﻹنسان مغرما الفضائ ات و الهوائ ات  ،مولعا أفﻼم العنف و الخ ال و

المغامرات و قصص اﻷ طال التي غالب ما تنتهي قتل ال طل لنفسه متخلصا بذلك من متاعب

الح اة و مصاعبها

و توحي أحداث مثل هذه اﻷفﻼم أن هذه النها ة تمثل أقصى درجات

الشجاعة  ،فمثل هذه الصور و اﻷف ار تترسخ في أذهان المشاهدين خاصة اﻷطفال و الش اب

المراه

 ،ف قدمون على اﻻنتحار إذا ما واجهتهم عض مصاعب الح اة  ،تقليدا منهم لما

شاهدوه و م ن إدراج في هذا ال اب أ

ظاهرة التقليد ما تع شه الدول العر ة و هو اﻻنتحار

عن طرقة البوعز ز إذا ما اعترضتهم المشاكل اﻻجتماع ة .

 -6-7الجانب اﻻقتصاد
ﻻ يخفى عن أ

:

دارس العﻼقة الموجودة بين اﻷزمات اﻻقتصاد ة و ظاهرة اﻻنتحار ،

اﻷزمات اﻻقتصاد ة صاحبها الفقر المدقع و ال طالة و ثرة الديون و انعدام المس ن أو ض قه

و ما أكثرها في المجتمع الجزائر

فهي تعتبر من أهم المشاكل اﻻجتماع ة  ،و ل واحد من

هذه العوامل قد تكون دافعا لﻼنتحار فما بذلك اجتماعها دفعة واحدة .
 -7-7المشاكل اﻷسر ة :

الكل علم أن اﻷسرة هي خل ة المجتمع  ،ف لما صلحت صلح المجتمع له  ،و لما فسدت
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فسد المجتمع و اﻷسرة التي ﻻ تبنى على أساس التقو مآلها الفشل و هذا ما ينقلب على

اﻷسرة في حد ذاتها ثم متد هذا الفشل إلى المجتمع  ،الزوج المتذمر من زوجته و أوﻻده قد
قدم على اﻻنتحار  ،و ذلك النس ة للزوجة التي تعاني الظلم و القهر و بدرجة أكبر اﻷطفال

 ،ف ثرة المشاكل اﻷسرة تؤد

إلى التف ك و هذا اﻷخير يؤد

إلى الكثير من المشاكل

اﻻجتماع ة السلب ة مثل شرب الخمر و تعاطي المخدرات و أكثرها خط ار اﻻنتحار

و ما يجب أن عرفه الذين ف رون في هذا الفعل هو أن ف روا في الوقفات التال ة :

الوقفة اﻷولى  :أن حمدوا ﷲ على النعم التي منحت لهم من رهم و صبروا على ما

أصابهم من مصاب و ﻻ صبوا ل تف يرهم على النعمة المفقودة و الم الغة في الحزن عليها ،

و في هذا الصدد قول رنا جﻼ شأنه " و إن تعدوا نعمة ﷲ ﻻ تحصوها إن ﷲ غفور رح م "
)(26

 ،فإذا أ صر اﻹنسان على النعم التي منحت له و وضعها في الميزان مقابل التي فقدها

هانت عل ه هذه اﻷخيرة و حمد ﷲ و استرجع و صبر و احتسب اﻷجر على ﷲ

يؤجره في مصيبته و أن يخلفه خير منها

و دعاه أن

الوقفة الثان ة  :عسى أن تكره شيئا و هو خير لكم  ،خل ﷲ تعالى النفس و علم ما صلحها
و فسدها و قدر المقادير قبل خل السماوات و اﻷرض بخمسين ألف سنة  ،لكن بني آدم علمه

قاصر  ،قد ظن الخير في عض اﻷمور لكنها ش ار له  ،و ره عض اﻷمور و هي خي ار له ،
قال تعالى " تب عل م القتال و هو رهن لكم
عسى أن تحبوا شيئا و هو ش ار لكم

و عسى أن تكرهوا شيئا و هو خير لكم و

و ﷲ علم و أنتم ﻻ تعلمون "

)(27

فالمصائب و

المتاعب إذا حلت اﻹنسان فيها الخير الكثير  ،و أغلب المنتحرن ﻻ ي صرون الخير في هذه

المصائب و يرونها ش ار محضا ﻻ نفع من ورئها  ،و هذا خطأ جس م وقع ف ه ثير من الناس
أصحاب النظر السطحي  ،قال ابن الق م " مقر ار أن عامة مصالح ال شر في ما تكرهه النفوس :

" فمن صحت له معرفة ره و الفقه في أسمائه

و صفاته  ،علم قينا أن م روهات التي

تصي ه و المحن التي تنزل ه فيها ضروب من المصالح و المنافع ﻻ حصيها علمه و ﻻ ف رته
 ،بل مصلحة العبد ف ما

ره أعظم منها ف ما حب فعامة مصالح النفوس في م رهاتها ما أن

عامة مضارها و أس اب هلكتها في محبو تها  ...و متى ظفر العبد بهذه المعرفة س ن في الدن ا

قبل اﻵخرة في جنة ﻻ ش ه نع مها إﻻ نع م جنة اﻵخرة " ). (25

الوقفة الثالثة  :تكفير الذنوب و رفع الدرجات و في هذا الصدد قول سيدنا محمد صلى ﷲ عل ه
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و سلم " ما صيب المسلم من نصب و ﻻ وصب و ﻻ هم و ﻻ حزن و ﻻ أذ و ﻻ غم حتى

الشو ة شاكها  ،إﻻ فر ﷲ بها من خطا اه " رواه البخار و مسلم  ،و في حديث ابن مسعود
قال عل ه الصﻼة و السﻼم "  ...ما من مسلم صي ه أذ

شو ة فما فوقها إﻻ فر ﷲ بها

سيئاته  ،و حطت عنه ذنو ه ما تح الشجرة و رقها " رواه البخار و مسلم .

قال العﻼمة " ابن عث مين " "  ..و اﻹنسان في هده الدن ا ﻻ م ن أن ي قى مسرو ار دائما ،

بل هو يوم سر و يوم حزن  ،و يوم أت ه شيئ  ،و يوم ﻻ أت ه  ،فهو مصاب مصائب في

نفسه  ،و مصائب في بدنه

و مصائب في مجتمعه  ،ومصائب في أهله  ،و ﻻ تحصى

المصائب التي تصيب اﻹنسان  ،و لكن المؤمن أمره له خي ار له

و إن أصابته ضراء صبر

ف ان خي ار له  ،و إن أصابته سراء ش ر ف ان خي ار له  ،فإذا أصبت المصي ة فﻼ تظن أن هذا
الهم الذ

أت ك أو هذا اﻷلم الذ

أت ك و لو ان شو ة ﻻ تظن أنه يذهب سد

ستعوض خي ار منه ستح عنك الذنوب ما تح الشجرة ورقها و هذا من نعمة ﷲ " ). (28

 -8العﻼج المفيد لظاهرة اﻻنتحار): (29

 ،بل

عد أن وقفنا على عض أس اب ظاهرة اﻻنتحار م ننا القول أن عﻼجها ﻻ م ن أن

ينفصل عـن تلك اﻷس اب المذ ورة  ،معنى أن العﻼج يجب أن تتعدد أسالي ه و تتنوع قدر تنوع
اﻷس اب  ،ف ون العﻼج على المستو الثقافي و الس اسي و اﻻقتصاد

و اﻻجتماعي  ،لكن

اﻷولو ة يجب أن تعطى للجانب الديني ﻷن اﻹسﻼم منهج شامل للح اة نجد ف ه حل لكل
الظواهر السلب ة  ،ما أن العﻼج على المستو ات اﻷخر الس اس ة و اﻻقتصاد ة و اﻹعﻼم ة

و الثقاف ة يجب أن

ون هو اﻷخر في ضوء اﻹسﻼم  ،ﻷن الكثير من البلدان المتطورة رغم

ازدهارها اقتصاد ا و س اس ا و اجتماع ا تعرف ظاهرة اﻻنتحار ش ل رهيب

منها  :الوﻻ ات

المتحدة اﻷمر ة و السو د  ،و السبب في ذلك أن مثل هذه الدول تع ش فراغ روح ا رهي ا

ﻷنهم ظنوا أن اﻹنسان تلة ماد ة و لم يلتفتوا إلى الجانب المهم ف ه
التر يز على الحلول الماد ة فق لن يجد

و الجانب الروحي  ،لذا

نفعا في عﻼج ظاهرة اﻻنتحار  ،خاصة إذا انت

هذه الحلول ترق ع ة مثل المناداة بإقامة حفﻼت و صهرات غنائ ة للش اب حتى ينفسوا عن
أنفسهم  ،و رطهم ش ة اﻻنترنت

و إقامة المﻼعب الراض ة  ،فمثل هذه الحلول في

اعتقاد تزد الطين بلة ﻷنها تنسي الش اب في همومهم قل ﻼ ثم تعود قوة  ،فمثلها مثل الهدوء
الذ

سب العاصفة
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و عل ه يجب الحرص على تنم ة الجانب اﻹ ماني في الفرد المسلم لتوثي الصلة بينه و

بين ره و في هذا الصدد اقترح الد تور "صالح بن علي أبو عواد " جملة من الحلول للحد من
هذه الظاهرة تمثلت في :
 -1التمسك م اد

و ق م و تعال م و توجيهات التر ة اﻹسﻼم ة المستمدة من مصادر ديننا

الحنيف و العمل على تطب قها في واقعنا المعاصر لما تقدمه من حلول ناجحة لجم ع المش ﻼت

و المظاهر السلب ة في المجتمع .

 -2زادة جرعات التوع ة الﻼزمة ﻷفراد و فئات المجتمع عن طرق مختلف المؤسسات و

الوسائل اﻹعﻼم ة و التعل م ة  ،لب ان حرمة و خطر اﻻنتحار وما يترتب عل ه من نتائج سلب ة

و مؤسفة و عواقب وخ مة النس ة للفرد أو المجتمع .

 -3الحرص على تنم ة الجانب اﻹ ماني في تر ة أبناء المجتمع عن طر

الحث على

مراق ة ﷲ في ل اﻷعمال و اﻷقوال  ،إذ من راقب ﷲ تعالى خافه و اتقاه فلن ستحوذ عل ه
الش طان  ،و لن يلقي بنفسه إلى التهلكة

 -4محاولة تفهم الظروف و اﻷس اب المختلفة التي قد تدفع عض أفراد المجتمع إلى محاولة

اﻻنتحار و من ثم العمل على مد يد العون لهم و مساعدتهم في حلها من قبل اﻵ اء و
المعلمين و رجال الدين و المسئولين و نحوهم و بذلك يتم القضاء على أس اب هذه الظاهرة و

دواعيها .

 -5تشديد الرقا ة على ما عرض في وسائل اﻹعﻼم مرئ ة أو مسموعة  ،أو م تو ة  ،و عدم

السماح عرض

و أو نشر أو بث ما شجع على مثل هذه السلو ات السلب ة التي ﻻ

تتناسب مع ديننا الحنيف .

 -6إخضاع الظواهر السلب ة في المجتمع للدراسة و ال حث حتى تعرف أس ابها و دواعيها ،

و من ثم تبدأ خطوات الوقا ة منها  ،و إيجاد الحلول المناس ة لها .
ما ذلك م ن أن نعمل على :

-

إقامة حمﻼت توع ة واسعة عبر وسائل أجهزة اﻹعﻼم المختلفة لتحس س المواطنين بخطورة هـذه

الظاهرة و عواقبها على أنفسهم في اﻵخرة  ،و على أسرهم و مجتمعهم .

 -برمجة ندوات و ملتق ات وطن ة و دول ة لدراسة هذه الظاهرة  ،و التالي الوصول إلى

حلول للقضاء على هذه الظاهرة أو على اﻷقل الحد منها .
141

 .ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:ع6:ج .2ﺟﻮان 2012

 -إنشاء مراكز متخصصة و جمع ات على مستو البلد ات و الوﻻ ات للوقا ة من هذه

الظاهرة .

 -اﻻستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال .

 -توع ة المواطنين في المساجد بخطورة هذه الظاهرة و عواقبها صفة دورة .

 -إدماج مثل هذه الظواهر السلب ة في البرامج التعل م ة  ،حتى النشء يتجنبها مستق ﻼ

 -على اﻷسرة أن تقوم بوظ فتها الترو ة اتجاه اﻷبناء على أحسن وجه بتوعيتهم و مراقبتهم

خﻼصة :

سلوك اﻻنتحار قد م قدم ال شرة  ،و ارتفعت معدﻻته مرور الزمن من المجتمعات

القد مة حتى العصر الحديث  ،و هذا نتيجة التغيرات التي عرفتها هذه المجتمعات بزادة

الصراعات الدين ة و الحضارة  ،و الس اس ة و ثرة المشاكل اﻻجتماع ة و اﻻقتصاد ة  ،و

اختﻼف التوجهات و اﻷهداف و هذا ما شهده العالم المعاصر في زمن العولمة  ،و هذا

السلوك له مراحل حدوثه و أ عاد وظ ف ة متعلقة الشخص ة اﻻنتحارة استعمال و سائل عن فة
أو سرعة و طيئة المفعول .

و هذه الظاهرة لم تكن منتشرة قوة في المجتمع الجزائر من قبل  ،أما في السنوات اﻷخيرة

شهدت ارتفاع رهيب  ،و هذا ما تبين من خﻼل اﻹحصائ ات التي قدمنا  ،و هذه اﻷخيرة ﻻ
تعبر عن الحجم الحق قي لهذه الظاهرة ﻷنني قدمت القيل منها فق

 ،و ارتفاعها يرجع إلى

التغيرات السرعة و العم قة التي شهدها المجتمع الجزائر في المرحلة اﻷخيرة
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قسم علم النفس
جامعة المد ة

Résumé

L’objet de cet article est les méthodes agrées pour protéger la famille contre
l’échec à travers les différentes méthodes entreprises par le ministère de l
éducation nationale envers les élèves pour diminuer le fardeau des différents
problèmes de la famille naturelle qui pourraient devenir plus graves, ou la

famille qui rencontre certains problèmes. cette stratégie peut écarter la famille

a vivre dans un

الملخص:

peut empêcher l’enfant

pour arriver a un niveau qui

environnement familial naturel.

موضوع هذا المقال هو التدابير التر و ة المعتمدة لوقا ة اﻷسرة من اﻹخفاق من خﻼل الوقوف

على واقع اﻷساليب والمعونات التي تتخذها وزارة التر ة الوطن ة تجاه التﻼميذ بهدف تخفيف

العبء على اﻷسرة الطب ع ة تجن ا لمش ﻼت قد تص ح حادة،أو اﻷسرة التي تعاني مش ﻼت
معينة تجنبها هذه التدابير الوصول إلى مستو

الطب عي،الذ

مقــدمـة

قد حرم الطفل من الجو اﻷسر

عتبر عامﻼ هاما لنمو شخص ة الطفل ولنجاحه الدراسي.

قول بيرت عن أ شع العوامل وأكثرها خط ار هي التي تدور حول اﻷسرة .حيث تتعرض ثير من

اﻷسر إلى المشاكل التي تؤد

إلى تف ها أو إخفاقها في العنا ة الطفل ،مما يؤد

في ثير

من اﻷح ان إلى الحرمان من الجو اﻷسر ٕوالى ظهور وضع ات معينة في المجتمع مثل اليتم،
الهجر ،التشرد ...و طل هذه الوضع ات " اﻷطفال في الظروف ال الغة الصعو ة" .وتؤ د تقارر
اليون سيف بهذا الشأن الوضع ة السيئة التي ع شها اغلب أطفال العالم حتى في البلدان المتقدمة
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والتي تزداد تدهو ار ل عام ،والمخاوف اﻵن هي أن يرتفع عدد اﻷطفال المحرومين من الجو
سبب تأثير النظام اﻻقتصاد

اﻷسر

العالمي الحالي"وحدان ة السوق" في ظل العولمة،ذلك أن

هذه الفئة هي أكثر فئات المجتمع هشاشة ،حيث أنهم ص حون عرضة لجم ع أنواع اﻹساءة

واﻻستغﻼل واﻻنحراف والجرمة والنزوع ضد المجتمع ،ما أن هذه الفئة تطرح مش ﻼ يتعل
فالتهم ٕوادماجهم في المجتمع ٕوادماجهم في عالم الشغل مستق ﻼ.

وقد اتخذت الجزائر عدة تدابير لتجنب ارتفاع نس ة اﻷطفال في الظروف ال الغة الصعو ة إﻻ أن
أحسن التدابير هي التي تهدف إلى وقا ة اﻷسرة من اﻹخفاق في أداء مهمتها الترو ة ،وذلك عن

طر

المعونات الصح ة واﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة .ومجال التعل م من أهم المجاﻻت التي

تشملها التدابير الوقائ ة المتخذة من طرف الح ومة لوقا ة اﻷسرة من اﻹخفاق.
التساؤل :هل هناك تدابير ترو ة فعل ة لوقا ة اﻷسرة من اﻹخفاق ؟

تحديد المفاه م:

التدابير التر و ة :هي تلك المعونات الماد ة والمعنو ة التي تتكفل بها وزارة التر ة على

مستو المؤسسات التر و ة والموجهة لﻸطفال المتمدرسين مختلف مستو اتهم ،قصد تحقي
اﻷهداف التر و ة المختلفة.

اﻷطفال في الظروف ال الغة الصعو ة :لقد تم استعمال هذا المفهوم في تقرر لليون سيف ،8شير
إلى فئة اﻷطفال الذين حرموا من الجو اﻷسر نتيجة عامل معين الموت ،الفقر ،الطﻼق،

فالتهم ٕوادماجهم في المجتمع  .إن هذه الفئة من
و التالي أص حوا ش لون مش ﻼ يتعل
اﻷطفال هي أكثر فئات المجتمع هشاشة ونها معرضة لجم ع أنواع اﻹساءة ،اﻻستغﻼل،
اﻻنحراف....وتنقسم في الجزائر إلى أرع مجموعات:

-1اﻷطفال المولودون من آ اء غير معروفين.

-2اﻷطفال المولودون من آ اء معروفين ولكن فصلوا عن عائﻼتهم سبب اﻷوضاع الصح ة

لوالديهم )علة جسم ة ،جنوح ،صرع (...،أو ﻷس اب اجتماع ة ،أو اقتصاد ة.

 -3اﻷطفال الذين ع شون في وضع أخﻼقي خطر أو المنحرفون خلق ا ،و م ن تفسير هذا
اﻻنحراف خص صا من خﻼل العوامل اﻷخر  ،منها التوسع الس اني في المدن ،نقص تر ي ة
المعلومات التخصص ة ،نقص فرص العمل ،النزوح الرفي والضغوطات النفس ة المصاح ة
لذلك.11
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 -4اﻷطفال الذين ينتمون إلى أسر مستها أزمة الجزائر اﻷمن ة صفة م اشرة ،وفاة أحد الوالدين
أو ﻼهما ،تغير الوضع اﻻقتصاد إلى اﻷسوأ.

اﻹخفاق اﻷسر  :عدم قدرة اﻷسرة على أداء الحد اﻷدنى من وظ فتها تجاه الطفل فاءة نتيجة
عوامل اجتماع ة أو اقتصاد ة أو صح ة أو طب ع ة أو أمن ة  ....مما يؤد إلى تف ها وحرمان
الطفل من الجو اﻷسر الطب عي.

التدابير الوقائ ة :هي اﻷساليب المتخذة لتجنب اﻷخطار والمش ﻼت ،والتصرف السل م ح الها
دون أن يلح ذلك ضر ار على أ

طرف ان ،و تطلب هذا اﻷمر وع ا سل ما بهذه المش ﻼت

واﻷخطار والقدرة على اتخاذ أنسب اﻷساليب.

اﻷسرة وأهميتها في رعا ة الطفل:

تأكيدا على أهم ة اﻷسرة ،سعت منظمة اﻷمم المتحدة للطفولة ) (UNICEFسنة

 ،141990في محتو اتفاق ة حقوق الطفل والتي ضمت العديد من دول العالم إلى التأكيد على

أن اﻷسرة هي المسؤول اﻷول على رعا ة الطفل ،وتضيف سنة " :1991إنه ين غي من أجل

تنم ة شخص ة الطفل تنم ة املة ومنسقة أن ينشأ في بيئة أسرة ،في جو من السعادة والمح ة
والتفاهم ،بناءا على ذلك يجب على جم ع مؤسسات المجتمع أن تحترم وتدعم الجهود التي
يبذلها اﻵ اء وغيرهم من القائمين على تقد م

الرعا ة من أجل تنشئة الطفل والعنا ة ه في بيئة أسرة ،وقد أكدت اليون سيف على نفس الشيء

سنوات ...101999 ،91997 ،81995و ؤ د '' جون بولبي'' على أن الطفل الصغير حتاج

لكونه ائنا عضو ا غير قادر على اﻻعتماد على نفسه في الح اة إلى منظمة اجتماع ة خاصة

تعينه أثناء الفترة التي لم
ناحيتين:

تمل فيها نضجه ،وهذه المنظمة اﻻجتماع ة ﻻبد وأن تعينه من

أوﻻ :اﻹش اع في الحاجات الحيو ة الم اشرة التغذ ة والدفء والمأو والحما ة من اﻷخطار.

ثان ا :تهيئة مح طات تم نه من تنم ة قدراته الفيزق ة والعقل ة واﻻجتماع ة حتى النها ة ي
ستط ع عندما

المح ة واﻷمن.1

بر أن يتعامل

فاءة مع بيئته الفيزق ة واﻻجتماع ة و تطلب ذلك جوا من

و م ن تقس م الحاجات التي على اﻷسرة تلبيتها عند الطفل إلى قسمين:

-1الحاجات اﻷول ة :هي حاجات يولد الطفل مزودا بها ،و التالي عبر عنها الحاجات
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الفطرة ،وتتعل

الحاجة إلى الغذاء ،النوم ،قضاء الحاجةٕ ...،واش اعها عند الطفل عتبر بدا ة

تفاعله اﻻجتماعي و دا ة تكو ن دوافعه اﻻجتماع ة واندماجه وتك فه مع المجتمع.

ونظ ار لكون الحاجات اﻷول ة معقدة فقد درسها علماء النفس من ثﻼث نواحي هي :الناح ة
الفيزولوج ة ومن الناح ة الشعورة ومن ناح ة السلوك الظاهر ٕ ،وان عدم إش اع إحد
الحاجات يؤد إلى اختﻼل التوازن.

هذه

-2الحاجات الثانو ة :تتأثر هذه الحاجات ثي ار البيئة المحل ة ،إنها تبدأ في الظهور التدرج

مع تطور العمر وتكون مصاح ة للفترة التي لم يتم فيها تلب ة الحاجات اﻷول ة له.

إن المشتغلين علم النفس اﻻجتماعي ﻻ ميلون إلى تحديد عدد الحاجات الثانو ة في الكائن

الحي ،فهي في نظرهم ع ارة عن وحدات تكو ن ة تعتمد في تكو نها على خبرات الفرد وميوله

واتجاهاته وما مر ه من أحداث ،لذلك فهي تختلف من مجتمع ﻵخر ومن فرد ﻵخر ومن ثقافة
ﻷخر  ،بل إنها متغيرة من وقت ﻵخر عند نفس الفرد.
انفصال الطفل عن اﻷسرة وعوامله:

قول بيرت ) >>:(Burtإن أ شع العوامل وأكثرها خط ار هي العوامل التي تدور حول

ح اة اﻷسرة<< ،7حيث تتعرض ثير من اﻷسر إلى المشاكل التي تؤد

إلى تف

ها أو إلى

إخفاقها في العنا ة الطفل ،وتعود هذه المشاكل إلى أس اب مختلفة قسمها '' جون بو لي'' إلى

ثﻼث أصناف ت عا لحالة اﻷسرة الطب ع ة:

 جماعة اﻷسرة الطب ع ة لم تتكون على اﻹطﻼق :غ اب الشرع ة.-جماعة اﻷسرة الطب ع ة املة ،ولكنها ﻻ تؤد

وظ فتها

فاءة نتيجة ظروف اقتصاد ة أدت

إلى طالة العائل و التالي إلى الفقر – مرض مزمن أو عجز أصاب أحد الوالدين أو اضطراب

عقلي.

 -جماعة اﻷسرة الطب ع ة متصدعة ومع ذلك فهي ﻻ تؤد

وظ فتها نتيجة ارثة اجتماع ة،

حرب ،مجاعة ،وفاة أحد الوالدين ،مرض حتاج إلى وضع أحد الوالدين في

المستشفى ،سجن أحد الوالدين ،هجر أحد الوالدين أو ليهما ،الفرقة والطﻼق ،اشتغال اﻷم طيلة
اليوم.1

إن مثل هذه المشاكل وغيرها يؤد

إلى ظهور وضع ات عدة ع شها الطفل اليتم ،الهجر،

التشرد ....و التالي الحرمان من الجو اﻷسر الطب عي ،والمخاوف اﻵن هي أن يرتفع عدد هذه
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الفئات من اﻷطفال خاصة في القارة اﻹفرق ة واﻵسيو ة سبب اﻷوضاع اﻷمن ة واﻻقتصاد ة
المتأزمة .والغالب على هذه الفئات من اﻷطفال انه منتمون إلى أكثر فئات المجتمع هشاشة ،فهم

معزولون اجتماع ا....وعلى اﻷغلب س عانون من سوء التغذ ة واﻷم ة و ص حون أكثر عرضة
لﻺساءة واﻻستغﻼل .4

وحسب تقارر اليون سيف في مختلف السنوات ،فإن المش ﻼت التال ة تعتبر العوامل اﻷساس ة أو
اﻷكثر فعال ة في انفصال الطفل عن أسرته:

مرض اﻹيدز ،المديون ة ،اﻻستغﻼل الجنسي ،التجنيد في الحروب ،اﻻستغﻼل في أشغال

أخر وآخرون ضحا ا الحروب والنزاعات الداخل ة .الكوارث الطب ع ة هي اﻷخر لم تتخلى عن

ترك أوخم عواقبها على اﻷطفال حرمانهم من الجو اﻷسر )الزﻻزل ،الف ضانات.(...
نتائج انفصال الطفل عن اﻷسرة:

انطﻼقا مما ذ ر سا قا طرحت مش لة >> اﻷطفال في الظروف ال الغة الصعو ة<<

وفي هذا المجال توجد عدة نتائج تظهر على هذه الفئة وتختلف اختﻼف اﻷس اب ،فتذ ر

) >> (Françoise Gasparis-Carrièreإن الطفل المهجور ع ش ظروفا سيئة ،و طرح

مش ﻼ يتعل

فالته ،أو تبن ه ،م انته ،إدماجه في عالم الشغل مستق ﻼ<<

مش ﻼ من الناح ة الصح ة والعقل ة ذلك أن العوامل السا قة تؤد

12

ما أنه طرح

إلى اضط ار ات عصب ة

واضط ار ات سلو ة مصحو ة غال ا اضط ار ات جسم ة مثل تشنج عصبي ،اضط ار ات
اللغة...و ضيف  Lagache. D ، Charle Odier،Guermain Guexأعراض أخر
القل  ،الحاجة الماسة إلى الحب مرافقة سلو ات عدوان ة ،المازوش ة ،اﻹحساس عدم الفائدة.

وقد بين ) (Winnicottحساس ة المظهر الخاص اﻻضط ار ات المتعلقة الطفل والمراه قبل
الجنوح ،حيث ير انه قد

ون مضادا للمجتمع ) (Anti socialأين تكون أش ال الحرمان

العاطفي غير متماثلة مادام الطفل يتطلب خبرة شفو ة سعيدة مع اﻷم والتي تنقطع فجأة .12

أعراض هؤﻻء اﻷطفال تتمثل في التبول الﻼإراد  ،السرقة ،عدم اﻻنتظام ،السرقة ،الشراهة،
الهروب ،التشرد ،الفشل المدرسي ،العزلة ،التشوش ،سوء التوجه

النس ة للفضاء

والم ان...ودراسات مانو  ،Menutجون بولبي  ،رستين نصار و ثيرة أخر تم نت من إبراز
اﻵثار الوخ مة والخطيرة ﻻنفصال الطفل عن اﻷسرة الطب ع ة.

وقا ة اﻷسرة من اﻹخفاق حل أول لمساعدة اﻷطفال في الظروف ال الغة
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الصعو ة:

حفاظا على قاء فن الو الد ة ،تقدم مجموعة من المعونات الصح ة واﻻقتصاد ة

واﻻجتماع ة ،ولكن ثير ما تكون هذه الطرقة غير ناجحة ﻷس اب أهمها عدم فا ة اﻷسر

المساعدة المقدمة لها ،ما انه ﻻ م ن للمجتمع أن يتحمل التكاليف ال اهظة في حاﻻت

المرض ال طالة ،الجرمة ،واﻻعتراض اﻵخر يتمثل في أن مد الوالدين المساعدات قد قلل من

إنتاجيتهم واعتمادهم على أنفسهم، 3ومنه ستنتج في هذه الحالة ثﻼثة أقسام أو أش ال من
اﻷسر:

اﻷسر التي تستط ع إذا ما بذلت لها المساعدة أن تص ح مرة ثان ة وحدات اجتماع ة نافعة.-اﻷسر التي قد تحتاج إلى قس

طي ة لها.

-اﻷسر التي ﻻ تجد

من المساعدة الدائمة ،ولكن تستط ع أن تستجيب استجا ة

معها ل الوسائل اﻻجتماع ة المعتادة في مساعدتها و ضاف في هذا

القسم اﻷسر المختف ة تماما والتي ستحيل وقايتها وهذا في حاﻻت الحروب ،الصراعات

المستمرة ،الكوارث الطب ع ة...الخ.

وفي هذه الحالة ﻻبد من إيجاد بديل عن اﻷسرة وهنا تقول د .تا شر >>:عندما يتوار اﻷب

واﻷم والطفل حاجة إلى ح اة عائل ة طب ع ة قدر اﻹم ان فإن وجود جار ،عم )عمة( ،خال

)خالة( أو قرب أو صدي أو أستاذ بدائل عن الوالدين أو أحدهما ش ل ضمانة للطفل ما
شدد '' مانو  ''Menutعلى ضرورة إيجاد البديل حيث قول ين غي اﻻجتهاد ﻹيجاد بديل اﻷب

واﻷم الغائبين ضمن اﻷقارب واﻷصدقاء<< ،13ولكن قبلها فإن ﷲ تعالى ينسب مسؤول ة
الحضانة إلى اﻷقارب وهي اﻷم ،فإلى الجدة وهي أم اﻷم فإلى اﻷب فإلى الخالة 5<<...ومنه

يتعرض الطفل إلى الرعا ة البديلة.

الجانب الميداني:

تدخل هذه الدراسة في إطار دراسة شاملة ومستمرة تتعل

مهمة المتا عة و التي عادة

لف بها مستشارو التوج ه المدرسي والمهني تحت إشراف مراكز التوج ه المدرسي و المهني

والتي انطلقت منذ سنوات.

والدراسة الحال ة تمت على مستو مجموعة من المدارس اﻻبتدائ ة المدن اﻵت ة :س رة والمد ة
والعاصمة خﻼل السنة الدراس ة . 2011/2010
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منهج الدراسة  :اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي من خﻼل استعمال تقنيتي المقابلة

والمﻼحظة اللتين استعملتا بهدف وصف اﻹجراءات والنشاطات التي تمارس على مستو
المؤسسات اﻻبتدائ ة تجاه التﻼميذ والتي لها دور بير في تخفيف الكثير من اﻷع اء على

اﻷسرة مهما ان مستواها .

عينة الدراسة  :تتمثل العينة في مجموعة من المدارس اﻻبتدائ ة ،وقد تم اعتماد تقن ة المﻼحظة

على مستو هذه المؤسسات الترو ة .أما العينة الثان ة فهي مدير هذه المؤسسات الترو ة

ومستشار التوج ه المدرسي والمهني الم لفين بهذه المقتطعات والذين تم إجراء تقن ة المقابلة

معهم .

مجال الدراسة :

ال عد الم اني للدراسة  :شملت الدراسة مجموعة من المدارس اﻻبتدائ ة الواقعة في مناط
حضرة وتضم تﻼميذ من مختلف المستو ات اﻻجتماع ة واﻻقتصاد ة
س رة والعاصمة وهي

اﻷتي :

ل من وﻻ ة المد ة

وﻻ ة المد ة :مدرسة بوسبل الج ﻼلي ،مدرسة ح او المختار ،مدرسة مصطفى موﻻ .
وﻻ ة س رة  :محمد بخوش ،عميروش آيت حمودة.

وﻻ ة الجزائر العاصمة :مدرسة ع ان رمضان ،مدرسة محمد خم ستي ،مدرسة محمد ميهو ي.

ال عد الزماني  :تدخل هذه الدراسة في إطار دراسة شاملة ومستمرة تتعل
والتي عادة

مهمة المتا عة

لف بها مستشارو التوج ه المدرسي والمهني تحت إشراف مراكز التوج ه المدرسي

والمهني والتي انطلقت منذ سنوات .والدراسة الحال ة تمت خﻼل السنة الدراس ة  ،2011/2010إﻻ

أن المﻼحظة المعتمدة في هذه الدراسة قد انطلقت منذ السنة الدراس ة  2004-2003و استمرت

إلى غا ة السنة الدراس ة .2011-2010

أدوات وتقن ات الدراسة :
-1المﻼحظة المنظمة:

تدخل المﻼحظة المنظمة في نطاق مشروع محدد المعالم حصر

مجال الدراسة و م ن أن تسمى المﻼحظة ال س طة أو الطب ع ة إذا ر زت على مراق ة الظاهرة
ميدان ا و في ظروفها العاد ة مثل مراق ة سلوك الفرد في ح اته اليوم ة أ مﻼحظته ما حدث
تلقائ ا في ظروفه الطب ع ة دون إخضاعه لض
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للق اس .هذا ما تم اعتماده في هذه الدراسة ،وذلك خﻼل فترات الزارة المتكررة لهذه المدارس،

وتمت خﻼل فترات طو لة منذ السنة الدراس ة  2004-2003إلى غا ة السنة الدراس ة -2010
 .2011و قد ر زت المﻼحظة على العناصر اﻵت ة  :الصحة الصحة  ،التغذ ة ،المنح

والمساعدات المال ة ،التفاعل بين اﻷسرة والمدرسة أثناء المناس ات واﻷع اد .و تمت هذه
المﻼحظة في إطار متا عة التدابير التي تتخذها و ازرة التر ة الوطن ة لصالح التﻼميذ واﻷسر

وخصوصا التﻼميذ في الظروف ال الغة الصعو ة .

-2المقابلة النصف موجهة  :تمت مع مدير هذه المدارس اﻻبتدائ ة ومع مستشار

التوج ه المدرسي والمهني الم لفين بهذه المقاطعات قصد رصد اﻵراء والمعلومات حول واقع

العﻼقة بين اﻷسرة والمدرسة ،و يف يتم التعامل مع مختلف المش ﻼت التي تصادف داخل

المدرسة والتي قد تؤثر في مستواهم الدراسي

لقد شملت المقابلة المحاور اﻵت ة :الصحة) الصحة الجسم ة – الصحة النفس ة – الصحة

اﻻجتماع ة ( ،التغذ ة ،المنح والمساعدات المال ة ،التفاعل بين اﻷسرة والمدرسة أثناء المناس ات
واﻷع اد.

لقد تمت المقا ﻼت خﻼل الزارات الميدان ة المتكررة إلى المؤسسات الترو ة والتي انت تتم في
إطار تت ع التطب قات الترو ة الجديدة المتعلقة البرنامج الترو الجديد .شملت المقابلة عدة

محاور من بينها محور ''التدابير الترو ة'' من خﻼل عناصر معينة هي :الصحة– التغذ ة–
المنح والمساعدات المال ة–الرحﻼت والزارات الترفيه ة– التفاعل مع اﻷسرة أثناء اﻷع اد

والمناس ات .وقد استخلصت النتائج المتحصل عليها في الجدول اﻵتي مايلي:
مثل الجدول التدابير التر و ة المتخذة مع جم ع التﻼميذ

التدابير الوقائ ة
الصحة

الصحة الجسم ة

المنح

التغذ ة
الصحة النفس ة

والمساعدات

الصحة اﻻجتماع ة
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المال ة

الرحﻼت والز اراتالتفاعل مع اﻷسرة أثناء اﻷع اد
الترفيه ة

والمناس ات
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متا عة

للتﻼميذ.

جد ة

ومستمرة ﻻ تلقى أ
من

طرف

ميزان ة هامة ومستغلة .المؤسسات
أط اء

ومتخصصون

بناء

عامونوذلك

علىأخصائيين

اتفاق ة مع وزارة الصحة .فعﻼ ؟؟؟
اهتمام دائم

لعدم

عنا ة إﻻ ﻻ تلقى أ

مدير

مدير طرف

القدرة مبلغ  4000دج غير

عنا ة إﻻ من عدم

توفير الكتب مجان ةسبب

المؤسساتعلى

واﻷساتذةواﻷساتذة وذلك لعدم وجودالغذاء الصحياستثناء التﻼميذاﻷمن ة.
الكامل

وجودأخصائيين نفسانيين

قلة

نفسانيينفعﻼ ؟؟؟

الميزان ة

أما مستشار التوج ه فﻼ)مش لة

اﻷمراض أما مستشار التوج هم نه

عدةم ة

ﻷنه م لف

المعد ة واﻷمراض المزمنةفﻼ م نه ﻷنه م لفمقاطعات )ﻻ م ن التغط ة(ونوعيته
للتﻼميذ.

عدة مقاطعات )ﻻ م نوجود حاﻻت ثيرة وخطيرة

ز ارات الطبيب تتم لالتغط ة(

وجود حاﻻت

ثﻼثي:

طبيب عام -طبيب أسنان-وخطيرة
طبيب عيون

تحتاج

التكفل والمتا عة

تحتاج إلى التكفل والمتا عة

ثيرة

غ اب

إلىاﻻجتماعي تماما.

اﻷخصائي

سببالمعيدين.
فيالمدرس ة

الظروفموجود هذا إﻻ
في

التيتكاد تكون غيرالعلم

سنة دراس ة.

مساهمات من

مناس ات
أخر

جمع ة

ول اء التﻼميذ.

تحليل ومناقشة النتائج:

من خﻼل النتائج المعروضة أعﻼه يبدو جل ا وجود اهتمام من طرف الهيئات الرسم ة بهذه

المرحلة التعل م ة إﻻ أن هذا اﻻهتمام لم صل إلى المستو المطلوب ونه يلغي أهم ة الجانب
النفسي والجانب اﻻجتماعي من حيث التكفل والمتا عة المستمرة والجد ة.

إن اﻻهتمام الصحة النفس ة والصحة اﻻجتماع ة لفئة اﻷطفال العاديين أو اﻷطفال في الظروف

ال الغة الصعو ة ﻻ تكتفي أخصائيين ملحقين بهذه المؤسسات الترو ة فق  ،بل تتطلب

أخصائيين متخصصين بهذه المراحل من الطفولة و هذه المراحل التعل م ة وذلك يتطلب ط عا
أكبر عدد من المتخصصين في هذا المجال.

عﻼوة على ذلك فإن المساعدات الماد ة هي مساعدات قليلة جدا وغير مستمرة طوال السنة

الدراس ة ما أنها غير شاملة إلى جوانب أخر

ظروفا مناخ ة معينة.

المﻼ س مثﻼ خاصة في المناط التي تعاني

دلت النتائج ذلك على التغذ ة شر هام في المؤسسات الترو ة و مصدر هام للطاقة عند
التلميذ ،عاني هذا العامل مش ﻼ حادا شمل النوع ة والكم ة وهذا راجع إلى قلة اﻹم ان ات
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عض

الخرجاتالمؤسسات

الحقي ةوالز ارات الداخل ةأثناء

الغذاءتقدم في بدا ة لموجودة.

طرف

موجودة

غير
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عيد
أو

المال ة المخصصة لهذا الجانب.

ونفس الشيء شمل الرحﻼت والزارات الترفيه ة و ذا التفاعل مع اﻷسرة أثناء المناس ات
واﻷع اد ،حيث ﻻ يتم أ

اتصال بين الطرفين ش ل رسمي إح اء حفﻼت ،تنظ م جلسات،

تنظ م زارات مشار ة من اﻷول اء....والمﻼح في هذا العنصر أن أغلب اﻻتصاﻻت التي تتم
بين المدرسة واﻷسرة تشمل المناس ات اﻷكاد م ة )التسج ﻼت للدخول المدرسي – حالة
الغ ا ات . (...و الملفت لﻼنت اه هنا و حسب المﻼحظات المسجلة أو المعلومات المتحصل
عليها عن طر

المقابلة أن الكثير من اﻷطفال ﻻ يتصل إ اؤهم ش ل م اشر المؤسسات

التر ة في إطار متا عة أبنائهم بل العمل ة تقوم بها اﻷمهات فق حتى و إن تعل اﻷمر المهام
الصع ة رغم أن آ اؤهم ذوو مناصب عل ا و مستو علمي عالي ذلك .

و اﻷمر الظاهر جل ا هو أن و ظهر أن العامل المالي هو العائ اﻷكبر الذ

منع المؤسسات

الترو ة من التفاعل مع أسر التﻼميذ ٕواشراكها في العمل ة الترو ة  ،أو من ممارسة نشاطات أو
اتخاذ تدابير معينة من طرف الهيئة الترو ة لصالح التﻼميذ تقد م الهدا ا  ،المساعدات الماد ة
 ،حسن نوع ة الغذاء......

هناك في عض اﻷح ان أين تتم ن المدرسة من اكتشاف عض الحاﻻت من التﻼميذ التي

يهددها مش ﻼ اسرا معينا ،ولكن ﻻ تستط ع هذه المؤسسات التعامل مع المش ل إﻻ في مستو

معين شمل اجتهادات وم ادرات من طرف الطاقم التر و للمؤسسة دون أن يتجاوزها إلى هيئات
أخر مما يؤد إلى عدم القدرة على التح م في المش ل.

و لجمع ة أول اء التﻼميذ دور بير في هذا المجال من خﻼل اجتهادات اﻷشخاص الفاعلين بها

إﻻ أن ذلك يتفاوت من مؤسسة الى أخر  ،ما أن اهتمامات هذه الجمع ة على الغالب ﻻ

تتعد المستو الماد .إن اﻹصﻼح الذ تضمن تطو ار في ثير من البرامج الترو ة

أهمل جانب هام من التر ة وهو إشراك اﻷسرة في هذا البرنامج من خﻼل مجموعة من التدابير
التي قد تكون غير ظاهرة إﻻ أن تراكماتها م نها أن تؤد

وتحقي اﻷهداف الترو ة المنشودة.

الخاتمة:

إلى وقا ة اﻷسرة من اﻹخفاق

إن التغييرات المحزنة والمؤلمة التي تط أر على شعور الطفل والناتجة عن انفصاله عن اﻷسرة أو

عن وضعه السيئ حتى ٕوان وجدت اﻷسرة الطب ع ة  -والتي ثي ار ما يؤد
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إلى انفصاله عنها
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فيها عد – إن هذه التغييرات جعلت هذه الفئة تحظى اهتمام بير منذ القد م والذ

م ن أن

نلمسه الرجوع إلى صورة من ح اة الرسول صلى ﷲ عل ه وسلم ،أو من خﻼل اﻷغاني من
ثقافتنا والتي تحن على اليت م ،المهجور ،المتشرد ...هذا فضﻼ عن اللوحات الفن ة ،الروا ات
الكثيرة ،والتي تعبر عن البؤس والشقاء الذ

تعان ه هذه الفئة ما أن لكتاب هتلر '' ح اتي''،

تاب جون بول سارتر '' الكلمات'' و تاب '' عنف وقوة'' للكاتب السو سر تورن ه ،في هذه

المآثر صو ار لتأثير الغ اب الوالد أو اﻷسر على ح اة ل فرد منهم.

إن هذه المآثر والتعابير الصادقة تدل على انه ﻻ ق مة للمساعدات الماد ة إن لم تكن مصاح ة

بتدابير موجهة م اشرة إلى الشخص ة وهي اﻻهتمام الصحة النفس ة والعقل ة واﻻجتماع ة للطفل
قائمة المراجع و الهوامش :

الكتب والهوامش العر ة:

-1جون بولبي ،ت -السيد محمد خير وآخرون ) :(1959رعا ة الطفل وتطور الحب ،دار
المعارف ،مصر ،ب

ص.83

-2نفس المرجع الساب  ،ص85

-3نفس المرجع الساب  ،ص 99

-4جانات ماكوا ا):(1999أزمة اﻻيدز الملحة  ،مسيرة اﻷمم المتحدة  ،اليون سيف – نيو ورك،
ص20

-5ع اسي مدني ) :(1989النوع ة الترو ة في المراحل التعل م ة في ال ﻼد اﻹسﻼم ة  ،ب
،ص169

>> دراسة ا ست مولوج ة للمعرفة الترو ة ،م ت ة التر ة العر ة لدول الخليج ،ب .

 -6رستين نصار ) :(1993عد ا أبي >> مشاكل طرحها غ اب اﻷب عن اﻷسرة<< ،جروس
برس ،لبنان ،ج ، 1 ،1ص25

-7مصطفى غالب):(1976س ولوج ة الطفولة و المراهقة  ،منشورات م ت ة الخانجي – القاهرة
 ،ب  ،ص 45

-8اليون سيف ):(1993الطفل الجزائر  ،م تب منظمة اﻷمم المتحدة للطفولة في الجزائر،
ص26
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:المراجع والهوامش اﻷجنبية

8-Comité Français pour l’UNICEF (1995) : les enfants ont des droit , p5.

9-Comité Français pour l’UNICEF (1997) : les enfants ont des droits, p7.

10- Comité Français pour l’UNICEF (1999) : les enfants ont des droits, p36

11-Ibd. p 13

12-Françoise gasparis – carrière (1989) : les enfants de l’abandon « traumatismes et
déchirures narcissiques » Ed. Privat, p23

13-Menut. G (1944) : la dissociation familiale et les troubles de carrière chez l’enfant,
Ed. Familiale de Franc pp94-95.

14-Unicef(1990). Protection hors des des conflits armés et d’autres crises << Rapport
annuel de L’UNICEF>>, division de la communication, NEW YORK,
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الهجـرة نـواة الثـورة الجزائـر ـة
د /توفي مزار عبد الصمد
قسم العلوم اﻹنسان ة

ل ة اﻵداب واللغات والعلوم اﻻجتماع ة واﻹنسان ة
جامعة المد ة

Email : mazro64@yahoo.com

Résume :

Après avoir défini le terme immigration, nous démontrons les

principaux causes de l immigration Algérienne vert la France et

l’orient islamique, poussé par les causes économiques, politiques,

religieuses et culturelles. Tout en démontrant l’évolution de ce
phénomène et les régions Algériennes qui on connu une forte
Et

immigration justifier par les chiffres et les statistiques.

d’un autre coté on a évoqué les causes d’immigration en France et

ملخص

ses conséquences sur la révolution de libération Algérienne.

عد تعر ف الهجرة يتطرق المقال إلى الدوافع الرئ سة لهجرة الجزائر ين نحو فرنسا

والمشرق اﻹسﻼمي ،الدوافع اﻻقتصاد ة والس اس ة والدين ة والثقاف ة ،مبينا تطورها وأهم المناط

الجزائر ة التي ثرت منها الهجرة ،ومستشهدا على ذلك اﻷرقام واﻹحصائ ات.
والش

الثاني من المقال ير ز على الهجرة إلى فرنسا أس ابها ووضع المهاجر ن وأعدادهم

ونتائج ذلك على الثورة التحر ر ة في الجزائر.

مقدمة :

قصد الهجرة انتقال مجموعات س ان ة من الوطن اﻷصلي إلى مناط أخر  ،و قد
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تكون داخل ة لعوامل اقتصاد ة  ،أو خارج ة أ اﻻنتقال خارج الحدود الس اس ة للوطن اﻷم .

فالهجرة تخضع عموما لعمل ة الطرد و الجذب  ،و المتمعن لتارخ الهجرة الجزائرة في الفترة

اﻻستعمارة يجد أن عامل الطرد ان اكثر تأثي ار نظ ار لكون إم ان ات ال ﻼد اﻻقتصاد ة بيرة ،

غير أن الس اسة اﻻستعمارة المجحفة أدت إلى هجرة الجزائرين بل تهجيرهم  .و هي ش ل من
أش ال المقاومة الس اس ة .

عرف المؤتمر الدولي في روما  1924المهاجر ) هو ل أجنبي صل إلى بلد
و قد ّ
طل ا للعمل و قصد اﻹقامة الدائمة… و هذا نق ض العامل الذ صل إلى بلد للعمل ف ه
صفة مؤقتة ( .و إذا رعينا هذا التعرف تعذر علينا إطﻼق لمة المهاجر على جل الجزائرين

في فرنسا ﻷن من خصائص المهاجر الجزائر ارت اطه أرضه  ،ومن أش ال هذا اﻻرت ا

مشار ته في الثورة التحررة  ،فهجرته إذن مؤقتة

دوافع الهجرة الجزائر ة :

أوﻻ :اﻻقتصاد ة :

أو مرغمة .

 -1استﻼب اﻷراضي من أصحابها الشرعيين الجزائرين و تسل مها لﻸوريين ،و

للشر ات اﻻستغﻼل ة الكبر في إطار خدمة اﻻقتصاد اﻻستعمار  ،ففي الفترة الممتدة ما بين )

 (1934- - 1830ان اﻻستعمار الفرنسي قد بنى  972قرة است طان ة  ،ووزع ما قرب
1.5ه تار على اﻷوريين من أجود اﻷراضي الساحل ة(1).

و بدو أن الفرنسيين قد وجدوا في اﻷراضي الجزائرة عوضا عما انوا فتقدونه في بلدهم

سبب الن ات الس اس ة و الكوارث الطب ع ة  ،فمثﻼ عندما فقدت فرنسا اﻷلزاس و اللورن في

حرب  1870نقلت عائﻼت ثيرة إلى الجزائر ومنحتها أراض و وّفرت لها أس اب اﻻستقرار .
و ذلك سنة  1875سبب مرض الكرمة في فرنسا نقلت زراعتها إلى الجزائر – فارتفع من
12ألف ه تار إلى  400ألف ه تار سنة  - 1934و ل ذلك على حساب زراعة الحبوب
التي هي الغذاء اﻷساسي للس ان  ،إضافة إلى انع اسات اﻷزمة اﻻقتصاد ة العالم ة على فرنسا

والجزائر و ما خّلفته من طالة عامة).(2ونتيجة ذلك و حلول سنة  1936اص ح العامل
الد موغرافي يدفع الجزائرين إلى الهجرة ﻷن اﻹنتاج المحلي أص ح عاج از عن إطعام ل الس ان

.

 -2س طرة اﻷوريين و الشر ات الكبر  -مثل شر ة جنيف وشر ة الجزائر) (3على التجارة
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الداخل ة و الخارج ة و الخدمات  ،أما الصناعة الثقيلة فﻼ وجود لها  .و غا ة ما هناك صناعة

غذائ ة فﻼح ة تخدم الزراعة اﻷور ة ،و ورشات تصل ح ة ﻻ إنتاج ة تشغل يد عاملة فن ة

أور ة فق  ،أ انعدام صناعة قادرة على است عاب اليد العاملة الجزائرة .

 -3هذا فضﻼ على حالة اﻹفﻼس و ساد السوق و منافسة الصناعة اﻷور ة للصناعة المحل ة
و ازد اد الضرائب.

ثان ا  :الدوافع الس اس ة :

-1رفض الوجود ا ﻻستعمار الذ

اعتبره الشعب الجزائر غير شرعي و رفض ال قاء تحت ح م

أجنبي  ،فترسخت لد ه القناعة ضرورة التخلص منه :

-أوﻻ المقاومة اﻹيجاب ة )العس رة( التي لم تتوقف طيلة فترة اﻻحتﻼل

-ثان ا المقاومة السلب ة )الهجرة( حتى ﻻ ي قى تحت هذا اﻻحتﻼل الدخيل

اﻻستثنائ ة

و

خن

الحرات

خاصة

 -3المطاردات العس رة للثوار خاصة عد ثورة المقراني .

قانون

 -2القوانين الجائرة و
اﻷهالي

1871

.ثالثا :الدوافع التجنيد اﻹج ار و فرار الش اب الجزائر من الخدمة العس رة موجب قانون 5-

الدين ة و الثقاف ة :

محاوﻻت التنصير أو التمس ح التي قام بها الكاردينال ﻻ فيجر
اﻹسﻼم ة .

-1-

لتحو ل الجزائرين عن عقيدتهم
-2

مراق ة فرنسا للمؤسسات الدين ة و مصادرة اﻷوقاف و إدارتها للشؤون الدين ة.و رغم إعﻼنها سنة

 1907فصل الدين عن الدولة) ، (4و سحبت سلطتها عن المس ح ة و اليهود ة فقد احتفظت بها
ش ل فعال بخصوص اﻹسﻼم ،بدعو أنه ﻻ انفصال بين الروحي و الدنيو في اﻹسﻼم .
 -3س اسة التجهيل التي سلكها النظام الفرنسي(5) .

جرة الجزائرة انت في أغلبها نتيجة عوامل طرد سبب س اسة اﻻستعمار -و ه ذا نستنتج أن اله
التجهيل تطور الهجرة الجزائر ة  –:التمس ح – التهجير –المبن ة على  - :التفقير-اﻹ ادة

انت الهجرات اﻷولى بدون إثارة انت اه  ،و انت الطل عة اﻷولى من المهاجرن هم الرعاة

الذين رافقوا أنعام مستخدميهم المعمرن إلى مرسيل ا  ،والخدم لد الخواص من الفرنسيين .
159

 .ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:ع6:ج .2ﺟﻮان 2012

و رغم انعدام اﻹحصاءات الدق قة فإن الهجرة الجزائرة نحو العالم اﻹسﻼمي انت فرد ة

أح انا و جماع ة أح انا أخر  ،و انت الح ومة العامة في الجزائر تغض الطرف عن

الجزائرين المتنقلين إلى المشرق بدعو أداء فرضة الحج أو التجارة  ،ثم ستقرون ش ل نهائي
في ﻼد الشام أو مصر أو الحجاز ) . (6وتعتبر الفترة التي تلت ثورة المقراني من أخصب

فترات هذه الهجرة خاصة من س ان الجنوب القسنطيني ومن منطقة الق ائل  .و انت تونس

محطة العبور و هذا ما أشار إل ه تقرر للقنصل الفرنسي بتونس في أوت  1876موجها للحاكم
فه

عدد

المهاجرن

الجزائرين

المق مين

بتونس

قدر
العام الجزائر
ّ
16600شخص،وأغلبهم خرجوا دون تصرح فارن عبر الطرق البرة) . (7ما

حوالي

اتجه معظم

المهاجرن إلى سورا – هجرة أسر ثيرة من مل انة سنة  ، 1899و سطيف ،1910وقسنطينة

 – 1911و أشهرها من تلمسان سنة  1911حيث غادر أكثر من 1200عائلة المنطقة إلى

سورا أ حوالي  2000مهاجر و التي أثارت جدﻻ في اﻷوسا الفرنس ة وجهت خﻼلها اﻻتهام
للدولة العثمان ة على أنها وراء هذه العمل ة.

ما هاجر الجزائرون إلى  ،المغرب اﻷقصى  ،فلسطين  ،ش ة الجز رة العر ة  ،تر ا ،

إيران  ،و وصلوا حتى الهند .

الهجرة إلى فرنسا :

أما فرنسا فقد انت الهجرة إليها خﻼل القرن التاسع عشر و مطلع القرن العشرن

محدودة جدا اقتصرت على فئة من المستخدمين لد
التجار .

المعمرن الفرنسيين

و عض المغامرن

و استنادا إلى إحصائ ة قدمتها اﻹدارة الفرنس ة الجزائر سنة  1912أن عدد المهاجرون

الجزائر ون لم يتجاوز 4300مهاجر  ،و عد صدور قانون  1874القاضي بتسرح الهجرة ازداد

جندت السلطة
عدد المهاجرن و توسعت رقعة تواجدهم .و مع بدا ة الحرب العالم ة اﻷولى ّ
اﻻستعمارة أعداد بيرة من الجزائرين لكسب هذه الحرب  ،بلغ عددهم 120ألف أ قتهم فرنسا
غداة انتهاء الحرب لﻺسهام في إعادة بناء اﻻقتصاد الفرنسي المنهار  ،فارتفع العدد عد نها ة

الحرب العالم ة اﻷولى إلى  270,000مهاجر .
أد

ضاف إلى ذلك تدهور نس ة الوﻻدات في فرنسا في الفترة من 1900إلى  1939مما

بها إلى جلب أعداد متزايدة من الجزائرين إلى فرنسا  ،و إنشاء ما ان سمى آنذاك
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الشر ة العامة للهجرة سنة (8).1924

و تعاظمت موجة الهجرة مع الحرب العالم ة الثان ة و عدها  ،فارتفع عدد العمال

الجزائرين المهاجرن سنة  1960إلى 500ألف عامل قام بجلبهم الديوان الوطني الفرنسي

للهجرة ) .(9و رغم استعمالهم يد عاملة رخ صة لسد العجز في هذا المجال  ،و إسهامهم في

إ عادة التوازن اﻻقتصاد

الفرنسي إﻻ أن العمال المهاجرون الجزائرون في هذه الفترة الطو لة

من اﻻغتراب قي أغلبهم في أسفل السد و لم حصلوا على أ ة ترق ة اجتماع ة .

و ان نتيجة اﻹجحاف الفرنسي حتى أن حر ات تعتبر أجنب ة النقا ات العمال ة

الفرنس ة و اتحاد ة  C.G.T.Uتذمرت من ممارسات اﻹدارة الفرنس ة فدعت إلى احتضان

فعال و ذلك بإنشاء اتحاد ة جزائرة من النقا ات الثورة
العمال الجزائرين و تم ينهم من دور ّ
(10).
و بينما ان المهاجرون في المشرق اﻹسﻼمي ع شون الح اة السهلة مع الكسل  ،ان

مواطنوهم في فرنسا ع شون ح اتهم الصع ة و النش طة .

لكن الجزائرين في فرنسا لم شعروا عمال أنهم يختلفون ثي ار عن زمﻼئهم عمال فرنسا

 .و قد أد

بهم اﻹسهام في اﻷحزاب الس اس ة و الصحافة و حرة اﻻجتماع  (11)،وت ادل

اﻷف ار إلى أن ض فوا ذخيرة جديدة للحر ة الوطن ة تمثل في الف ر النقابي و التنظ مي للقو
النضال ة و التي ستستفيد منها الحر ة الوطن ة الجزائرة ف ما عد.

ولهذا عندما اتصل اﻷمير خالد المهاجرن في فرنسا لمس فهم الشعور الوطني و

الوعي الس اسي) ،(12وروح التضامن مما شجعهم على تأس س هيئة س اس ة تجمع شمل العمال

المغارة و قصد بها نجم شمال إفرق ا الذ يلعب الدور الراد في الحر ة الوطن ة الجزائرة و

تفجير ثورة نوفمبر .1954

الفترات

- 1920
1924

الذهاب

213000

انظر الجدول المرف
اﻹ اب

155700
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– 1925

177600

174700

2900

– 1930

105100

121700

16600

1939– 1935

145500

85100

60400

– 1945

185600

86500

99100

763500

621300

1929
1934

1944– 1940
1948

– 1949
1954

34000

14000

20000

142200

المصدر :نتائج إحصائ ة لتعداد س ان الجزائر العاصمة 1956

أهميتها :

-1تزايد الوعي الس اسي صفة عامة و الشعور الوطني صفة خاصة لد

المهاجرن نتيجة

احتكاكهم غيرهم و الحر ات العمال ة و ال سارة في فرنسا  .ولعل أهم ذلك في  7د سمبر
 1924انعقد أول مؤتمر لمهاجر الشمال اﻹفرقي  .في ارس حضره  150عضو مثلون 75
ألف عامل من المغرب العري في ارس معظمهم جزائر ون .

إن أهم ة هذا المؤتمر واضحة من انه ان مقدمة ﻹنشاء نجم شمال إفرق ا عام  1926و الذ

لعب الدور اﻷساسي في بلورة الف ر اﻻستقﻼلي و الثور في الجزائر ف ما عد.

 -2دور المهاجرن في الثورة التحررة الذين ان لهم الفضل في دعم الثورة عن طر التمو ل

و التمو ن العس ر و نقل معر ة الجزائر إلى قلب البلد المستعمر والضغ عل ه  .و لعل من

أهم ذلك اليوم الذ نتذ ره سنو ا  17تشرن اﻷول )أكتو ر(  1961فما هو هذا اليوم – ما موقعه
من تارخ الثورة و ما أهميته في مسارها و مسار اﻻستقﻼل .

حوادث 17اكتو ر1961
أوﻻ  :اﻷس اب

-1يدخل ضمن إستراتيج ة جبهة التحرر الوطني في نقل الثورة إلى أرض العدو صفة م ثفة .
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 -2رغ ة المهاجرن في إلغاء حضر التجول ) ( Couvre.Feuو فك قيود الرقا ة البول س ة

على تحر اتهم العاد ة و القمع الوحشي للشرطة الفرنس ة ضد المهاجرن الجزائرين صفة خاصة

 .و ذلك رد فعل على النشاطات الفدائ ة التي قام بها مناظلو اتحاد ة جبهة التحرر فرنسا

بتارخ 25أوت  1958في معظم المدن الفرنس ة و التي تلقى فيها العدو ضرات موجعة في

منشآته اﻻقتصاد ة .

 -3تفو ت الفرصة على ساسة د غول الهادفة إلى إنجاح المفاوضات لصالح الطرف الفرنسي

من خﻼل تكسير النظام الجبهو التعبو في فرنسا الذ
،و يدعم ميزان ة الح ومة الجزائرة المؤقتة .

ثان ا :الوقائع

ان غذ

الكفاح المسلح في الداخل

ﻹح ا هذه التدابير طلبت اللجنة اﻻتحاد ة لجبهة التحرر الوطني إلى جم ع الجزائرين

في فرنسا أن يتجولوا و شلوا هذا المنع  .و استجا ة لهذا الطلب خرج ما قارب 60ألف في

حوالي السادسة عد انتهاء العمل يوم  17أكتو ر متظاهرن في صفوف هادئة تندد منع الجوﻻن
 ،و الميز العنصر و عمل ات اﻻختطاف و القتل المت ع ضد الجزائرين  ،و تناد
الح ومة الجزائرة المؤقتة .

ح اة

و قد خصص اليوم اﻷول  17أكتو ر لخروج الجزائرين عبر امل أرجاء فرنسا خصوصا عمالة
ارس  .أما اليوم الثاني  18أكتو ر تضمن خروج النساء الجزائرات رفقة أطفالهن في الشوارع

للمطال ة بإلغاء حضر التجول و اﻹفراج عن المعتقلين الجزائرين الذين القي عليهم الق ض في

اليوم اﻷول .

و قد اختيرت ساحة اﻷو ار

 Opéraقلب ارس النا ض  ،الحر ة ل ﻼ ونها ار لموقع التجمع ،

و عندها جاءت اﻷوامر من محاف الشرطة الفرنسي ) (Maurice- papon

محاصرة المتظاهرن و قمعهم ل الوسائل قائﻼ للشرطة الفرنس ة (C.R.S ):

(13) << Régler vos affaires avec les Algériens vous même.

>> Quoi qu’il arrive vous êtes couvert
فأغلقت الشرطة ل المنافذ التي تصل إلى ساحة  Opéraخاصة منافذ الميترو والحافﻼت.

وشمل القمع الوحشي النساء و اﻷطفال و مع تقدم ساعات مساء ذلك اليوم ) 17أكتو ر(
صعدت الشرطة من وتيرة العنف لتفر

المتظاهرن مستخدمة ل الوسائل .بل أكثر من ذلك
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وصلت الوحش ة إلى رمي الجزائرين أح اء في نهر السين .

و ه ذا سق العديد من المتظاهرن شهداء إلى جانب بير من الجرحى ف انت الحصيلة ثقيلة و
رغم أن مورس ابون مهندس هذه المجازر )) أراد أن تحا العمل ات التي قامت بها مصالح

اﻷمن الفرنس ة بنوع من السرة(() (14فقد صرحت السلطات الفرنسي ب 200-ضح ة  -في
حين قول أحد الج ازئرين الذين عا شوا الحدث النظر إلى ما شهده من فضاعة و عنف :أن

العدد بلغ  500شهيد ،و 7500معتقل) . (15و رغم ذلك تم ن المتظاهرون من الوصول إلى

شارع

 Champs Lysesوهو الم ان المقصود .

أهم ة الحدث و نتائجه :

-1بينت هذه المظاهرات تﻼحم الثورة في الجزائر مع مشاعر المهاجرن حتى بلغ الحماس ال عض
إلى حد المطال ة بإعادة تنظ م مظاهرات أخر عبر أرجاء فرنسا رغم القمع البول سي المسل .

 -2أدت إلى انهزام دعاة الجزائر فرنس ة و أضافت لبنة جديدة في ف رة د غول الداع ة إلى
اﻻقتناع أكثر الحل الس اسي و ضرورة التفاوض الجد
F.L.N -

-3تعرت ﻼد حقوق اﻹنسان و التي شعارها )

مع الثورة الجزائرة ق ادة ج .ت.و

 ( Fraternite – Egalité – Libertéأمام

ال أر العام العالمي الذ اطلع على شاعة القمع الوحشي من خﻼل وسائل اﻹعﻼم .

تم
 -4ان الحدث دافع لتكسير نظام المساجين الجزائرين في فرنسا  ،فمنذ فاتح نوفمبر ّ 1961
اﻹعﻼن عن إضراب الجوع الذ استغرق  20يوما داخل مختلف السجون  ،و بلغ هذا الحدث
لمنبر اﻷمم المتحدة  ،و فرض على فرنسا اﻻعتراف الحقوق الس اس ة للمساجين الجزائرين في
فرنسا .

و ه ذا ان حدث  17أكتو ر  1961ثمرة من شجرة الهجرة و دليل على شعب ة الثورة و

تﻼحمها في الداخل والخارج و قوتها التي أفشلت س اسة العزل و المراوغة والمماطلة التي لم

يب لها إﻻ طر التفاوض الجد على استقﻼل الجزائر.

الهوامش

)E . Albertini :L’Afrique du Nord dans l’histoire. Lyon. 1937p 301 (1

) (2عبد الرحمن بن إبراه م بن العقون :الكفاح القومي و الس اسي من خﻼل
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الفترة )(1936-1920ج. 1

المؤسسة الوطن ة للكتاب الجزائر 1984ص 321

)(3د /حي بوعزز  :الس اسة اﻻستعمارة من خﻼل مطبوعات حزب الشعب

الجزائر ) – (1954-1830ديوان المطبوعات الجامع ة – الجزائر -1995ص 238

)(4د /أبو القاسم سعد ﷲ  :الحر ة الوطن ة الجزائرة الشر ة الوطن ة للنشر والتوزع
الجزائر– 1983ج 2ص126

)(5راجع س اسة فرنسا التعل م ة في الجزائر و انع اساتها على الشخص ة الجزائرة
د /ار ح تر ي  :التعل م القومي و الشخص ة الجزائرة –
الشر ة الوطن ة للنشر و التوزع الجزائر 1981

) (6ناد ة تطرشون  :الهجرة الجزائرة إلى ﻼد الشام

مجلة الرؤ ة –العدد الثالث  ،السداسي اﻷول  1997ص168

(7)Rager (j .j) : Les Musulmans algérien en France et dans les pays

islamiques , les belles lettres , Paris 1950 ,p12
)(8زادة نشا الهجرة الجزائرة إلى فرنسا  ،حدا المعمرن إلى الضغ على الح ومة حتى تحد

من ت ارها الجارف الذ

حرمهم من هذه اﻷيد العاملة الرخ صة فترتفع اﻷجور ت عا لذلك  ..و

في  4أبرل 1928صدر مرسوم حتم أن يدافع المهاجر تأمينا قدره  125فرنك  ،و أن حصل
على تأشيرة تمنح عد زارة طب ة.

انظر :د /حي بوعزز  :الس اسة اﻻستعمارة من خﻼل مطبوعات حزب الشعب الجزائر
) – (1954-1830ديوان المطبوعات الجامع ة –الجزائر  1995ص 206

) (9راشدين .ح  :إعادة دمج العامل المهاجر في الح اة الوطن ة  -مجلة الج ش –
عدد 235ذو الحجة 1403هـ /أكتو ر  1983ص6

) (10عبد الرحمن بن إبراه م بن عقون :نفس المرجع ص322

) (11أبو القاسم سعد ﷲ  :الحر ة الوطن ة الجزائرة ج 2ص 134

) (12عبد الحميد زوزو:الهجرة و دورها في الحر ة الوطن ة الجزائرة بين الحرين )-1919

 – (1939المؤسسة الوطن ة للفنون المط ع ة –وحدة رغا ة الجزائر 1985ص17

) (13جردة الوطن الجزائرة  :مقال حول  17أكتو ر  1961بتارخ  18أكتو ر 1996
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)(14راجع – جملة الحقائ التارخ ة عن تراجيد ا الجزائرين في  17أكتو ر  ، 1961وما

قامت ه السلطات الفرنس ة من قتل مئات الجزائرين فضﻼ عن ممارسا التعذيب و المضا قات

و التحرش المهاجرن المغارة و غيرها من اﻹجراءات التعسف ة – في تاب:

Jean – Luc Einaudi , La bataille de Paris – 17 octobre 1961 – seuil
)(15عثمان الطاهر عل ة  :الثورة الجزائرة أمجاد و طوﻻت

منشورات المتحف الوطني للمجاهد -مط عة المؤسسة الوطن ة لﻼتصال والنشر و ﻹشهار ،وحدة
الط اعة برو ة الجزائر  1996ص 190

مجلة ال حوث والدراسات العلم ة
جامعة الد تور حيى فارس

Email rres_rev_cum@yahoo.fr

اﻷزمة الليب ة وانع اساتها على منطقة الساحل اﻹفر قي
ا.لخضر منصور

ل ة العلوم الس اس ة واﻻعﻼم
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جامعة المسيلة

Résumé

Les conséquences de la crise libyenne ont dépassés ses frontières. Elle a

de ce fait enfanté des répercussions sécuritaires transnationales et dont le

Sahel Africain représente un de ces plus grandes étendues. Ceci est du
globalement à des raisons découlant de la nature du régime libyen badé sur
conséquences

des allégeances tribales.

C’est ce que l’article intitulé "La crise libyenne et ses

sur le Sahel Africain" essaye de comprendre en démontrant les spécificités de

la crise libyenne et ses conséquences sur le Sahel Africain et l’Algérie en
partant du postulat que sur le Sahel Africain représente la profondeur
stratégique de l’Algérie .

ملخص

تعدت انع اسات اﻷزمة الّليب ة الحدود الوطن ة الّليب ة ،فكان لها أن أنتجت آثا ار أمن ة

عبر وطن ة ش ل "الساحل اﻹفر قي" أحد أكبر ساحات امتداداتها ،ﻷس اب تغذت أساسا من
طب عة النظام والمجتمع الليبي القائمَين على الوﻻءات ال َقبَِل ة.
وهو ما سعى المقال الموسوم "اﻷزمة الليب ة وانع اساتها على الساحل اﻹفر قي" إلى
اﻹحاطة ه بتب ان خصوص ات اﻷزمة الليب ة وآثارها على الساحل اﻹفر قي والجزائر ،انطﻼقا

من مسّلمة أن "الساحل اﻹفر قي مثل العم اﻹستراتيجي للجزائر"

مقـدمـة

شهدت نها ة سنة  2010تغييرات عم قة مست الساحة الس اس ة العر ة ،أتت على عديد

اﻷنظمة القائمة )تونس ،مصر ،ليب ا ،ال من (...التي لم تستطع الصمود أمام وطأ اﻻحتجاجات
والغضب الشعبي المستن ر لس اساتها التي عمرت من الزمن طو ﻼ ،والرافض ﻻستمرارتها على
الرغم من ل ما قدمته من تنازﻻت وما وعدت بإحداثه من إصﻼح وتغيير...

وهو الوضع الذ اختلفت اﻻصطﻼحات في التعبير عنه ووصفه في تراوح بين" :الحراك

العري"" ،غضب الشارع العري"" ،الر ع العري"" ،الثورات العر ة" ...وهي مصطلحات ﻻ
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سمح المقام الوقوف عند تب ان دﻻﻻتها والرهانات المتصلة استعماﻻتها ،ما ستوجب ضرورة

التحف حين استعمالها.
وهو التحف

الذ

غذ

تر يز ال احث حين التعبير عن اﻷحداث الليب ة ،انطﻼقا من

معط ات منهج ة وعلم ة موضوع ة تتغذ
توجهه وتجعل من استعماله أقرب ما

من حق قة أن لكل مصطلح م ﱠما سب عرضه خلف ة

ون إلى الح م المسب منه إلى الوصف الموضوعي،

فتراوحت تسم ة ما شهدته "ليب ا" في متن الموضوع بين "اﻷزمة" و"اﻷحداث" وهما المصطلحان

توسم ال احث من استعمالهما القرب ما أم ن من الموضوع ة.
اللذان ّ
تهدف هذه المحاولة ال حث ة الموسومة "اﻷزمة الليب ة وانع اساتها على الساحل اﻹفرقي" إلى

تسل

الضوء على ما ان لـ"اﻷزمة الليب ة" من آثار على منطقة الساحل اﻹفرقي التي اتصل

الحديث عنها الﻼاستقرار واﻻنفﻼت اﻷمني ،انطﻼقا من اﻹش ال ة التال ة:

''ما هي خصوص ات اﻷزمة الليب ة؟ و يف انع ست على الوضع اﻷمني في
منطقة الساحل اﻹفر قي ،وما ارتدادات ذلك على اﻷمن الوطني للجزائ

أوﻻ.الساحل اﻹفر قي وموقع الجزائر من امتدادات

المعتم َدة
تعدد المعايير
أسس تصنيف الدول المش لة لفضاء الساحل اﻹفرقي ل ّ
ّ
تعددت ّ
َ
لتحديد مداه الجغرافيٕ ،وان اتفقت على أن ه أكبر صحار العالم المن سطة على ما يزد عن
ّ
2
المحددة لدوله من المح اﻷطلسي
 8.500.000لم  ،و أنه متد على اختﻼف التصن فات
ّ
غرا إلى ال حر اﻷحمر شرقا.

الخر طة رقم :01

فضاء الساحل اﻹفر قي
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من مجموع ما
ش ل فضاءه

العابر لﻸوطان

من دول م ن

تعداد ﻼ من:
ّ
الجزائر،

مورتان ا،

السينغال،

مالي،

بور ينافاسو،

المصدر:

النيجر ،ليب اHorizons de la géostratégie. (Publication mensuelle du،
نيجيرا ،تشادquotidien Horizons consacrée aux questions de géostratégie,،
mars 2010, N° 01).
السودان،
إرترا وأثيو ا )الخرطة رقم .(01

مثل "الساحل اﻹفرقي" العم اﻹستراتيجي للجزائر ،إذ ﻻ م ن أ

حال إهمال أهم ة

هذا اﻻمتداد أو إغفال م انته من خارطتها الجيوس اس ة .فلئن تكون قد أنتجت ثافة إقامة

الجزائرين واكتظاظهم المدن الشمال ة من ال ﻼد ،ورما اختﻼف لون شرة اﻷغلب ة منهم عن

لون ال شرة اﻹفرق ة إحساسا اﻻنتماء إلى الفضاء المغاري والمتوسطي والوطن العري ولو

اﻹحساس انتمائهم اﻹفرقي ،فإنه ﻻ م ن
بدرجات متفاوتة من الشعور التقارب أكثر من
ّ
تجاوز حق قة ون الجزائر بلدا إفرق ا ..بل والبوا ة الشمال ة ﻹفرق ا وأحد أهم أعمدة وأر ان
ثالوثها اﻹستراتيجي )الجزائر -مصر -جنوب إفرق ا( وأكبر بلدانها مساحة عد أن تم تقس م
السودان إلى دولتين.

يجمع الجزائر الساحل اﻹفرقي أكثر من  2837لم ما مثل نس ة  % 44.7من

حدودها البرة الممتدة على  6343لم ،فهي تقتسم  1376لم من الحدود مع
مجموع ّ

"جمهورة مالي" ،و 956لم مع "جمهورة النيجر" ،و 463لم مع "الجمهورة اﻹسﻼم ة
المورتان ة" ،و42

لم مع "الجمهورة العر ة الصحراو ة الد مقراط ة" ،و982
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"الجماهيرة العر ة الليب ة الشعب ة اﻻشتراك ة العظمى"

)(1

التي تعتبر بدورها بلدا صحراو ا

ﻻنفتاح جنو ها على "النيجر" و"تشاد" و"السودان" ،واقتسام غرها لحدود مع "الجزائر" ي قى جلها
فضاءا صحراو ا عتبر امتدادا للساحل اﻹفرقي.
مؤشرات على هذا اﻻمتداد الحيو

شار على سبيل المثال والتوض ح ،إلى أن مدينة

"عين قزام" الواقعة أقصى الجنوب الجزائر على عد  1932لم عن العاصمة "الجزائر" ت قى
أقرب مسافة إلى إحد

"النيجر" بـ  779لم.

عشرة عاصمة إفرق ة منها إلى عاصمة بلدها" -① :ن امي" عاصمة
②" -واغادوغو" عاصمة "بور ينا فاسو" بـ  1119لم.

③" -أبوجا" عاصمة "نيجيرا" بـ  1185لم" -④ .أنجمينا" عاصمة "تشاد" بـ  1292لم.
⑤" -بورتو نوفو" عاصمة" البنين" بـ  1495لم.

⑥" -لومي" عاصمة "توغو" بـ

 1575لم" -⑦ .طرابلس" عاصمة "ليب ا" بـ  1656لم " -⑧ .اماكو" عاصمة "مالي" بـ
 1661لم" -⑨ .آكرا" عاصمة "غانا" بـ  1689لم " -⑪ /⑩ .اوند " عاصمة

"الكاميرون" و" اموسو رو" عاصمة " وت د فوار" بـ  1856لم).(2

وت قى مدينة "تمنراست" أقرب مسافة إلى خمسة عواصم إفرق ة" -① :ن امي" عاصمة

بـ  1049لم" -② .طرابلس" عاصمة "ليب ا" بـ  1353لم" -③ .واغادوغو"

"النيجر"

عاصمة "بور ينا فاسو"

بـ  1380لم" -④ .أبوجا" عاصمة "نيجيرا" بـ  1543لم-⑤ .

"أنجمينا" عاصمة "تشاد" بـ  1557لم ،منها إلى "الجزائر العاصمة" التي ت عد عنها بـ 1575
لم).(3

فضﻼ عن اﻹنفتاح الجغرافي واﻻمتداد الطب عي للجزائر على الساحل اﻹفرقي ،نجد أنها

تتقاطع معه عبر متغيرن أساسيين:

- http://www.ar.wikepedia.org

1

- http://www.distancity.com

2

- Idem.

3
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❶ -امتدادات ق ائل التوارق:

تشترك

الجزائر في تش يل الفضاء الجغرافي العبر

وطني الذ تستوطنه ق ائل التوارق الساحل اﻹفرقي )الخرطة رقم .(02

يختلف وضع "توارق الجزائر" عن وضع نظرائهم سبب تم ينهم الس اسي واندماجهم

الوطني الذ ُي عد عنهم وصف اﻷقل ة المضطهدة التي عاني منها التوارق في الدول اﻷخر وﻻ
مناط انتشار ق ائل التوارق
حد رفع الكثير منهمالخر طة رقم :02
س ما مالي ،والتي وصلت ّ
السﻼح في وجه الح ومة المر زة للمطال ة ما

يرونه من حقوق مسلو ة.

❷ -تزايد النشا اﻹرهابي المنطقة :زاد
التقارب الذ
سمى

وصل حد اﻻرت ا

بين ما ان

بـ" :الجماعة السلف ة للدعوة والقتال"

وما عرف بـ" :تنظ م القاعدة" الذ

المصدر:

أنتج بتارخ

 24جانفي  2007ما ات طل عل ه" :تنظ م

Google imag
es

القاعدة في ﻼد المغرب اﻹسﻼمي،"AQMI -

من حدة خطورة الوضع اﻷمني الساحل اﻹفرقي .ما أضفى خصوص ة وحساس ة على الفعل
اﻹرهابي المنطقة ﻻرت اطه واعت اره فرعا لتنظ م "القاعدة" الطردة اﻷولى للحرب العالم ة على
اﻹرهاب التي حمّلت المجتمع الدولي مسؤول ة م افحته ومطاردة فلوله ،فصارت منطقة الساحل

اﻹفرقي ت عا لذلك ساحة حرب فتحت ثغرة أمن ة حق ق ة للجزائر ﻻنفتاحها عليها جغراف ا

واﻻرت ا العضو للتنظ م الناشئ قادة ومنتسبين جزائرين من جهة ،ولِ َكون المنطقة اتت
مسرحا لعديد الس اسات واﻹستراتيج ات اﻷمن ة اﻷجنب ة عن المنطقة من جهة أخر .

الش ل الب اني رقم :01

تطور اﻷعمال اﻹرهاب ة منطقتي

المغرب العر ي والساحل اﻹفر قي171
"سبتمبر "2009 – 2001
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التنظ م

لفت

المصدر:

Alexander,

اﻹرهابي القد مSahel

بثو ه

الجديدAddressing

اﻷنظار

المنطقة

&

عمل اته:

Yonah

«Maghreb

Terrorism:

إلىthe Rising Threat from

عبر

①-

النوع ة:

اختطاف

other

&

al-Qaeda

& Terrorists in North

West/Central Africa». (International Center for Terrorism

Studies at the Potomac Institute for Policy Studies. U.S.A,
January 2010), P 2.

اﻷجانب ،الق ام عمل ات انتحارة غير مسبوقة ،الدعا ة اﻹعﻼم ة المتطورة...

② -الكم ة :عد أن ارتفع عدد العمل ات اﻹرهاب ة المسجلة المغرب العري والساحل

اﻹفرقي من  21عمل إرهابي سنة  2001إلى  204سنة  2009بنس ة زادة تقدر بـ% 871
)الش ل الب اني رقم .(01

ثان.ليب ا :النظام والمجتمع

أطاحت "مجموعة الض ا اﻷحرار" ق ادة "المﻼزم اﻷول امعمر القذافي" في الفاتح من

سبتمبر  1969بـ"ح م الملك محمد إدرس السنوسي" القائم منذ استقﻼل "ليب ا" عن الوصا ة

اﻷورو ة )اﻹ طال ة على إقل م طرابلس ،والبرطان ة على إقل م برقة ،والفرنس ة على إقل م فزان(

تأس س "الجمهورة العر ة الليب ة" قبل أن تتحول بتارخ
بتارخ  24د سمبر  .1951ل علن عن ّ
 02مارس  1977إلى "الجماهيرة العر ة الليب ة الشعب ة اﻹشتراك ة" المضاف إليها وصف
"العظمى" بتارخ  14أفرل  1986عد تعرضها للقصف اﻷمر ي المتبوع حصار عس ر

واقتصاد ).(1

ساير تغير الدمغات الرسم ة لل ﻼد تغي ار في طب عة النظم المعتمدة بها ،ف ان أن انتُ ِهج

لح َ بـ"نظام الجماهيرة" أنموذج تطب قي
"النظام الجمهور " عد إسقا "النظام الملكي"ُ ،لي َ
ﻷطروحات "الكتاب اﻷخضر" الذ استعاض ه مؤّلُِفه "العقيد القذافي" عن الدستور ،بل وأراد أن
 http://ar.wikipedia.org/wiki/-1ليب ا
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قدمه بديل عالمي ثالث عن خ َار  :الرأسمال ة والشيوع ة.
جس َد "النظام الجماهير " سلطة الشعب وح م الجماهير »...هو النظام الذ
ّ

ح م فه

الناس أنفسهم من دون وصا ة«) (1عن طر "المؤتمرات الشعب ة" التي تتولى "اللجان الشعب ة"
تنفيذ ق ارراتها .ف ان نظاما غير مسبوق وفرد من نوعه في العالمُ ،بِني على ش ه مؤسسات
شعب ة تمّعت فيها أش ال التنظ م الس اسي الحديث للدولة ،وتاهت بين ثنا اها معالم الممارسة
المؤسسات ة.
الس اس ة
ّ

استثمر "نظام القذافي" في المحروقات ور وعها لتقد م الدعم للحر ات التحررة

واﻻنفصال ة عبر العالم ،ما جعل من ليب ا "دولة مارقة "état voyou -و"إرهاب ة" و"راع ة

)(2
المصﱠنف بـ"اﻹرهابي" والمناهض لما تعتبره إمبرال ة
لﻺرهاب"ّ ، ...
لتتعدد أوجه وأماكن نشاطها ُ
وصهيون ة واستعما ار جديدا

»أطل نظام القذافي حمﻼت مساندة للحر ات الثورة الشيوع ة واﻻنفصال ة والراد ال ة في

أمر ا الﻼتين ة )غوات ماﻻ ،السلفادور ،اﻹكواتور و ولومب ا( ،وآس ا )البنغﻼد ش والفيليبين(.
وأنشأ مراكز تدرب وتكو ن على التقن ات الحر ة والتفجيرة لفائدة الجماعات اﻹرهاب ة )مراكز:
 7أفرل ،سيد

ﻼل ،بن غاشير وراس الهﻼل( وفرت الرعا ة ﻷكثر من  30حر ة إرهاب ة

والتقي م

وثورة ما بين سنوات  1970و ...1993ت قى الحصيلة اﻹرهاب ة لّليب ا صع ة الض
)(3
ٕوان ُقِّدر أن أكثر من  30دولة قد ُم ﱠست عمل ات ان لليب ا ضلوع فيها طرقة أو أخر «

الخر طة رقم :03

مناط انتشار ق ائل التوارق

 http://ar.wikipedia.org/wiki/-1الجماهيرة

Martinez, violence de la rente pétrolière: Algérie- Irak- Libye. Paris: Presses de -2

Sciences Po, 2010, P 69, 70.
Idem.-3
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المجتمع

ي قى
الّليبي قبلًِا ٕوان عاش في
نف دولة وطن ة ،من أهم
)الخرطة

ق ائله

رقم

 -① :(03القذاذفة:
من الق ائل صغيرة العدد،

ﻻ يتجاوز عدد أفرادها

 100.000فرد .استمدت

قوة

نفوذها

"امعمر
②-

من

القذافي"

ورفلة:

انتماء

إليها.

تستوطن

منطقة طرابلس وضواحيها

المصدر:

وهي أكبر الق ائل عددا،
Google imag
تعداد أبنائها نحوes
يبلغ
ّ
مليون فرد ،و انت أول من انظم إلى المعارضة المناهضة للنظام على الرغم من اعت ارها من

الق ائل المدمجة والمتحالفة مع "قبيلة القذاذفة" منذ اﻷ ام اﻷولى لق ام نظام القذافي-③ .
المقارحة :تستوطن منطقة فزان جنوب غرب ليب ا ،هي ثاني أكبر الق ائل الليب ة عددا ومن

أكثرها اندماجا ونفوذا في نظام ح م القذافي .من أبرز أبنائها المتنفذين "عبد ﷲ السنوسي :رئ س

جهاز اﻻستخ ارات" -④ .ترهونة :يزد عدد أبنائها على  350.000فرد ما مثل ثلث عدد

الس ان تقر ا -⑤ .الزنتان :صاح ة نفوذ اجتماعي بير ،و انت من أكثر الق ائل معاداة

لنظام القذافي تستوطن منطقة "جبل نفوسة" -⑥ .مصراتة :أكبر ق ائل شرق ليب ا ،وهي من
أشد الق ائل عداءا للنظام القائم -⑦ .أزو ة :المجاهرة عداء نظام القذافي والمنتشرة على

مناط

واسعة من شرق ليب ا -⑧ .الطوارق والتبو :وهم رحل أساسا ستوطنون المناط

الصحراو ة.

من خصائص الظاهرة القبل ة الّليب ة أن اﻹحساس اﻻنتماء القبلي فيها قي داخل ا بين

لمس وجوده من أول لقاء الليبيين خارج بلدهم .فالليبيون
الليبيين أنفسهم أكثر منه خارج ا ُي َ
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عرفون من طرف غيرهم و ِ
قدمون أنفسهم لغيرهم ليبيين ﻻ أبناء قبيلة من الق ائل الليب ة ،وهو
ُ ﱠ
ّ

ما يؤشر على تبلور قاعدة من الشعور القومي ٕوان طغى عل ه داخل ا الشعور القبلي.

ثالثا.مسار اﻷحداث الّليب ة

انطلقت الش اررة اﻷولى لﻸحداث الليب ة بتارخ  13ف فر  2011من مدينة "بنغاز "
ِ
مطال ة بـ"إسقا النظام" ،قامت على استعمال المنتد ات و رامج التواصل اﻻجتماعي
احتجاجات

على ش ة اﻻنترنت للتعبئة والحشد ،وساهمت في تأجيجها التحرض عليها عض القنوات

الفضائ ة فما فتئت أن امتدت عبر امل التراب اللليبي بتفاوت أقرب إلى تقن ة الكر والفر التي

احتكمت إلى خرطة انتشار القوات والق ائل الموال ة للقذافي.

انت أحداثها اﻷكثر دمو ة وعصفا اﻷنفس واﻷرواح مقارنة ما شهدته أوطان عر ة
لم تخف مساندته للرئ سين المخلوعين

اشتداد الق ضة بين" -❶ :القذافي" الذ
أخر نتيجة ّ
ضغ من الشارع المصر ومن قبله التونسي ،وهو الذ

ينفي عن نفسه تولي أ

منصب

رسمي في الدولة فب أر ه...» :تخلى عن السلطة بإعﻼنه سلطة الشعب في  02مارس
 .(1)«1977فهو قول عن نفسه...» :امعمر القذافي ل س له منصب حتى ستقيل منه ما فعل
الرؤساء ...امعمر القذافي ل س رئ سا بل هو قائد ،هو الثورة ،هو التضح ة ...هو المجد...هو

التارخ ...أنا ليب ا…« على الرغم من عدم تأخره عن تقد م نفسه في القمم العر ة والمحافل

الدول ة صفة» :عميد الح ام العرب وملك ملوك إفرق ا ٕوامام المسلمين وصاحب الم انة
العالم ة«) .(2و -❷:معارضوه الذين اتخذوا من مدينة "بنغاز " م انا لق ادة أر انهم عد

إعﻼنهم تأس س "المجلس الوطني اﻹنتقالي" بتارخ  05مارس  2011ممثل وحيد للشعب
صنف ال احث "لو س مارتيناز "Luis Martinez -المتخصص في الشؤون الّليب ة
الليبي.
ِّ
ِ
القو المعارضة لـ"نظام القذافي" إلى خمسة مجموعات أساس ة -① :متعاطفون مع النظام

الملكي المطاح ه سنة  -② .1969وطنيون مصدومون من تحو ل القذافي وحاشيته لمسار
الجمهورة وتوجهاتها عقب اﻻنقﻼب -③ .اﻹسﻼميون الذين م ن التمييز بين ت ارن منهم:

المؤسس من طرف المعارض
اﻹخوانيون والجهاديون" -④ .تحالف الد مقراطيين الليبيين"
ﱠ
 http://ar.wikipedia.org/wiki/-1الجماهيرة

 -2منقولة عن تسج ﻼت فيديو عبر "اليوتوب ،"www.youtube.com -تم التصرف في عضها ما يواف
تابتها اللغة العر ة الفصحى.
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"منصور الكيخ ا" المفقود القاهرة سنة .1993

⑤ -المتظاهرون الش اب الذين وحدهم من

استطاع إطﻼق موجة اﻻحتجاجات) .(1غير أن طب عة النظام والمجتمع الليبي ساهمت في الدفع

مسار اﻷحداث نحو العنف واﻻقتتال ،فضعف البنى والمؤسسات الس اس ة أنتج غ اب تأطير

المعارضة التي وجدت نفسها مشدودة إلى "القبيلة" أكثر منها إلى البرامج والبدائل الس اس ة ،ف ان

أن بدا الوضع و أن القذافي قد أقام نظاما س اس ا واجتماع ا ﻻ ستوعب أ بديل آخر غيره إﻻّ

الحرب اﻷهل ة.

بتارخ  21ف فر  2011توجه "سيف اﻹسﻼم القذافي" بخطاب اعتبره معارضوا نظام
"خطاب إعﻼن الحرب" ِلما تضمنه من لغة التهديد والوعيد ...ما أدخل ال ﻼد في منعرج
أب ه
َ
عجل بدخول "منظمة اﻷمم المتحدة" و"المح مة الجنائ ة الدول ة" و"الجامعة العر ة"
أكثر دمو ة ّ
و"حلف شمال اﻷطلسي -الناتو" على خ

اﻷحداث الّليب ة .ف ان أن أصدرت "اﻷمم المتحدة"

بتارخ  26ف فر "القرار  "1970القاضي فرض حظر على اﻷسلحة وتجميد أصول عائلة
القذافي و ل استثماراتها الخارج ،وأعلنت "الجامعة العر ة" بتارخ  02مارس تعلي

عضو ة

ليب ا ،وأعلنت "مح مة الجنا ات الدول ة" بتارخ  03مارس م اشرتها تحق قات عد رواج أخ ار
عن جرائم ضد اﻹنسان ة ون قد ارتكبها "نظام القذافي" ،لتصدر بتارخ  27جوان مذ رة توقيف

ح "امعمر القذافي" وابنه "سيف اﻹسﻼم" ومدير اﻻستخ ارات "عبد ﷲ السنوسي" بتهمة ارتكاب

"جرائم ضد اﻹنسان ة".

بتارخ  19مارس  2011اشرت )و.م.أ( و رطان ا وفرنسا ٕوا طال ا تحت لواء "الناتو"

عمل ات عس رة )حر ة (!..تنفيذا لـ"القرار اﻷممي  "1973القاضي بـ"فرض منطقة حظر
الطيران فوق ليب ا" الصادر بتارخ  17مارس استجا ة لطلب "الجامعة العر ة" بتارخ  12مارس

بدعو ضرورة التدخل لشل الطيران الحري والمدني الليبي لغرض حما ة المدنيين عد أن شاع
أن "القذافي" ستخدم الطائرات الحر ة في قمع المظاهرات ،والمدن ة في جلب المرتزقة من

إفرق ا).(2

Luis Martinez, «Seul un Etat fédéral est viable», (Jeune Afrique, 51e année, N° -1

2616, du 27 février au 5 mars 2011), P 29.
 -2تم تت ع رونولوج ا أهم اﻷحداث من:

ACCIDENTAL HEROES- Britain, France and the Libya Operation: RUSI
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تسارعت اﻷحداث بدمو ة ووتيرة عس رة وحر ة إلى أن وقعت " اب العززة" حصن

طارَد إلى "مدينة سرت" مسق رأسه في
القذافي المن ع بيد معارض ه بتارخ  23أوت  ،2011ل َ
ظل توالي اﻷخ ار وتضارها حول حق قة تواجده التراب الليبي من عدمه ،إلى أن تم الق ض
عل ه بتارخ  20أكتو ر  2011برفقة ابنه "المعتصم" في عمل ة ِ
صّر معارضوه على اعت ارها
ُ
الصرف أمام تسرب أخ ار عن ق ام قوات الناتو بجبر القذافي ودفعه للخروج من
من تنفيذهم ّ

المدينة لتقصف قافلته وتُهِّأَ وقوعه بين أيد معارض ه الذ قتلوه عد أن أهانوه ،واضعين بذلك
حدا لح م امتد على مدار  42سنة.
لم تأذن نها ة "القذافي" بنها ة الفوضى وأحداث العنف في "ليب ا" ،ف ات اﻻحتكام إلى لغة

السﻼح وتلب ة نداء القبيلة ما ف ه من حم ة وتعصب هو الف صل بين الليبيين الذين وقف بهم
العنف على مشارف "الحرب اﻷهل ة" .فلم يتم الحد من مظاهر العنف وﻻ التح م في تدف

السﻼح وجمعه ،سبب غ اب اﻻحتكام الفعلي إلى سلطة مر زة وأطر مؤسسات ة الرغم من

وجود "المجلس الوطني اﻻنتقالي" و"الح ومة اﻻنتقال ة" ،من عض مظاهر اﻻنفﻼت اﻷمني
والتف ك البنيو

شار إلى:

 مقا ضة "جماعة الزنتان" "المجلس الوطني اﻻنتقالي" الحصول على "و ازرة الدفاع" نظير

تسل م "سيف اﻹسﻼم القذافي" الذ ألقت عل ه الق ض أحد تائبها.
 م افأة "جماعة مصراتة" التي قتلت ”القذافي“ بـ"و ازرة الداخل ة".

 مطال ة رئ س مجلس ثوار طرابلس "عبد ﷲ ناكر" امت ازات ماد ة )س ارات وقروض بدون

فوائد (...لمقاتل ه الـ الغ عددهم  100ألف مسلح ،ورفضه تسل م السﻼح للح ومة.
 إعﻼن "جماعة برقة" في  06مارس  2012لـ"تأس س إقل م ح م ذاتي".

ار عا.اﻻنع اسات اﻷمن ة لﻸزمة الليب ة
موقف الجزائر من اﻷحداث الليب ة:

رافعت الجزائر لضرورة اﻹسراع في إيجاد حل سلمي قي "ليب ا" من خطر التدو ل وما

يت عه من تدخل أجنبي لن يزد الوضع بها إﻻ تعقيدا ،فضمت صوتها إلى "اﻹتحاد اﻹفرقي"
Interim Libya Campaign Report. «An Interim RUSI Campaign Report»,

september 2011, P 2.

177

 .ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:ع6:ج .2ﺟﻮان 2012

الذ تَواَف موقفه مع ق اررات "اﻷمم المتحدة" ما أشار إل ه "الوزر المنتدب الم لف الشؤون
اﻹفر ق ة والمغار ة عبد القادر مساهل" قوله» :خارطة الطر التي اقترحها اﻹتحاد اﻹفرقي
للخروج من اﻻزمة في ليب ا تتضمن آل ة لمراق ة وقف اطﻼق النار ...وهو اﻻقتراح الذ

من

شأنه منح ق مة إضاف ة خاصة وأنه ﻻ توجد خﻼفات على المستو الدولي حول ضرورة وقف
اطﻼق النار ،فقرار مجلس اﻷمن الدولي رقم  1973يدعو الى وقف اطﻼق النار«).(1

ِ
مساندت ِهم
لم يرق الموقف الجزائر المعارضة الليب ة التي أرت في عدم إجهار الجزائر
عﱠبر عنه "الوزر اﻷول

مساندة لـ"نظام القذافي" ،على الرغم من توض ح الجزائر لموقفها الذ
ً
أحمد أو حيى" قوله» :موقفنا واضح و قوم على م اد معروفة ،نحن نلتزم ق اررات مجلس اﻷمن
وموقف اﻹتحاد اﻹفرقي الداعي إلى وقف المعارك وحل س اسي للنزاع ...إن الجزائر تعترف

الدول ول س اﻷنظمة وهذا ما تم تسجيله مع ما حدث في تونس ومصر والعﻼقات الجيدة التي

ترطنا الح ومتين الجديدتين لهذين البلدين«).(2

ال "الثوار الليبيون" اﻻتهامات للجزائر محاولين الزج بها في صراعاتهم ..فادعوا بتأمين

الجزائر نقل المرتزقة اﻷفارقة إلى ليب ا ،بل و وجود مرتزقة جزائرين قاتلون في صفوف

ذبته الجزائر ونفته الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة على

اﻷمر الذ
الميل ش ات الموال ة للقذافي،
ُ
لسان "العميد ارتر هام Carter Ham -القائد اﻷعلى للقوات اﻷمر ة ﻹفرق ا )افر وم("
قوله» :ﻻ وجود لمرتزقة أرسلتهم الجزائر إلى ليب ا ...لم أر أ

يتحدث عن إرسال الجزائر لمرتزقة إلى ليب ا«).(3

شيء رسمي أو أ

تقرر

عاد الدفء ل ميز العﻼقات الجزائرة الليب ة عد سقو "نظام القذافي" ،وهو التقارب الذ

أرجعته الجزائر إلى مواقف اﻹتحاد اﻹفرقي الملتزمة اﻹنسجام معها ما صرح ه "وزر
 -1تصريح لـ"وكالة اﻷنباء الجزائرية" بتاريخ  06ماي  ،2011ﻧقﻼ مﻦ:
www.aps.dz

 -2تصرح منقول عن "و الة اﻷن اء الجزائرة" عقب "اجتماع الثﻼث ة" بتارخ  29ما  ،2011نقﻼ من:
Idem.

 -3تصرح منقول عن "و الة اﻷن اء الجزائرة" عقب ندوة صحف ة عقدها مقر السفارة اﻷمر ة الجزائر
بتارخ  01جوان  ،2011نقﻼ من:
Idem.
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الخارج ة مراد مدلسي" بتارخ  22سبتمبر  2011قوله» :بناء على التزامات المجلس الوطني

اﻻنتقالي والموقف الذ عبـر عنه اﻻتحاد اﻹفرقي فإن العﻼقات ش ه الرسم ة التي انت تق مها

الجزائر مع المجلس الوطني اﻻنتقالي ستتحول إلى عﻼقات رسم ة«).(1
ات ِ
صﱡر رسميوا البلدين على إبراز أن ما يجمع البلدين من تارخ وجغراف ة ومستقبل

أكثر من أن تؤثر ف ه اﻻتهامات والفتور الذ مرت ه عﻼقات الجارن الشق قين ،غير أن ذلك
لم منع من حدوث انع اسات لﻸحداث الليب ة على اﻷمن الوطني للجزائر تمثلت أساسا في:
آثار اﻹنفﻼت اﻷمني على طول الشر



الحدود

الجزائر الليبي ،وما رافقه من

ضعف ليبي )أثناء اﻷزمة سبب اﻻقتتال ،و عدها سبب عدم تح م السلطات الناشئة في الوضع
اﻷمني المنفلت( ما استلزم توفير إم ان ات استثنائ ة ماد ة و شرة لتأمين الحدود والتصد

اختراق غير شرعي لﻸفراد واﻷسلحة.

لكل

سيجعل توق ع ليب ا لـ"إتفاق ة تعزز التعاون الثنائي لمراق ة الحدود البرة الّليب ة" مع



فرنسا بتارخ  25ف فر  ،(2)2012الجزائر وجها لوجه مع قوات أجنب ة عن المنطقة وهو اﻷمر
الذ

ثي ار ما عبرت عن رفضها لحدوثه ،خاصة وقد اعتبر وزر الدفاع الفرنسي "جيرار لونغي-

 "Gérard Longuestعقب توق عه على اﻹتفاق ة طرابلس أن »التعاون بين ليب ا وفرنسا هو

مشروع متد على مد طو ل جدا ".(3)«"très longue durée

عودة ذوو السواب اﻹرهاب ة للنشا على الساحة الليب ة:
أتاحت اﻷزمة الليب ة الفرصة لعودة أصحاب السواب

في النشا

اﻹرهابي نشطاء

"الجماعة اﻹسﻼم ة المقاتلة بليب ا" إلى الظهور والنشا المسلح ولو بوجه وحّلة جديدة.

شير تقرر "اﻷكاد م ة العس رة اﻷمر ة وست بو نت "West Point -المعد سنة

 2007إلى أن مدينة "برقة" -التي ش لت في وقت ﻻح بؤرة للتمرد على "نظام القذافي" منذ
 -1تصرح لقناة "العر ة" على هامش أشغال الجمع ة العامة لﻸمم المتحدة ،منقول عن "و الة اﻷن اء
الجزائرة" ،نقﻼ من:
Idem.

» -2قوات فرنس ة تشرف على مراق ة الحدود الليب ة الجزائرة«) ،الخبر ،الصادرة بتارخ  28ف فر .(2012
http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles2/gerard-longuet-s-est-rendu-en--3
libye
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اﻷ ام اﻷولى ﻻندﻻع اﻻحتجاجات -قد ش لت أحد المراكز اﻷساس ة لتجنيد المقاتلين في العراق،

فمن بين  600مقاتل أجنبي في صفوف "تنظ م القاعدة في ﻼد الرافدين" ان  112منهم ليبًا،

أما مدينة "درنة" التي تقع في ضواحيها والتي
السواد اﻷعظم منهم من المنحدرن من "برقة"ّ .
تحصي  90.000نسمة فقد أوفدت  52فردا للقتال في العراق ما جعل منها "أكبر مدينة مصدرة
لﻺرهابيين" في العالم نس ة إلى عددد س انها.

ما ش ّلت المنطقة الممتدة بين ثالوث "بنغاز وطبرق ودرنة" –الواقعة شمال شرق ليب ا
والس اقة ﻻحتضان اﻻحتجاجات و ﱠ
المعلَنة إقل ما مستقﻼ ،-أحد أكثر المناط ثافة في النشا
اﻹرهابي في العالم معدل إرهابي لكل  1000ساكن ،ما رفع ليب ا لتحتل المرت ة الثان ة عد
المملكة العر ة السعود ة في قائمة الدول اﻷكثر مدا لما سمعى بـ"تنظ م القاعدة" الوعاء ال شر

معدل  % 19من المقاتلين اﻷجانب في صفوفه أفغانستان ومن عدها في العراق ما مثّل نحو

لتميز
) (5/1خمس المقاتلين اﻷجانب في صفوف "القاعدة في ﻼد الرافدين" .ولم قتصر ا ّ
الّليبي على الجانب العدد بل تجاوزه إلى النوعي منه حيث ش ّ ل اﻹنتحارون الليبيون في
العراق ما نسبته  % 85من مجموع اﻹنتحارين اﻷجانب).(1

أما تقرر"المر ز الدولي لﻸ حاث والدراسات حول اﻹرهاب ومساعدة ضحا ا اﻹرهاب-
ّ
 ،"CIRET-AVTفتوقف عند تصرح عضو المجلس الوطني اﻹنتقالي عن مدينة "درنة"

و"مسؤول اﻷمن في شرق مدينة برقة" المدعو "عبد الح م الحصيد " أحد اﻷمراء السا قين
لـ"الجماعة اﻹسﻼم ة المقاتلة بليب ا" وأحد أبرز "اﻷفغان العرب" الذ

حصي تحت إمرته نحو

ألف مسّلح بـ"برقة"...» :المجاهدون الليبيون الذين س قت لهم المشار ة مع "تنظ م القاعدة في
ﻼد الرافدين" يوجدون اليوم في قلب المعر ة ضد نظام القذافي«) ،(2ورصد "التقرر" ما ان قد
صرح ه المسؤول اﻹعﻼمي لما عرف بـ"تنظ م القاعدة في ﻼد المغرب اﻹسﻼمي" المدعو

"صالح أبو محمد" لجردة "الح اة اللندن ة" في قوله» :نحن أساسا حاضرون بـ"درنة" ،أين سعى
- Libye: un avenir incertain: Compte-rendu de mission d’évaluation auprès

1

des belligérants libyens. «Centre international de recherches et d’études dur le

», Paris: mai 2011, P "CIRET-AVT"terrorisme & l’aide aux victimes du terrorisme

40

. - Idem
2
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أميرنا "الشيخ عبد الح م" لتأس س مجلس إسﻼمي ح م المدينة أح ام الشرعة اﻹسﻼم ة«).(1
مع ما رصده الصحفي اﻹ طالي المتخصص في شؤون شمال إفرق ا "لورانزو

وهو ما يتواف

د ل ش "Lorenzo Declich -حين إشارته إلى الدور ال ارز الذ

ات يلع ه "الحصيد " في

تأطير المقاتلين وحشد قدامى الليبيين المشار ين في الحرب في أفغانستان ومن عدها في

العراق ،حين استعرض تصرح "نائب وزر الخارج ة الّليبي خالد ع م" لقناة "العر ة" بتارخ 23

ف فر » :2011تم نت "القاعدة" من إقامة دولة إسﻼم ة بـ"درنة" وهي تمهد وتسعى ﻻستنساخ

النموذج اﻷفغاني ...فقد بدأوا في فرض ارتداء البرقع على النساء ...(2)«...وهو ما اجتهد

"الحصيد " لنف ه قوله» :أنا ﻻ أنتمي للقاعدة ولست من سا قي معتقلي "غوانتانامو" ...لقد ألقي
علي الق ض سنة  2002في "ب شاور" ب اكستان عد عودتي من أفغانستان أين حارت ضد

وسّلمت لﻸمر يين الذين احتجزوني لشهور بـ"إسﻼم ا اد" قبل تسل مي إلى "ليب ا"
الغزو اﻷجنبيُ ،
لُطَل صراحي سنة  ،(3)«2008غير أنه ستدرك في موقف آخر قائﻼ» :على ع س ما يروج
إل ه القذافي فأنا ﻻ أنتمي إلى القاعدة ...لكن إذا ما استمر تمس ه الح م فلن أتأخر عن الرجوع
إليها«).(4

ل س الوقوف عند مثال "الحصيد " إﻻّ ﻹعطاء نظرة عن المشهد الليبي الذ التقت على

مدد من
ساحاته مختلف المتغيرات التي ل س من شأنها إﻻ أن تزد من تعقيد اﻷزمة الليب ة وتُ ّ
انع اساتها اﻷمن ة على جيرانها من الدول واﻻمتدادات )الساحل اﻹفرقي ،ال حر المتوس ،

وشمال إفرق ا(.

اﻻنتشار الفوضو لﻸسلحة:

تردد أخ ار عن
م ّ ن اﻹنفﻼت اﻷمني من انتشار ما انت تحوزه ليب ا من أسلحة عد ّ
فتح مخازن السﻼح واقتحام الثكنات ،وهو ماكان قد أشار إل ه "القذافي" في خطاب له بتارخ 25
ف فر  2011قوله ...» :وعند الّلزوم ستفتح ل المخازن ليتسلح الشعب الليبي ،لتتسلح ل
. Ibid, P 41-1

- Declich, Op.cit. P 290.

2

291. Ibid, P -3

- Libye: un avenir incertain: Compte-rendu de mission d’évaluation auprès des
P 40.

belligérants libyens. Op.cit,

4
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الق ائل الليب ة ،(1)«...اﻷمر الذ انع س على منطقة الساحل اﻹفرقي التي اتت سوقا وفضاءا

مفتوحا لرواج عديد اﻷسلحة المتطورة والخطيرة ،ما م ن لمسه من عديد التصرحات والدراسات
ذات الصلة الموضوع والتي منها يذ ر:
 تصرح "الرئ س التشاد

إدرس ديبي إيتنو" لمجلة "» :"Jeune Afriqueاستفاد

إسﻼميوا القاعدة من اﻻنتشار الرهيب للسﻼح المتطور والذ

من بين أنواعه صوارخ أرض-

جو ...ما سيجعل من "تنظ م القاعدة في ﻼد المغرب اﻹسﻼمي" ج شا حق ق ا ،بل أكثر جيوش
المنطقة تسلحا«).(2


تصرح "الوزر المنتدب لد

وزر الخارج ة الم لف الشؤون المغار ة واﻹفرق ة

عبد القادر مساهل" لجردة "القدس العري" قوله» :نحن قلقون جدا من حضور "القاعدة" بين
الثوار الليبيين وما استطاع أن حصل عل ه هذا التنظ م من أسلحة ثقيلة ومتطورة ما سينع س

سل ا على أمن المنطقة«).(3


تصرح اﻹرهابي "مختار بلمختار" المدعو "خالد أبو الع اس" أمير " تي ة الملثمين"

للصح فة المورتان ة "أخ ار نواقش " الصادرة بتارخ  09نوفمبر  2011قوله» :نعم لقد ان

المجاهدون في تنظ م القاعدة عموما من أكبر المستفيدين من ثورات العالم العري ...أما عن

استفادتنا من السﻼح فهذا أمر طب عي في مثل هذه الظروف ولكن اﻷهم من ذلك النس ة لنا...

تم ن ش اب الحر ة اﻹسﻼم ة من هذا السﻼح«).(4

 -1منقولة عن تسج ﻼت فيديو عبر "اليوتوب."www.youtube.com -

Idris Déby Itno, «Si la Libye implose, les conséquences seront incalculables pour -2

la région», (Jeune Afrique, 51e année, N° 2620, du 27 mars au 2 avril 2011), P 14.

 -3نقﻼ من:

Lorenzo Declich, «La nouvelle stratégie d’Al-Qaïda et Al-Qaïda en Libye».
P 29

.4(Outre-terre, 2011/3, N° 29),

» -4أمير " تي ة الملثمين" خالد أبو العا س في مقابلة مثيرة مع "أخ ار نواكشو " :مورتان ا عرضت إرسال وفد

من العلماء لحوارنا ..وتحييدها عن الحرب أمر قابل للنقاش« ،نقﻼ من:
http://www.ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews=1582
1
182

 .ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:ع6:ج .2ﺟﻮان 2012



ما رصده الصحفي المتخصص في شؤون إفرق ا والساحل الصحراو "أدران

هارت "Adrien Hart -في تقرر له منشور على الصح فة اﻻلكترون ة ":"SlateAfrique

»أعطت اﻷزمة الليب ة نفسا جديدا "للجهاديين" في الساحل اﻹفرقي الذين م نهم "الثوار الليبيون"

من أسلحة جديدة ...لقد تم نوا من الحصول على عدد بير من صوارخ أرض -جو من نوع

"سام  "Sam-7 -7فضﻼ عن تم نهم من التزود الكبير الذخيرة لرشاشات " "AK- 47وقاذفات
الصوارخ التي انوا حوزونها«).(1

تعمي اﻷزمات اﻹثن ة والصراعات الداخل ة للمنطقة:

ان ﻹفرق ا من "نظام القذافي" ح وفي ار من الرعا ة واﻻهتمام ،ذلك أنه حاول أن يجد

فيها "القذافي" لنفسه "الزعامة" التي لم ستطع صنعها لشخصه في العالم العري ،فتر ز اهتمامه
على "التوارق" الخصوص إلى درجة أن دعى إلى تم ينهم من وطن قومي لهم ،ما أثار

امتعاض الدول المعن ة بتواجدهم على أراضيها الجزائر ...ما أقام استثمارات بر في إفرق ا

والساحل اﻹفرقي خاصة في قطاع اﻻتصاﻻت والمال واﻷعمال واﻷعمال الخيرة...

قابل العديد من أبناء "التوارق" اهتمام القذافي ورعايتهم له المواﻻة والوقوف عند المحن،

فانظم العديد منهم للقتال في صفوف "ميل ش اته" ،غير أنه و عد سقو نظام ح مه وخوفا من

انتقام معارض ه الذين اعتبروهم مرتزقة ح ﱠ قتالهم وقتلهم ،عاد الكثير منهم إلى ق ائلهم صحراء
الساحل اﻹفرقي فاندمجوا في الفصائل المحارة لحر ات اﻷزوادِ ،
مادين إخوانهم في القبيلة
ّ
بخبراتهم الميدان ة والقتال ة ما انع س على الوضع المتأزم أصﻼ المنطقة ،وهو ما ذهب إل ه

"وزر خارج ة النيجر محمد ازوم" في قوله:

»انع اسات اﻷزمة الليب ة صارت جل ة منطقة الساحل على ضوء تدف

اﻷسلحة

ووصول معدات تضم س ارات ذات الدفع الراعي حسب ما تمت مﻼحظته مناط

نيجرة ...هناك أ ضا أشخاص ينتمون الى ق ائل النيجر التو و على سبيل المثال وهم

ممن دعموا وحار وا إلى جانب المجلس الوطني اﻻنتقالي الليبي و ذلك جماعات توارق
Adrien Hart, «Le Sahel de tous les dangers». (SlateAfrique, -1

http://www.slateafrique.com/print/36083/terrorisme-le-sahel-de-tous-lesdangers.htm
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ساندوا معمر القذافي والذين هم اليوم صدد العودة حال ا الى النيجر مما يهدد بإحداث

توتر أمني خطير«

)(1

ما أ ان اﻹنفﻼت اﻷمني شمال مالي سنة  2012عن امتﻼك حر ات اﻷزواد

اﻻنفصال ة لمعدات وأسلحة حر ة متطورة ﻻ حوزها حتى الج ش النظامي المالي الذ

مصدرها إلى ليب ا.

خاتمة

أرجع

امتدت انع اسات اﻷزمة الليب ة على ع س التجرتين التونس ة والمصرة وال من ة ٕوالى

حد ما السورة إلى خارج حدودها الوطن ة ،ف انت أحداثا وطن ة أنتجت آثا ار عبر وطن ة تغذت

اﻷساس من طب عة المجتمع الليبي القائم على القبل ة الدرجة اﻷولى ،ومن طب عة النظام الليبي
الذ أقامه "العقيد القذافي" بتعقيداته التي سعى من ورائها إلى تحقي أهداف شخص ة ُغِّلَفت
مسحة فلسف ة ٕوايديولوج ة إقل م ة ،ف ان أن بدت "ليب ا" و أنها ﻻ تقبل أ

بديل س اسي

واجتماعي عن "جماهيرة القذافي" إﻻ الحرب اﻷهل ة وفي أحسن اﻷحوال الح م الفدرالي.

زاد امتﻼك ليب ا للثروات الطاقو ة وغناها البترول والغاز )بلغت احت اطاتها 653 :مليون

برميل سنة  ،2009و 612مليون برميل إضافي في النصف اﻷول من سنة  ،2010و782

مل ار م عب من الغاز في العام  (2009من حدة التدخل اﻷجنبي بها لتعمي
الليبيين ما سيزد من آثار ذلك على المنطقة.

الخﻼفات بين

أما عن انع اس اﻷزمة الليب ة على الساحل اﻹفرقي ،فما هي في حق قتها إﻻ انع اس

غير م اشر على الجزائر فعل ما لها من امتدادات طب ع ة و شرة مع فضاءاته ،وما تمثله ف ه
من ثقل إستراتيجي .ففضﻼ على ل ما ان ع شه الساحل اﻹفرقي من أزمات أمن ة وس اس ة

واجتماع ة جاءت اﻷحداث الليب ة لتمده بوقود ل س من شأنه إﻻ أن مد و عم

من اﻷزمات

القائمة ،والتي تجد الجزائر نفسها ملزمة على حمل أوزارها دفعا اﻷخطار اﻷمن ة التي اتت

تتزايد حدتها على طول حدودها الجنو ة.

قائمة المراجع

 -1تصرح منقول عن "و الة اﻷن اء الجزائرة" على هامش "الندوة الدول ة حول الشراكة واﻷمن والتنم ة بين
دول الميدان والشر اء من خارج اﻹقل م" بتارخ  07نوفمبر  ،2011نقﻼ من:
www.aps.dz
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د .سعود بلقاسم

ل ة اﻻقتصاد والعلوم التجار ة وعلوم التسيير
-جامعة المسيلة

E-mail : saoudib111@hotmail.fr

Summary
This will prevent conflicts among users and the ones who arranged it
.Through our study,we faced a large number of factors that tell us of
the need to guarantee the facilitating functions of authentication .
Certification in order to reassure its users .This shoud be done
systematically and in a logical order to draw an effective management
of the economic unity .

ملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى أهم ة اﻹفصاح المالي والمحاسبي للمعلومات التي يتم إعدادها من

طرف الوحدة اﻻقتصاد ة ،ودرجة التواف

بينها و ين اﻷطراف المستخدمة لتلك المعلومات

،و التالي التح م في عدم تماثلها .مما اقتضى ضرورة تطو ر آل ات تضمن صحة المعلومات
التي يتم استخدامها ،فتكون قابلة للتطبي

على المستو المحلي والدولي .وتمنع حدوث

عد المعلومات ومستخدميها؛ ،ومن خﻼل دراستنا هذه تعرضنا لجملة من
تعارض بين مُ ّ
العوامل تش ل في معظمها الحاجة لضمان تسهيل وظ فة شهادة التصدي من أجل طمأنة

مستخدميها ،والتي تتم من خﻼل عمل ة نظام ة ،تتضمن في تقديرنا سلسلة من الخطوات

المنطق ة تساعد على التسيير الفعال الوحدة اﻻقتصاد ة

أوﻻ :اﻻطار العام ومنهج ة ال حث

.1.1مقدمة :في ضوء التغيير المستمر و المتسارع في المستجدات المحل ة والدول ة ،شهد
العالم في اﻵونة اﻷخيرة العديد من التطورات التي أدت إلى ظهور الوحدات اﻻقتصاد ة

الضخمة ،بيرة الحجم والنمو المتزايد في حجم أعمالها وتعقد أنظمتها وأهدافها ،وأص حت
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توصف التنظ مات العمﻼقة لممارستها للعديد من اﻷنشطة المتنوعة ،التي تتسم بدرجة مختلفة
من معدﻻت الرح ة ودرجات المخاطرة وفرص النمو .

و ترتب على ذلك تأثيرات على ش ل ومضمون التقارر المال ة  ،و منفعة مستخدمي المعلومات

الوحدات

المحاسب ة .حيث أص حت التقارر المال ة في مجملها ،والتي تُ َـعد على مستو
اﻻقتصاد ة ل غير نفع ة لمستخدميها  ،ما أن اﻹفصاح عن المعلومات المحاسب ة المجملة
للشر ة؛ مثل إجمالي إيراداتها وغيره ﻻ في احت اجات مستخدمي المعلومات المحاسب ة في

مساعدتهم في اتخاذ الق اررات المناس ة ،مما أد

إلى افتقاد تلك المعلومات في مجملها لمحتواها

اﻹعﻼمي عن طب عة اﻷنشطة في القطاعات المختلفة،وا افتقادها ﻷهم الخصائص النوع ة
الواجب توافرها؛ وهي خاص ة المﻼئمة  relevanceوالتي تعني قدرتها على التأثير في اتخاذ

القرار.

وفقدان المعلومات لقدرتها التنبئ ة ،حيث ﻻ تم ن مستخدم المعلومات المال ة من التنبؤ برح ة
ل قطاع على حدة.

و افتقاد المعلومات المحاسب ة لخاص ة التجانس أو اﻻتساق  ،اﻷمر الذ

يجعلها غير قابلة

للمقارنة  .Comparabilitéوقد ترتب على افتقاد المعلومات المحاسب ة ﻷهم خصائص النوع ة

وعدم فا ة اﻹفصاح المحاسبي إلى إثارة العديد من المش ﻼت ،و روز تعارض المصالح بين
ُم ِـعّد ومستخدمي القوائم المال ة أو التأكيد عليها ،فبينما يرغب المديرون في الوحدات
اﻻقتصاد ة إلى تجنب اﻹفصاح التفصيلي عن أنشطتها بدعو تجنب اﻷضرار مر زها
التنافسي ،فإن مستخدمي المعلومات المحاسب ة يرغبون في اﻹفصاح التفصيلي الذ

في

احت اجاتهم و ساعدهم في اتخاذ ق اررات اقتصاد ة رشيدةٕ .وادراكا من الف ر المحاسبي صفة
عامة  ،والمجامع المهن ة صفة خاصة ،ومجلس معايير المحاس ة صفة أخص بهذه المش لة

وطب عة متغيراتها وتأثيرها الم اشر على التنم ة اﻻجتماع ة واﻻقتصاد ة ،والذ

عتبر تأهيل

عنصر الجانب المالي والمحاسبي من الضرورات الرئ س ة لتحسين مستو التسيير الفعال في
افة القطاعات اﻹنتاج ة واﻻقتصاد ة .وضمن هذا اﻹطار اﻻستراتيجي ،فإن المعلومات

المﻼئمة والموثوق فيها تعد إحد

الدعائم الضرورة التي حتاج إليها المستثمرون والدائنون

وغيرهم ﻻتخاذ الق اررات الرشيدة في مجاﻻت اﻻستثمار واﻻئتمان.

ولقد أدت التطورات اﻻقتصاد ة إلى ضرورة وجود درجة من التوافق ة بين المعلومات المحاسب ة
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التي تعدها الوحدات اﻻقتصاد ة في الدول المختلفة ،مما اقتضى ضرورة تطو ر آل ات تضمن

صحة المعلومات التي يتم استخدامها ،فتكون قابلة للتطبي

على المستو المحلي والدولي.

عد المعلومات ومستخدميها وتزد من فاعل ة التسيير الوحدة
وتمنع حدوث تعارض بين ُم ّ
اﻻقتصاد ة.

.2.1أهم ة ال حث:تكمن اهم ة ال حث في ضرورة تطو ر آل ات لتأمين صحة المعلومات التي

يتم اﻹفصاح عنها واستخدامها أداة تساعد على التسيير الفعال الوحدة اﻻقتصاد ة.

 .3.1مش لة ال حث :

تتحدد مش لة ال حث في طرح السؤال الجوهر التالي:

الرغم من اﻷداء المتميز والمقنن في التعامل مع المواقف لمختلف الوحدات اﻻقتصاد ة،إﻻ أنه

تط أر عل ه اختﻼﻻت .فما هي الظروف المؤد ة لذلك ؟.

وضمن هذه اﻻختﻼﻻت ،تبرز أهم ة اﻹفصاح المالي والمحاسبي في عدم تماثل المعلومات

قض ة أساس ة .وهذا ال حث طمح إلى دراسة التعارض صفته ظاهرة تخل التسيير الفعال.

وقد تم اﻻنطﻼق ،لمعالجة هذه اﻹش ال ة ،من مجموعة من الفرض ات تمثل – في أ
للمعرفة – نقطة بدا ة ﻷ

مجال

تف ير منظم ،غ ة التوصل إلى نتائج تساهم في وضع إطار عام

ٍ
تكون عمل ة ،ضرورة لحل مشاكل
للنظرة التي تح م هذا المجال .ومن ثم ،فإن إيجاد
فروض ُ
التعارض ،والتوصل إلى نتائج ترضي اﻷطراف المستخدمة لهذه المعلومات.

 .4.1فرض ات ال حث:

قوم ال حث على الفرض ات التال ة :

أ-إم ان ة وجود التحيز في المعلومات يؤد إلى وجود تعارض في المصالح.

بـ -النتائج المضللة سوف تؤد إلى ق اررات خاطئة تضر مستخدمي هذه النتائج.

جـ-عندما تكون المعلومات المأخوذة محاطة التعقيد والمخاطرة فإنه يترتب عنها عدم اﻻطمئنان
لمستخدمي تلك المعلومات.

د -إم ان ة التأكد من المعلومات المسجلة في الوثائ الشاملة من خصائص قابل ة المعلومات
المحاسب ة للتحقي .

 5.1أهداف ال حث :يهدف ال حث إلى دراسة التعارض في المصالح صفته ظاهرة تخل
التسيير الفعال للوحدة اﻻقتصاد ة.
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عد المعلومات ومستخدميها
ثان ا :تعارض المصالح ونتائج اﻻتصال بين ُم ّ
 .1.2تعارض المصالح :عندما يتصور مستخدم المعلومات ذو اﻻهتمام؛و قصد بهم طرف

عد المعلومات في
ثالث منأ عن اﻹدارة ،أن هناك تعارضا محتمﻼ في المصالح بينه و ين ُم ّ
مصدرها ،ما قد ون هذا التعارض أ ضا بين القائمين في حد ذاتهم ﻹعداد المعلومات؛أ إدارة
الوحدة إلى إنتاج معلومات متحيزة  .ففي هذه الحالة سوف

ون مهتما بإم ان ة وجود التحيز

في المعلومات التي يتسلمها سواء ان التحيز قصد أم غير قصد ،ونظ ار لذلك ،فإن اﻷداء

الصرح لهذه المعلومات وتصد قها ،ون مطلو ا من وجهة نظر التعارض في المصالح).:(1

. 2. 2نتائج اﻻتصال :إن عمل ة اﻻتصال تحدث حينما ينقل طرف معين إلى طرف آخر

معلومات أو أف ا ار أو انفعاﻻت أو غيرها ،خﻼل استخدام الرموز التي تنقلها وسيلة معينة

المستندات) أدلة اﻻث ات ( وغيرها ما بين هذين الطرفين ،وتعتبر عمل ة اﻻتصال عمل ة معقدة،

ولها أوجه عديدة و سمى الطرف اﻷول المرسل ،والطرف الثاني هو المستقبل) .:(2أما المعلومات

الموصلة فهي الرسالة ،و قوم المرسل بإعداد الرسالة التي يود توصيلها إلى المستقبل .وتعتمد

فاعل ة النظام على فا ة ل عنصر ،و م ن أن يتغير اﻻتصال أو يتوقف إذا ضعف أ
عنصر ف ه.

ومن بين الطرق المستخدمة لتحليل اﻻتصال ،هو فحص ل عنصر ،و عض من العوامل

المرت طة ه ،من خﻼل اﻹجراءات التال ة)::(3

* اﻹجراء اﻷول :مرسل المعلومات قد ون فردا أو مجموعة لهم أف ار أو احت اجات يردون

توصيلها وزادة منفعتها لمستخدميها  ،ولكي يتم نقلها إلى مستخدميها طرقة فعالة ،يجب مقابلة

خصائص اﻻستقﻼل والقدرة والجدارة والسلطة ،والقبول في عمل ة اﻻتصال بنفس درجة قبولها في

عمل ة الفحص ،وه ذا ون التقي م خال ا من التحيز.

أما النس ة للجدارة ،فهي القدرة على التف ير الواضح ومنط السبب ة  ،اﻹضافة إلى البراءة

في التعبير والعرض ).:(4

* اﻹجراء الثاني :و تعل

المضمون؛ وهو ترجمة لغرض المرسل أو أف اره أو احت اجاته و

تفسير المحتو والهدف منه .أ إعﻼم مستخدمي المعلومات حول درجة التواف بين المعلومات
التي تم اخت ارها والمعايير المعمول بها والمتعارف عليها ،والوسائل التي استخدمت في عمل ة
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المطا قة

*اﻹجراء الثالث :يرت

مستقبلي المعلومات  ،إذ حتل متسلمو المعلومات موقعهم الدائم في

دراسات اﻻتصال ،و حاول المرسل أن يختار الرموز من خﻼل مجال معين ستط ع تفهمه
المتسلمون سهولة ،و جب أن ش ل المحتو المرغوب ف ه من أجل توافقه مع اهتماماتهم

واحت اجاتهم  .و عتبر المتسلمون للمعلومات أن التقارر التي يتم إعدادها تكون أكثر العناصر

أهم ة في عمل ة اﻻتصال ،و جب أن حضوا اﻻهتمام من اﻷطراف المعن ة عمل ة تقي م

المعلومات ٕوابداء ال أر
ومهاراتهم في اﻻتصال؛ أ
الوحدة أو خارجها.

فيها؛ إذ يجب عليهم مراعاة معرفة مستخدمي المعلومات واتجاهاتهم
مد

فهمهم لمضامين التقي م الهادف والبناء بين مختلف اﻷطراف

مما يترتب عنها إنتاج معلومات اقتصاد ة مفيدة و م ة قابلة للفحص ومﻼئمة ﻻحت اجات
المستخدمين المحتملين ،بإستخدم أساليب ٕواجراءات لق اس ووصف وتفسير الب انات اﻻقتصاد ة
لمستخدميها في ش ل تقارر ،م ن مقارنتها على اﻷقل من حيث المفهوم مع منهج الطرقة
العلم ة لجمع وتقي م اﻷدلة المطلو ة لتحديد درجة تواف

المعلومات المعدة

واﻷنظمة التي

تح مها أو ﻼهما معا  .ولذلك فإن عمل ة إنتاج معلومات مفيدة م ن استخدامها في إعداد

أح ام ،وشهادة التصدي على المعلومات المعدة من طرف شخص يتميز الح اد واستقﻼل في
ال أر  ،يزد من الق مة اﻻقتصاد ة للمعلومات التي تم إعدادها.

وعلى هذا اﻷساس ،فإن ف رة تقي م المعلومات
على فهم ف رة التعارض

ون من العناصر الفعالة والهامة التي تساعد

صفته ظاهرة تخل التسيير الفعال للوحدة اﻻقتصاد ة والوصول إلى

حلول مقبولة في الطرح والمضمون.

*قابل ة المعلومات للفحص:

قابل ة الفحص ،فرض ة ترت

الضرورة بوجود مهنة

المراجعة ،فإذا لم تكن الب انات التي تم من خﻼلها إعداد القوائم المال ة )أو الكشوف المال ة (
قابلة للفحص ،فﻼمبرر لوجود هذه المهنة .و ستخرج فرض قابل ة المعلومات المعدة للفحص من

جملة من المعايير تستخدم في عمل ة تقي م الب انات ،اﻹضافة إلى وضع خطوات سترشد بها

ﻹيجاد نظام لﻼتصال بين معد المعلومات ومستخدميها وتتمثل هذه المعايير في )::(5
أ-المﻼءمة:وتتطلب ر

المعلومات ش ل مفيد العمل ات التي صممت لتسهيلها ،أو النتائج
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المرغوب في إنتاجها .و عتبر تحديد اﻻحت اجات المعروفة ،أو المفترضة لمستخدمي المعلومات

من اﻷهم ة م ان ﻷغراض تطبي هذا المع ار.

ب-إم ان ة التحقي  :إم ان ة التحقي من المعلومات المقدمة يتطلب ضرورة الوصول إلى

نفس النتائج إذا استخدمت المقاي س المتشابهة .و عتبر مع ا ار ذا أهم ة ،نظ ار ﻷن المعلومات

ستخدمها اﻷفراد الذين ل س لهم ح الحصول على الب انات التي أعدت منها هذه المعلومات.

و لما انت تلك الب انات عيدة عن الواقع ومجال التطبي

لما زادت الحاجة والتف ير بدرجة

أكبر من إم ان ة التحق  .واعت ارها خاص ة يجب توفيرها في مختلف المعلومات قبل أن تكون
موضوعا للفحص الذ

تتطل ه عمل ة تقي م المعلومات .وتستمد أهميتها من ونها ترت

بوجود

تعارض المصالح في عمل ة إعداد التقارر واتخاذ الق اررات .ولقد أوضحت الدراسات المحاسب ة
مايلي:

إن خاص ة قابل ة التحقي

في المعلومات تم ن اﻷفراد المؤهلين الذين عملون صفة مستقلة

عن عضهم ال عض من أن يتوصلوا الضرورة إلى مقاي س أو نتائج متشابهة نتيجة لفحص نفس

اﻷدلة أو الب انات أو السجﻼت وغيرها.

وتحتاج قابل ة التحقي إلى تثبيتها على أسس تح م اﻻعتراف والتبو ب والتقي م للعناصر المختلفة
والث ات في هذه العناصر ،وتهتم الدرجة اﻷولى بتوافر و فا ة اﻷدلة التي تشهد صحة الب انات

موضوع اﻻهتمامٕ .وانه لمن المم ن القول أنه لما زادت المسافة بين مستخدمي المعلومات
و ين مصدر إعدادها ،ازدادت أهم ة هذا المع ار ،و ذلك الحال النس ة للتعارض في المصالح

بينهما و ين معد هذه المعلومات.

جـ-إم ان ة التحديد الكمي :وهي خاص ة يجب توفرها في المعلومات لكي تكون قابلة
للتقي م ،وتعتبر أداء ممي از لها ،وترت

هذه الخاص ة بتعيين اﻷرقام لتمثيل المعلومات التي

تتضمنها التقارر ،وتعتبر النقد ات أكثر العناصر المألوفة في اﻻستخدام من طرف معظم
المتعاملين ،ولكنها ﻻ تمثل العنصر الوحيد.

ما أن إم ان ة التحديد الكمي تضيف منفعة نتيجة لتحو ل المعلومات إلى معلومات أكثر فائدة.

أما النس ة للتوجيهات اﻹرشاد ة الﻼزمة لتوصيل المعلومات المستخدمة وجودتها ،م ن حصر
ال عض منها في العناصر التال ة)::(6

 مﻼءمة المعلومات في حد ذاتها لمختلف اﻻستخدامات المتوقعة للهيئات الداخل ة أو192
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الخارج ة.

 -اﻹفصاح عن العﻼقات الهامة خاصة داخل الوحدة اﻻقتصاد ة.

 -شمول ة المعلومات لﻸحداث اﻻقتصاد ة ومختلف العمل ات الوحدة.

 -ث ات الممارسة وتطو رها وفقا لمتطل ات الوحدة وتسايرها مع المستجدات.

و ستمد هذا الفرض قوته من عمل ة المراجعة التي تعتمد على البرهان المستمد جذوره من

المنط ٕ ،وان إم ان ة الفحص واﻹث ات لمن أهم عناصر المنط وهي التي تعطي لﻸش اء معنى
 ،ومن ثم فإن قابل ة الوثائ التي يتم إعدادها للفحص من طرف شخص له فاءة وقدرة ﻹبداء
أر

في صحتها ،اعت ار أن الفحص هو الطر

المؤد

إلى الثقة في أ

معلومة تم

إعدادها) ،:(7وهذه الثقة قد تكون موج ة معنى أن المعلومات التي تم إعداده صح حة طمئن
إليها مستخدموها ،أو تكون سال ة معنى أن المعلومات التي تم تقد مها للفحص تحو أخطاء،

و التالي ﻻ طمئن إليها مستخدموها ،مما يؤد إلى ف رة التعارض ،فيخل التسيير الفعال للوحدة
اﻻقتصاد ة والمنتظر تحق قه.

*عدم وجود تعارض ضرور بين معد المعلومات في مصدرها و ين فاحصها.

إنه لمن المتوقع وجود ت ادل للمنفعة بين اﻷطراف المعدة للمعلومات و ين فاحصيها ،فمعد

المعلومات عتمد في اتخاذ معظم ق ارراته على المعلومات المال ة التي لها صلة ب أر فاحصها،

غرض المحافظة على مصداقيتها .ومن ثم ،فهو ستفيد من المعلومات التي تم فحصها بدرجة

أكبر من تلك التي لم يتم فحصها .

و تضح من هذا الفرض أنه ﻻ يوجد تعارض ضرور  ،ولكن ذلك ﻻ عني استحالته .فقد

عد المعلومات ،وفي هذه الحالة
ون هناك تعارض؛ حالة إخفاء عض الب انات من طرف ُم ّ
يجب أن ون الفاحص مت قظا لذلك.

*خلو الوثائ

المقدمة للفحص من أ ة أخطاء وهذا الفرض ضرور لكونه يجعل

عمل ة الفحص اقتصاد ة وعمل ة في آن واحد؛ ﻷن عدم وجوده أو التخلي عنه يتطلب من
فاحص المعلومات التوسع في اخت اراته ،وأن ستقصي وراء ل شيء الرغم من عدم وجود ما

يثبت أنه س شف ل اﻷخطاء الواردة .إﻻ أن هذا الفرض يثير نقطة هامة ،وهي مسؤول ة
الفاحص في اكتشاف اﻷخطاء ،فوجوده سوف ﻻ ساعد على اكتشاف اﻷخطاء غير العاد ة أو
التواطئ ة.
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ولكن عند وضوح هذه اﻷخطاء من خﻼل اخت اراته العاد ة ،فإنه ﻻ ون له مبرر في حالة

عدم فا ة الفحص الذ

قام ه ولم

تشف ذلك .ولذا طلب من الفاحص التر يز وتوفير

العنا ة المطلو ة لعمله ،لكي ون لهذا الفرض ق مة حق ق ة.

*وجود نظام مح م للرقا ة الداخل ة :ﻷن اﻷخطاء تكون دائما مم نة الحدوث الرغم من

التح م في أنظمة الرقا ة الداخل ة).:(8
إﻻ أن وجود نظام قو وفعال يؤد

إلى تخف ض احتمال حدوث الغش وأوجه عدم اﻻنتظام

في ب انات الوحدة  .فبدون وجود رقا ة مجد ة من السهل حدوث اﻷخطاء مما يجعل من
الصعب إنتاج وثائ

قابلة للتحقي

تساعد على إحداث عمل ة التعارض في المصالح .ولذا

قتضي ضرورة فحص وتقي م نظام الرقا ة الداخل ة القائم أو المعتمد في الوحدة موضع الفحص.

* التطبي المناسب للم ادئ المتعارف عنها ساعد على صدق الوثائ المنجزة  .معني أن
فاحص المعلومات

سترشد بهذه الم اد

الوقت نفسه تكون له سندا لتدع م أر ه.

مؤشر للح م على صدق المواقف المعينة ،وفي

عد المعلومات بتطبي الم اد
فيجب أن يهتم ل من الفاحص و ُم ّ
قبوﻻ عاما لعرض القوائم المال ة صورة عادلة؛ ﻷن المجتمع س ستفيد من عدالة هذا العرض في

اﻷجل الطو ل ،نتيجة ﻻتخاذ ق اررات استثمارة رشيدة وتحقي
للموارد.

المتعارف عنها والمقبولة

التسييرالفعال للتخص ص اﻷمثل

إﻻ أن هذا ﻻ منع من ق ام تعارض بينهما لعدة أس اب ،أهمها)::(9

أن ظاهرة إخفاء الب انات قد تبرز أوجه قصور معينة لديها تساعد على ظهور التعارض في

المصالح.

و لذلك ،يجب على الفاحص عند تجم عه لﻸدلة أن مارس قد ار من الحذر في الب انات للح م
على صحتها أو عدم صحتها.

وما يجب أن نف ر ف ه هو عندما تكون هذه الم اد المتعارف عنها والمعمول ه غير مجد ة أو
غير منصوص عنها على اﻹطﻼق ؟

 .3.2عدم قابل ة المعلومات المقدمة للفحص والتحقي )::(10

إذا انت العمل ات أو اﻷحداث أو عمل ة إعداد هذه المعلومات على درجة بيرة من

التعقيد  ،فسوف يجد مستخدم المعلومات صعو ة متزايدة ور ما استحالة في إش اع ذاته المستو
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المرضي من جودة المعلومات التي حصل عليها أ ضا حينما تص ح العمل ات واﻷحداث أكثر

تعقيدا  ،فسوف تزد احتماﻻت اﻷخطاء غي ار المقصود ة في المعلومات .وفي مثل هذه الحاﻻت

يتطلب وجود خبرة ﻹعداد المعلومات والتحق منها والزادة في جودتها لمستو معينا طمئن
من خﻼله اﻷعوان اﻻقتصاديين سواء داخل الوحدة اﻻقتصاد ة أو خارجها حتى ولو انوا ذو

معرفة متوسطة.

 .4.2الفصل بين مستخدم المعلومات ومعد المعلومات):(11
إذا افترضنا أن لمستخدم المعلومات

قدرة على التوصل إلى خﻼصة عن جود

المعلومات المتحصل عليها من خﻼل جهوده الذات ة الم اشرة ،وله أ ضا الرغ ة في ذلك لما

يتوقعه من نتائج ،إذا افترضنا ذلك ،فإنه س ون من غير المم ن ق امه بذلك لموانع قانون ة أو

مؤسسات ة لق امه عمل ة الفحص والمراجعة بنفسه .وفي هذه الحالة ون مخي ار بين تقبله لجودة
المعلومات بناء على ثقة يترتب عنها عدم تصوره لتعارض في المصالحٕ ،واما اﻻعتماد على
أطراف أخر لمساعدته في تحديد جودة المعلومات التي يتسلمها.

بناء على هذا العوامل اﻷرعة وتفاعلها مع عضها ال عض طرقة معينة  ،فإنها لما زادت

تؤد إلى):(12

-تزايد أهم ة الملخصات اﻹعﻼم ة المستقلة التي يتوصل إليها مستخدم المعلومات النس ة

لجودة المعلومات التي تم إعدادها.

-تزايد الصعو ة التي يواجهها مستخدم المعلومات أثناء حثه عن جودتها دون مساعدة خارج ة.

الخﻼصة:

من خﻼل ما سب

في عرضنا ،فإن هذه العوامل تش ل في معظمها الحاجة لضمان

تسهيل وظ فة شهادة التصدي من أجل طمأنة مستخدميها ،والتي تتم من خﻼل عمل ة نظام ة،

تتضمن سلسلة من الخطوات المنطق ة والمت ار طة ف ما بينها وهي -إت اع منهج موضوعي في
الحصول على اﻷ دلة وقرائن اﻹث ات ،إخت ار أسس لعرض المعلومات وتقي م النتائج بدون

تحيز أو إضرار الغير ،أو ضد الشخص أو الوحدة اﻻقتصاد ة التي تعد هذه المعلومات.
 -إدراج معلومات حول أحداث وتصرفات اقتصاد ة

قدمها الفرد أو الوحدة اﻻقتصاد ة في

ش ل وثائ معمول بها ومتعارف عليها تش ل موضوع التقي م.
-درجة التطاب

أو التواف

التام بين المعلومات التي تم إعدادها والتي تم الحصول عليها من
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العمل ات ،والمعايير الموضوع ة المتعارف عنها ،والمستخدمة في الح م على

المعلومات وما ينتج عنها من شوف مال ة .

صحة هذه

-توصيل النتائج معنى تقد م شهادة تصدي من طرف شخص ثالث عد ق امه عمل ة الفحص؛

أ التأكد من ق اس العمل ات وسﻼمتها من حيث التسجيل  ،التحليل ،التبو ب .

اﻹضافة إلى عمل ة التحقي  ،وهي إم ان ة الح م على صﻼح ة الوثائ التي تم إعدادها في

نها ة ل فترة.

يتم إعداد تقرر قدم إلى مختلف الهيئات الداخل ة والخارج ة أداة تساعد على الح م لتقي م
عمل ة التسيير ٕواصدار ق اررات حال ة و مستقبل ة تتعل
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جامعة المد ة

zougaiem@yahoo.fr:

Résumé

Rhyme dans la poésie populaire toute proche de la structure métrique

khallien de la rime dans la poésie arabe. Et peut interférer caractère rime

concept et Rawi dans certaines formes de poèmes en langue vernaculaire;
jusqu'à ce qu'il n'y a aucune trace de toute distinction entre les deux termes
rimeetrawi

.

Et illustré par des modèles des poèmes que nous avons étudiés la structure et
le rythme de ses éléments constitutifs. Et il n'est pas surprenant, cette
confusion aussi longtemps que la plupart des poètes et des savants anciens et

nouveaux ne distinguent pas entre les deux concepts, et ont porté sur Abou
Hussein

Arodé cette illusion et la

confusion

Dans

son livre ,

nous cherchons la rime dans la poésie populaire parallèle avec la rime dans
la poésie Alfassih, nous trouvons deux types de ces rimes.

le type de caractères de rimes est considéré couvre la poésie populaire
algerienne .

Nous cherchons dans les poèmes costume algérien dialectal la structure

de rime de poesie populaire dans le niveau quotidien algérien de la
rhétorique, la poésie et aussi avec les adaptations nécessaires pour

répondre aux types de sections Activations dans la langue vernaculaire
algérienne dans la poésie et dans le discours quotidien, à savoir:

Des échantillons de lettres rime dans la poésie algérienne Malhoun
La difficulté de déterminer devient de plus dans ce qui était sous la forme
marbuatet ou mokhamassat .
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ملخص

القاف ة في الشعر العامي أ الشعبي تقترب في البن ة العروض ة من القاف ة في الشعر الفص ح .و
قد يتداخل مفهوما القاف ة و حرف الرو في عض اﻷش ال من القصائد العام ة؛ حتى ﻻ ي قى أ
أثر للتمييز بين المصطلحين و مفهوميهما .

و يتضح ذلك من خﻼل النماذج من القصائد التي درسنا فيها بن ة اﻹ قاع و عناصره الم ونة له.و
ﻻ غ ار ة في هذا الخل مادام ثير من الشعراء و الدارسين ـ قد ما و حديثا ـ ﻻ ميزون بين
المفهومين  ،و قد تناول أبو الحسين العروضي هذا التوهم و الخل في تا ه ] تاب في علم

العروض [  ،و أنقل عنه ما يلي :

" اعلم أن حرف الرو هو الحرف الذ يلزم القاف ة من أول القصيدة إلى نهايتها  ،إن انت عينا

لزمت العين إلى آخر القصيدة  ،نحو قول الشاعر :

لكل امرئ ا أم عمرو ط ائع

****

و تفضيل ما بين الرجال الط ائع.

فالعين حرف الرو  ،و ﻻ يجوز غيره معه البتة  ،و حرف الرو

غل

الناس ثي ار في

معرفته  ،ف سمونه غير اسمه  ،و ﻻ ميزون حرف الرو من حرف الوصل و الخروج ، .وقد
ُذ ر رجل من زماننا هذا ممن ينتحل اﻷدب و ينسب إل ه ـ أنه عمل شع ار و صنفه ،فجعل ما

ان حرف الرو ف ه ألفا في جم ع القصيدة على حدة  ،و ما ان حرف الرو ف ه اء أو

سينا أو صادا مصنفا إلى آخر الحروف  ،ثم بدأ أول قصيدة  ،فسمي حرف الرو فيها غير

اسمه  ،و َع َدَله عن موضعه  ،و القصيدة التي بدأ بها :
سمها أحسن أسمائها .
****
أ ْث ِن على الخمر آﻻئها
و ّ

ف انت اﻷلف عنده حرف الرو  ،و هذا خطأ قب ح جدا ؛ ﻷن اﻷلف في هذا الموضع سمى خروجا

 ،و الهاء التي قبلها وصل  ،و حرف الرو في هذه القصيدة هي الهمزة التي صورتها في الخ
صورة ال اء .وذ ر عد هذا ما هو أطرف من هذا ،وهو قوله:

يـا لـيـلة

ُسـقـﱠاهـا **** هـﱠيـجـني ذ ُـرهـا بذ ـراهاﻷلف التي قبلها ردف ،ثم ذ ر في اب الهاء
ِبـتـﱡ ُ◌هـا أ َ
قصيدة ح مها ح م هذه القصيدة سواء إﻻ أن ردفها اء  ،وهي  :يـا لـيـلـة ﱡ
بـت في ديـاجـيـهـا
****

أُسـقـى

مـن

الـراح

صفـو
َ

صافـيـها

فإذا انت هذه على الهاء ،فتلك على الهاء ،و إن انت تلك على اﻷلف  ،فهذه على اﻷلف ،
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.

وهذا غير بين ،وما أحسن اﻹنسان إذا لم علم أن قول  :ﻻ أعلم  ،أو ينظر ف علم  ،و ان
هذا الرجل لم يوف في جم ع ما نس ه إلى اﻷلف ...إلخ .

و إذا أردنا ال حث في حروف القاف ة في الشعر العامي موازاة مع حروف القاف ة في الشعر
الفص ح  ،فإننا نجد نوعين اثنين من هذه القوافي  ،و ثافة ؛ هما :

المتواتر ] حر ة  +س ون  +حر ة  +س ون = [ 0/0/

و المترادف ] حر ة  +س ون  +حر ة  +س ون  +س ون = [00/0/
و نجد نوعا ثالثا و لكن بنس ة ضئيلة جدا هو :

المتدارك ]  [ 0//0/مع العلم أن النوع الثالث ﻻ حاف

على انسجامه اﻹ قاعي في ل

اﻷب ات؛نظ ار لنفور العام ة من الجمع بين حر تين متجاورتين .

أما المتراكب و المتكاوس  ،فﻼ أثر لهما في الشعر العامي الجزائر خصوصا .و في الزجل
المصر والزجل الشامي والشعر الن طي والشعر الحساني والحميني ال مني .
هذا النوع من أحرف القاف ة عتبر هو النوع الذ

غطي اﻷحرف اﻷخر  ،فﻼ ن اد نجد غيره

في الشعر العامي الجزائر لتناس ه مع البن ة الصوت ة للعام ة الجزائرة في مستواها الخطابي

اليومي ،و في الشعر ـ أ ضا ـ مع إجراء التعد ﻼت الﻼزمة على التفع ﻼت ما يناسب أنواع

المقاطع في العام ة الجزائرة في الشعر و في الخطاب اليومي أ ) :النثر في مقابل الشعر (.

عينات من حروف القاف ة في الشعر الملحون الجزائر

صعو ة تحديد الجزائر تزداد أكثر في ما ورد على ش ل مر وعات أو مخمسات أ و
مسدسات .و ذلك ما جاء في ش ل موشحات ؛ ﻷن الشاعر في هذه اﻷش ال ﻻ حاف على
القاف ة الموحدة ،و ﻻ على وحدة حروف الرو  ،ما عدا عض الﻼزمات التي تكرر في آخر
ل مروع أو مخمس أو دور .و في المروعات نجد الثابت الوحيد هو الشطر اﻷخير من

البيت الثاني في ل المروعات من البدا ة إلى النها ة  .أما اﻷشطر الثﻼثة اﻷخر فتثبت في

في المروع الواحد و تتغير من مروع إلى آخر ،ومن المروعات المشهورة  :مروع ] ا

الورشان [ لمحمد بن مسايب و قع في ستين )  ( 60مروعا و مئة و عشرن )  ( 120بيتا.

منه قوله :

.

المروع1

زر فـاق ْـد م ْـرس ْـم شـيـبـا ب .
يـا الـورش ْ
ـان اقـص ْـد طـيـبـا أ **** ْ
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ـسك بـها  .د
أمـر الـغـيـبـا ج **** و ﻻ ت ـح ّـد ْث نـف ْ
ﻻ تـخـم ْـم فـي ْ
المروع 2

ـك
يـا الـورش ْ
ـزم ب َـمـشـي ْ
ـان اع ْ
ـك
ذا ال ْـوصـاي ْـه بـها نـوصـي ْ

ـك ب
ﷲ و ْعـلي ْ
أ ****أَْلـتََـ ْـل ْعـلى ْ
ج ****خ ـ ْذهـا و ْت َـهـﻼّ فـيهــا  .د
المروع .3

ـان ب.
ﷲ و اﻷم ْ
ـاب ْتـل ْـم ْ
ن ْـرْسـلك ْ◌ ْ
من ب ْ
ـسان أ **** س ْـر في حـْفـ ْ ْ
ـنان ج **** ـ ْـل َم ْـن هـ ْـو والـي فـيـهـا د.
ـزور ْبـﻼ تَ ْـم ْ
ب ْـع ْـد ما ْت ْ

بن ة القاف ة و حروفها و حر اتها في الشعر العامي الجزائر :

الشاعر العامي القاف ة عنا ة شديدة ،فقد يجعل للقصيدة قافيتين ؛ قاف ة في نها ة صدر
عنى
ُ َ
ُ
البيت و قاف ة أخر في نها ة العجز  ،وتستمر القصيدة بتلك التقف ة على النها ة  ،و هذا
النوع من القوافي هو الغالب في الشعر البدو الجزائر ن مثلما هو الحال في ديوان عبد ﷲ

بن َ ّر ْو ـ ما سنر ﻻحقا .ـ و قد عتمد على نظام التقف ة الخليلي فتكون القاف ة في نها ة
العجز فق  .وهذا النوع قليل جدا في دواو ن الشعر محل الدراسة  .أما النوع الغالب من
القوافي في تلك الدواو ن فهو النظام الذ

نجده في الموشحات حيث تتعدد القوافي و حروف

الرو من بيت إلى آخر ) البيت مفهوم مصطلحات أجزاء الموشح (  .و م ن تسم ة هذه
القوافي اقت اس عض المصطلحات من اﻷستاذ محمد ناصر سعيد المطهر .

أنـواع الـقـوافـي .

 1 .ـ :تتكون القاف ة المفردة من حرف واحد في نها ة العجز دون اﻻهتمام بنها ة الشطر

اﻷول وهذا النوع من القاف ة ﻻ ن اد نجد له أث ار في الشعر العامي الجزائر .

و لم أعثر إﻻ على قصيدة وحيدة من نوع القاف ة المفردة  ،و هي للشاعر عبد القادر الخالد
نسات الخالد
في ديوانه صفحة ( 166) :عنوان  } :من ّ
) (18بيتا  ،منها قوله :

أهله { .و تقع في ثمان ة عشر

1 .ـ ذا اشحال وا انا صابر ما لذ لي صبر *** راه شاش قلبي و افتكر ما مضى له )و(

2ـ راه شاش قلبي و اتحطم عد ما نـدم *** هـلكوه زوج حـ ار م زادو اهـ الـو .

العز نـالو .
3.ـ هلكوه
ـخات ز ْـن و هـمة و ْ
زنات السما ْم و عيو ْن سامة *** ازي ْ
ْ
ذخاير الحلي و الـحـلو .
دايرن للزو ْخ
التقصار ***
المحضر و
اح
ْ
 4.ـ زايخات و ش ْ
ْ
ْ
ْ
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أما في الشعر العامي عموما  ،و ذلك عض النماذج الشعرة الفص حة ) القصائد المقفاة و
الموشحات (  ،فإننا نجد الشاعر يهتم بنوعين من الموس قى و النغم  ،موس قا الوزن و القاف ة
من حيث حروفها وحر اتها مفهوم مصطلحات عروض الشعر العري ،و ذلك أصوات هذه
القاف ة المن عثة موس قاها من الحروف الم ررة في الشطرن معا ؛ قاف ة في صدر البيت وقاف ة

أخر في عجزه .و هي ما صطلح عل ه الموس قى الداخل ة ،المن عثة من لغة الشعر و

اﻷصوات الم ررة بنظام و انسجام .و هنا تتضح العﻼقة المتينة بين أوزان شعر الموشحات و

قوافيها  ،و أوزان الشعر العامي  ،المبني ﻼهما على الحاجة إلى الغناء ،و ما يتطل ه الغناء
.

عرض المقـال

قد صعب تحديد مفهوم القاف ة في الشعر العامي ،إذا تقيدنا مدلول هذا المصطلح في

عروض الشعر الفص ح نظ ار للتقارب الشديد بين مفهومي القاف ة و حرف الرو  ،و قد

يتداخل المفهومان في عض اﻷش ال من القصائد العام ة ؛ حتى ﻻ ي قى أ أثر للتمييز بين
المصطلحين و مفهوميهما .

و يبدو أن أغلب شعراء الشعر العامي ﻻ ميزون بين مفهومي القاف ة و حرف الرو ـ و

يتضح ذلك من خﻼل النماذج من القصائد التي درسنا فيها بن ة اﻹ قاع و عناصره الم ونة له ـ

و سنقدم عض العينات الشعرة ﻹ ضاح ﻼمنا ـ .و ﻻ غ ار ة في هذا الخل مادام ثير من
الشعراء و الدارسين ـ قد ما و حديثا ـ ﻻ ميزون بين المفهومين  ،و قد تناول أبو الحسين
العروضي هذا التوهم و الخل في تا ه ] تاب في علم العروض [ ، 1و أنقل عنه ما يلي :

" اعلم أن حرف الرو هو الحرف الذ

يلزم القاف ة من أول القصيدة إلى نهايتها  ،إن انت

عينا لزمت العين إلى آخر القصيدة  ،نحو قول الشاعر :

لكل امرئ ا أم عمرو ط ائع

****

و تفضيل ما بين الرجال الط ائع.

فالعين حرف الرو  ،و ﻻ يجوز غيره معه البتة  ،و حرف الرو

غل

الناس ثي ار في

معرفته  ،ف سمونه غير اسمه  ،و ﻻ ميزون حرف الرو من حرف الوصل و الخروج  ،وقد
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ُذ ر رجل من زماننا هذا ممن ينتحل اﻷدب و ينسب إل ه 1ـ أنه عمل شع ار و صنفه ،فجعل ما

ان حرف الرو ف ه ألفا في جم ع القصيدة على حدة  ،و ما ان حرف الرو ف ه اء أو

سينا أو صادا مصنفا إلى آخر الحروف  ،ثم بدأ أول قصيدة  ،فسمي حرف الرو فيها غير

اسمه  ،و َع َدَله عن موضعه  ،و القصيدة التي بدأ بها :
سمها أحسن أسمائها .
****
أ ْث ِن على الخمر آﻻئها
و ّ

ف انت اﻷلف عنده حرف الرو  ،و هذا خطأ قب ح جدا ؛ ﻷن اﻷلف في هذا الموضع سمى خروجا

 ،و الهاء التي قبلها وصل  ،و حرف الرو في هذه القصيدة هي الهمزة التي صورتها في الخ

صورة ال اء  ،فإن ان إنما أراد أن اﻷلف حرف الرو في الصورة ؛ فين غي أن ون ل صاد أو
سين عدها ألف  ،أن تكون على اﻷلف  ،و متى جر هذا المجر خرج من الشعر ل قاف ة على
الصاد أو ال اء أو ما أش ه ذلك  ،إذا انت منصو ة مثل قولك  :ص ا ا و رضا ا وخطا ا  ،و ما

أش ه ذلك و لو نظر هذا الرجل أدنى نظر حتى قف على حق قة الشيء ،ما ذ ر مثل هذا و دونه ،

وشه َره بين الناس  .و ذ ر
ّ

عد هذا ما هو أطرف من هذا ،و هو قوله :

ُسـقـﱠاهـا ****هـﱠيـجـني ذ ُـرهـا بذ ـراها
يـا لـيـلة ِبـتـﱡ ُ◌هـا أ َ
و حرف الرو ها هنا الهاء ﻷن ما قبلها ساكن و اﻷلف التي عدها خروج  ،و اﻷلف التي قبلها
.

ردف  ،ثم ذ ر في اب الهاء قصيدة ح مها ح م هذه القصيدة سواء إﻻ أن ردفها اء  ،و هي :

يـا لـيلة ﱡ
فـو صافـيها
بـت في ديـاجـيـها **** أُسـقى مـن الراح ص َ
فإذا انت هذه على الهاء ،فتلك على الهاء ،و إن انت تلك على اﻷلف  ،فهذه على اﻷلف ،
.

وهذا غير بين ،وما أحسن اﻹنسان إذا لم علم أن قول  :ﻻ أعلم  ،أو ينظر ف علم  ،و ان
هذا الرجل لم يوف في جم ع ما نس ه إلى اﻷلف ...إلخ " . 2

و إذا أردنا ال حث في حروف القاف ة في الشعر العامي موازاة مع حروف القاف ة في الشعر
الفص ح  ،فإننا نجد نوعين اثنين من هذه القوافي  ،و ثافة ؛ هما :
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المتواتر ] حر ة  +س ون  +حر ة  +س ون = [ 0/0/

و المترادف ] حر ة  +س ون  +حر ة  +س ون  +س ون = [00/0/

و نجد نوعا ثالثا و لكن بنس ة ضئيلة جدا هو :

المتدارك ]  [ 0//0/مع العلم أن النوع الثالث ﻻ حاف

على انسجامه اﻹ قاعي في ل

اﻷب ات؛ نظ ار لنفور العام ة من الجمع بين حر تين متجاورتين .

أما المتراكب و المتكاوس  ،فﻼ أثر لهما في الشعر العامي الجزائر خصوصا .و في الزجل
المصر والزجل الشامي والشعر الن طي والشعر الحساني والحميني ال مني  .وللتوض ح أكثر
أدون أواع القوافي من حيث الحروف في الشعر الفص ح للموازنة بينها و بين حروف القاف ة

في الشعر العامي .

 1 .ـ المتكاوس " :اعلم أن المتكاوس هو ل قاف ة توالت فيها أرع حر ات بين ساكنين ،و
ذلك أكثر ما قع في الشعر من المتحر ات  ،و هو جزء واحد  ،و هو َ :ف ِـعـَل ُـت ْـن ،قع في
ضروب الرجز و ل س للمتكاوس غيره .1".هذا في الشعر الفص ح أما في العام ة  ،فﻼ مجال

لوجود هذه التفعيلة وهذا النوع من التر يب المقطعي ﻻ في اللغة و ﻻ في الشعر أ  :التر يب
المقطعي التالي :

] صامت  +صائت قصير  +صامت  +صائت قصير صامت  +صائت قصير صامت +
صائت

قصير +صامت [

 2.ـ المتراكب  " :اعلم أن المتراكب هو ل قاف ة توالت فيها ثﻼث حر ات بين ساكنين،

مـف َــت ِ
فعول
فعول ؛ ﻷن الواو من
ــعـُل ْـن فـَ ِـعـلـُ ْن و َف ِـع ْـل إذا ان قبله
ـتن و ْ
ـاعـَل ْ
وذلك نحو  :مـف َ
ُ
ُ
ساكنة ،والﻼم من َف َـع ْـل ساكنة ،فهذه أرعة أجزاء2" .وهذا النوع من التر يب المقطعي ﻻ وجود
له ـ أ ضا ـ في اللغة العام ة و في الشعر إﻻ إذا عمد المتكلم إلى تفص ح الكلمات  ،و تحميل

العام ة من حيث خصائصها الصوت ة ما ل س فيها ،وهذا سنجده ﻻحقا في شعر سعيد
المنداسي .
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 3 .ـ المتدارك  " :اعلم أن المتدارك هو ل قاف ة توالت فيها حر تان بين ساكنين ،نحو:

ِ
ــل إذا ان
ـعـلـن و م
مـت
َ
ْ
مــس َـت ْـف ْ
ْ
ـفـاعـلـن و ْ
ـفـاعـلـن و فـاعـلـن ْ◌ و فـع ْـل .إذا ان قبل فعولن و ُف ْ
1
ـول ،فهذه ستة أجزاء " أما هذه التفاعيل  ،فنجدها في الشعر العامي خاصة الشعر
قبله َفـع ُ
الن طي ،ونجدها في الشعر الملحون الجزائر لكن بنس ة ضئيلة  ،و قد تخضع هذه التفع ﻼت

على تعد ﻼت ]يلحقها الزحاف و العلة [ و لكن الصورة

التي تنتقل إليها ﻻ تفقدها أصلها  ،ﻷن عدد المقاطع ي قى هو هو  ،إﻻ عض التفع ﻼت

مثل:فاعل التي يلحقها القطع لكن دون تغيير مؤثر  ،و هذا ﻷن هذه التفعيلة ﻻ يدخلها الخبن
لتعارضه مع خصائص اللغة العام ة.

و إل ك تحو ﻼت هذه التفاعيل :
فاعلن
م ْت ْ
علن
مس َـت ْف ْ
ْ

= ـ ـ ـ ـ )  4مقاطع ( تؤول إلى ْ ِ
عيُل ْن = ـ ـ ـ ـ =)4مقاطع(
مستَْف ْ
متفاعْيُل ْن أو ْ
عيُل ْن = ـ ـ ـ ـ = )  4مقاطع (
مس َت ْف ْ
= ـ ـ  vـ )  4مقاطع ( تؤول إلى ْ

لن = ـ ـ ـ ـ أو vـ ـ ـ =) 4
لن أو
مفاعلن  v :ـ  vـ ) 4مقاطع ( تؤول إلى
مفاعي ْ
مافاعي ْ
ْ
ْ
ْ
مقاطع (

ـلن ) القطع ( تساو مقطعين اثنين  ،ولكنهما
فع ْ
فاعلن ْ◌  :ـ  vـ )  3مقاطع ( تؤول إلى ْ
طو ﻼن  .والمقطع الطو ل مثا ة مقطعين قصيرن .
ِ
ِ
عل (
فع ْل  v :ـ ) مقطعان اثنان ( قد تؤول هذه التفعيلة إلى
فاعل ) فـ ْ ْ
ْ
ُفـ ْل هذه التفعيلة الم ونة من مقطع طو ل واحد  ،ت قى ما هي  ،و م ن إلحاق هذا المقطع في
متفاعﻼتن و مستفعلن التي تؤول إلى
عض اﻷوزان بتفعيلة تس قه مثل متفاعلن التي تؤول إلى
ْ
مستفعﻼتن  .و فاعلن التي تؤول على فاعﻼتن  ،مع إجراء التحو ﻼت التي تلح التفع ﻼت السا قة
ْ

ﻼتن ـ فاع ﻼتن [ و هذا مراعاة للخصائص الصوت ة
 ،فتص ح على التوالي ] ْ
ﻼتن ـ مستفع ْ
متفاع ْ
في العام ة ...وقد وظفت أغلب هذه التفع ﻼت في تناولي للقاف ة في الشعر العامي  ،و سأتناولها
ﻻحقا في دراستي للمدونة الشعرة عند عض شعراء الملحون المشهورن في الجزائر .

 4 .ـ المتواتر  " :اعلم أن المتواتر هو ل قاف ة وقع فيها حرف متحرك بين ساكنين  ،نحو :

مـفـاعـيـل ْـن و فـاعـﻼتـن و فـعـﻼتـن و مـفـعـولـن و مـتـفـاعـﻼت ْـن ومـسـتـفـعـﻼتـن و مـفـتـعـﻼتـن
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أجزاء " .

و فـعـولـن و َفـ ْـع ـلـ ْـن و ُفـ ْـل  ،إذا ان قبله فعولن  ،فهذه عشرة
هذا النوع من أحرف القاف ة عتبر هو النوع الذ غطي اﻷحرف اﻷخر  ،فﻼ ن اد نجد غيره
1

في الشعر العامي الجزائر لتناس ه مع البن ة الصوت ة للعام ة الجزائرة في مستواها الخطابي

اليومي ،و في الشعر ـ أ ضا ـ مع إجراء التعد ﻼت الﻼزمة على التفع ﻼت ما يناسب أنواع

المقاطع في العام ة الجزائرة في الشعر و في الخطاب اليومي أ ) :النثر في مقابل الشعر (.

 5 .ـ المترادف" :اعلم أن المترادف هو ل قاف ة اجتمع في آخرها حرفان ساكنان ،نحو:

ﻻن و
فاعلتان و
فعلتان و
مفتعﻼن و
مفاعﻼن و
ومستفعﻼن و
متفاعﻼن
فعﻼتان و مفعو ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
2
فعول فهذه ثﻼثة عشر جزءأ " .
ومفاعيل و
فعﻼن
فاعﻼن و
ﻻن و
ْ
ْ
فعو ْ
ْ
ْ
و هذا اﻹحصاء الذ أجراه أبو الحسين العروضي له أهم ة بيرة جدا  ،من حيث :

أ ـ أراحنا و أزاح عنا عناء الرد على من قد يرفض عض التحو ﻼت في التفع ﻼت التي

ارتضيناها لبناء أوزان الشعر العامي .

ب ـ التفع ﻼت التي ذ رها أبو الحسين العروضي ثير منها ص ح وجهين لعملة واحدة ،حين

ننقل هذه التفع ﻼت م ونات أو أر ان 3ﻷوزان الشعر العامي و هذا عد تعديل مقاطعها ما
يناسب العام ة .

مستفعﻼن  ،ﻷن متفاعﻼن يلحقا اﻹضمار وجو ا
متفاعﻼن هي نفسها
.أ ـ  1ـ و مثال ذلك :
ْ
ْ
في الشعر الملحون مع تحو ل المقطع القصير ـ ع ـ إلى مقطع طو ل فتؤول التفعيلتان لتاهما

ـﻼن
إلى مستفع ْـي ْ
فعﻼن  ،و حدث ذلك عد تعديل مقاطع التفعيلتين معا  ،ففي
فاعﻼن هي نفسها
أ ـ 2ـ :
ْ
ْ
عـ
فاعﻼن نحول المقطع القصير ع إلى مقطع طو ل  ...و في
فعﻼن نحول المقطع القصيرـ َ
ْ
ْ
ـﻼن
ف  ،التفعيلتان لتاهما إلى فاع ْـي ْ
إلى مقطع طو ل  ،و ذلك المقطع القصير َ
.
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ج ـ تظهر عض الفوارق بين الشعر الملحون و الشعر الفص ح في توظيف هذه التفع ﻼت و

تموقعها ـ أ ضا ـ ﻷن أصوات العام ة تميل إلى الجمع بين السواكن في الكلمة الواحدة و في الكلمتين
المتجاورتين،بينما هذه الخصائص الصوت ة تنعدم في العام ة أو تحول إلى ما يتناسب معها ؛ أن
حرك الساكن اﻷخير في الكلمة إذا تﻼه حرف ساكن في بدا ة لمة أخر مجاورة و ظهر ذلك

الشعر

و

في

النثر

قال زهير بن أبي سلمى :

ُ

معا

و

ترتيل

في

القرآن

،

وتﻼوته

1

ِفْرُه و من ﻻ يت الشتم شتمِ
****
و من يجعل المعروف من دون عرضه
و الشاهد في قوله :يجعل المعروف  ،حرك حرف الﻼم في الفعل يجعل المجزوم ،ﻷن الﻼم
عده ساكن .

ثان ا :عينات من حروف القاف ة في الشعر الملحون الجزائر

إن صعو ة تحديد أنواع القوافي في الشعر العامي الجزائر تزداد أكثر صعو ة و نمثل لها ما

ورد على ش ل مر وعات أو مخمسات أ و مسدسات

2

و ذلك ما جاء في ش ل موشحات ؛

ﻷن الشاعر في هذه اﻷش ال ﻻ حاف على القاف ة الموحدة ،و ﻻ على وحدة حروف الرو ،

ما عدا عض الﻼزمات التي تكرر في آخر ل مروع أو مخمس أو دور .و في المروعات ـ
مثﻼ ـ

نجد الثابت الوحيد هو الشطر اﻷخير من البيت الثاني في ل المروعات من البدا ة إلى
النها ة  .أما اﻷشطر الثﻼثة اﻷخر فتثبت في في المروع الواحد و تتغير من مروع إلى آخر

 ،و من المروعات المشهورة  :مروع ] ا الورشان [ لمحمد بن مسايب و قع في ستين )
 ( 60مروعا و مئة و عشرن )  ( 120بيتا .منه قوله :
المروع1

3

.

زر فـاق ْـد م ْـرس ْـم شـيـبـا ب .
يـا الـورش ْ
ـان اقـص ْـد طـيـبـا أ **** ْ
ـسك بـها  .د
أمـر الـغـيـبـا ج **** و ﻻ ت ـح ّـد ْث نـف ْ
ﻻ تـخـم ْـم فـي ْ

207

 .ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:ع6:ج .2ﺟﻮان 2012

.

ـك
يـا الـورش ْ
ـزم ب َـمـشـي ْ
ـان اع ْ
ـك
ذا ال ْـوصـاي ْـه بـها نـوصـي ْ

المروع 2

ـك ب
ﷲ و ْعـلي ْ
أ ****أَْلـتََـ ْـل ْعـلى ْ
ج ****خ ـ ْذهـا و ْت َـهـﻼّ فـيهــا  .د
المروع .3

ـان ب.
ﷲ و اﻷم ْ
ـاب ْتـل ْـم ْ
ن ْـرْسـلك ْ◌ ْ
من ب ْ
ـسان أ **** س ْـر في حـْفـ ْ ْ
ـنان ج **** ـ ْـل َم ْـن هـ ْـو والـي فـيـهـا د.
ـزور ْبـﻼ تَ ْـم ْ
ب ْـع ْـد ما ْت ْ
إ ضاح ما سب :

 1 .ـ المواقع ) اﻷشطر( ] أ ـ ب ـ ج [ متغيرة من مروع إلى آخر ،ثابتة في المروع الواحد .

 2 .ـ الموقع ] د [ ثابت ف

ل المروعات  ،من البدا ة إلى النها ة  ،و هو مثا ة الﻼزمة

في الشعر الحديث و في الموشحات  ،من حيث الوزن و القاف ة و حرف الرو

:1

القاف ة عنصر أساس من م ونات الوزن :

ﻻ يخلو تاب تناول موس قا الشعر و عروض الشعر العري من تخص ص اب أو فصل
للقاف ة  ،و أفرد علماء ثيرون دراسات مستقلة درسوا فيها القاف ة يبينون فيها أنواع القوافي من

حيث التقييد و اﻹطﻼق ،والحر ات والحروف و العيوب و المحاسن .و نظ ار لهذه العﻼقة
المتينة بين حور الشعر و القوافي في الشعر الفص ح الموزون المقفى  ،و في الشعر العامي

أ ضا حرص الشعراء حرصا شديدا في اخت ار القوافي وتنو عها ما يخدم الوزن و يجل ه  ،و
ما يواف

التذوق الغنائي المترقب عند الشاعر و السامع معا  .و من هذا التصور ﻻ نجد

تعرفا واحدا للشعر الموزون المقفى ﻻ شير إلى هذه العﻼقة المتينة بين ال حر والقاف ة و
الغنائ ة.قال قدامة بن جعفر  ":إن أول ما حتاج إل ه في شرح هذا اﻷمر "1معرفة حد الشعر

الجائز عما ل س شعر  ...إنه قول موزون مقفى يدل على معنى "  .2و قال ابن فارس " :

 ...ﻼم موزون مقفى دل على معنى  ،و ون في أكثر من بيت  ،ﻷنه جائز اتفاق سطر

واحد بوزن ش ه وزن الشعر عن غير قصد . 3" .و قال الس اكي في تعرفه للشعر مت عا

المنهج المنطقي  " :قيل الشعر ع ارة عن ﻼم موزون مقفى  ،و ألغى عضهم لف المقفى ،
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وقال :إن التقف ة  ،وهي القصد إلى القاف ة و رعايتها ﻻ تلزم الشعر  ،لكونه شع ار  ،بل ﻷمر
عارض

ونه مصرعا أو قطعة أو قصيدة أو ﻻقتراح مقترح  ،و إﻻ فل س للتقف ة معنى غير

انتهاء الموزون  ،وأنه أمر ﻻ بد منه  ،جار من الموزون مجر

ونه مسموعا و مؤلفا ،

وغير ذلك  ...و من اعتبر المقفى  ،قال  :الموزون قد قع وصفا للكﻼم إذا سلم عن عيبي
قصور و تطو ل ؛ فﻼ بد من ذ ر التقف ة تفرقة".

1

.والس اكي ﻻ يختلف في تعرفه للشعر

عمن سب ذ رهم  ،إﻻ في ونه ير أنه ﻻ حاجة إلى إضافة لمة مقفى ،ﻷن القاف ة من
المسلمات  ،و ﻷنها تجر من الشعر والوزن مجر الجزء من الكل  ،فهي داخلة ف ه وهي

عﻼمة نها ة وزن ما ) بيت أو أب ات أو قطعة (  .و هذا فهم عمي جدا لدور ،و موقع القاف ة

في داخل الوزن الواحد .و قد وعاها شعراء الموشحات و اﻷزجال ثم الشعر الملحون  ،فراحوا

يتفننون في الجمع بين القوافي المتعددة و لكن طرقة هندس ة و بإ قاع منسجم في ل قطعة
أو بيت أو دور أو مروع أو مخمس  ،داخل القصيدة الواحدة  ،وأح انا داخل الوزنو ال حر
الواحد ...

لذا نجد الشاعر العامي قد التزم البناء الموس قي للقصيدة العام ة  ،وهذا من خﻼل المحافظة
على وحدة الوزن والقاف ة في القصيدة الواحدة أو الجملة الموس ق ة الواحدة ) البيت أو الدور
مصطلح أجزاء الموشحات ( .والقاف ة في الشعر العامي العري و الجزائر خصوصا عنصر

أساس و رافد قو من روافد الوزن واﻹ قاع  ،وﻻ تستق م قصيدة أو بيت شعر دون قاف ة ،
وقد تفنن فيها الشعراء ،وأبدعوا و نوعوا حتى فاقوا فيها الشعر الفص ح ؛ ما أن الشاعر
العامي ير أن الوزن ـ ما ذ رنا سا قا ـ ر ن من أر ان الشعر ،و القاف ة جزء من هذا الر ن،

" فالوزن ر ن من أر ان الشعر  ،والقاف ة جزء من هذا الر ن ٕ ،وان ان ثير من النقاد قد
فصل بين الوزن والقاف ة  ،وجعلوهما ر نين أساسيين ﻻ قوم الشعر دونهما . 2".والشعر
العامي الجزائر هو شعر غنائي يلتزم ف ه الشاعر الوزن و القاف ة ،وتتكون القصيدة من

وحدات موس ق ة هي اﻷب ات  ،يراعي فيها الشاعر وحدة اﻹ قاع و انسجامه المتمثل في الوزن

الواحد و القاف ة الموحدة ـ على اﻷقل في ل وحدة موس ق ة ) في المروعات والمخمسات و ما
ان في ش ل بناء موشح ( و قد عمد الشاعر العامي إلى التجديد في اﻷوزان العر ة مما
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ضفي على قصائده تنو عا في اﻹ قاع الخارجي المن عث من الوحدات الوزن ة الجديدة تأس ا

ما جد في أوزان الموشحات ".و ش ل اﻹ قاع الداخلي  ،و اﻷداء النغمي ـ في حسن

استخداممها ـ صو ار إبداع ة إ حائ ة  ،لكون اﻹ حاء ين ع من عناصر اﻹ قاع  ،أو التكرار
الموزون  ،والموس قا و الوزن و الحر ة " .

1

و إذا انت صناعة الشعر تتطلب اﻻلتزام الوزن  ،فإن الوزن و القاف ة ضرورة ملحة لهذه

الصناعة  ،و على الشاعر أن يلتزم بها لتتم له الصناعة الجمال ة  ... " .أما القاف ة ف انت

م ملة للوزن ن وشر ة له في اﻻختصاص ،ولها وظ فة معنو ة إلى جانب الوظ فة الوزن ة ،و
ﻻ سمى الشعر شع ار حتى ون له وزن وقاف ة . 2".

و من هذا المفهوم للقاف ة عند الشاعر الشعبي  ،فإننا نجده عند ص اغته و نظمه للشعر،يلتزم
التزاما الوزن والقاف ة معا  ،و عمل على التنو ع فيها في عض اﻷش ال الشعرة العام ة
طرقة فن ة و هندس ة بد عة  ،ﻷن القاف ة ما قال عبده بدو سا قا :هي في اﻷساس م ملة

للمعنى اﻹضافة إلى دورها في اﻹ قاع .و عمل الشاعر الشعبي على اخت ار القوافي عنا ة

شديدة و دقة متناه ة من حيث اﻷلفا و حروف القاف ة و حر اتها " ،حيث تعطي في نها ة
ل بيت دﻻلة لفظ ة و معنو ة و موس ق ة  ،و لم قتصر ذلك على نها ة اﻷب ات الشعرة  ،و

إنما تح م في نها ة الشطر اﻷول لكل بيت  ،وجعله ينتهي حرف أو حرفين أو أكثر  ،عطي

دﻻلة و معنى نو س ك الوزن و ينوع التناغم الموس قي الداخلي للقصيدة ش ل عام ".

 :2بن ة القاف ة و حروفها و حر اتها في الشعر العامي الجزائر

3

الشاعر العامي القاف ة عنا ة شديدة  ،فقد يجعل للقصيدة قافيتين ؛ قاف ة في نها ة
عنى
ُ َ
ُ
صدرالبيت و قاف ة أخر في نها ة العجز  ،وتستمر القصيدة بتلك التقف ة على النها ة  ،و هذا

النوع من القوافي هو الغالب في الشعر البدو الجزائر ن مثلما هو الحال في ديوان عبد ﷲ

بن َ ّر ْو ـ ما سنر ﻻحقا .ـ و قد عتمد على نظام التقف ة الخليلي فتكون القاف ة في نها ة
العجز فق  .وهذا النوع قليل جدا في دواو ن الشعر محل الدراسة  .أما النوع الغالب من
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نجده في الموشحات حيث تتعدد القوافي و حروف

القوافي في تلك الدواو ن فهو النظام الذ

الرو من بيت إلى آخر ) البيت مفهوم مصطلحات أجزاء الموشح (  .و م ن تسم ة هذه
القوافي اقت اس عض المصطلحات من اﻷستاذ محمد ناصر سعيد المطهر

أنـواع الـقـوافـي .

 1 .ـ القاف ة المفردة  :تتكون القاف ة المفردة من حرف واحد في نها ة العجز دون اﻻهتمام

بنها ة الشطر اﻷول وهذا النوع من القاف ة ﻻ ن اد نجد له أث ار في الشعر العامي الجزائر  ،و
قد تصفحت دواو ن ثيرة منها :

ديوان عبد القادر الخالد  ،حو اثنتي و س عين )  ( 72قصيدة .

ديوان محمد بن مسايب  ،حو تسعا و ثﻼثين ) ( 39قصيدة ،

ديوان عبد ﷲ بن رو  ،حو خمسا و عشرن ) ( 25قصيدة .

ديوان سيد الخضر بن خلوف  ،حو إحد و ثﻼثين ) ( 31قصيدة .

ديوان أحمد بن تر ي  ،حو ثمان ة عشر ) (9 18قصيدة .

ديوان الشيخ التلمساني بن سهلة بومدين  ،حو ستا و ثﻼثين قصيدة  ( 36 )،قصيدة .

ديوان السلوان للشاعر الحاج محمد بن سف ان  ،حو أرعا و عشرن )  (24قصيدة .

و ذلك ديوان  :سعيد المنداسي  ،و حو عشرن )  ( 20قصيدة  ،مع العلم أن شعره قرب

من الشعر الفص ح  ... " ،لغة سيد

المنداسي قو ة سلسة المعاني  ،وشعره الملحون قرب

جدا من الشعر المعرب  ،و في دل ﻼ على ذلك العينات التي أوردناها في القصيدة الحاد ة

عشر ) الحاد ة عشرة ( من هذا الديوان ".

1

و لم أعثر إﻻ على قصيدة وحيدة من نوع القاف ة المفردة  ،و هي للشاعر عبد القادر الخالد
نسات الخالد
في ديوانه صفحة ( 166) :عنوان  } :من ّ
) (18بيتا  ،منها قوله :

أهله { .و تقع في ثمان ة عشر

1 .ـ ذا اشحال وا انا صابر ما لذ لي صبر *** راه شاش قلبي و افتكر ما مضى له )و(

2ـ راه شاش قلبي و اتحطم عد ما نـدم *** هـلكوه زوج حـ ار م زادو اهـ الـو .

العز نـالو .
3.ـ هلكوه
ـخات ز ْـن و هـمة و ْ
زنات السما ْم و عيو ْن سامة *** ازي ْ
ْ
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ذخاير الحلي و الـحـلو
دايرن للزو ْخ
التقصار ***
المحضر و
اح
ْ
 4.ـ زايخات و ش ْ
ْ
ْ
ْ
دم ْر مـا تـوجلوا.
اب
 5.ـ
ْ
ْ
هر و ث ْ
دارن ص اغة تز ْ
مفتخر *** شايـفات تـت ْ
ـنعل ّ

العينين دعاجوا و ْتـ حـّلوا.
ات و
غيد اغناجوا الّلغى ساجوا *** اه ْ
فات ْ
 6ـ شا ْ
ْ
و أشير هنا أن الشعر العامي في المشرق ـ ) الزجل المصر ( و في الحجاز ) الشعر الن طي

و الحميني ال مني ( وفي الشام ) شعر الزجل ( ـ تبنى القوافي في ثير منه على هذا النوع ،
أ

القوافي المفردة تأث ار ببناء وزن القصيدة العر ة الفص حة  ،مثلما وصلت إلينا من العصر

الجاهلي  ،حيث تتموقع القاف ة في نها ات أعجاز اﻷب ات  ،و إذا غيرت العروض لمناس ة

الضرب في الوزن و القاف ة في بدا ة القصيدة سمي ذلك البيت مصرعا ،قول حسان ابن

ثابت :

*****

المقام
ما هاج حسان رسوم
ْ
و النؤ قد هـدم أعضاده *****

و مضعن الحي و مبنى الخ ْام .
ـام .
تـقـادم العهد بـواد ته ْ

الرمام .
رث
قد أدرك الواشون ما حاولوا *****
فالحبل من شعثاء ّ
ْ
فالقصيدة من حر السرع و من الضرب الثاني  ،حيث تكون العروض مطو ة م سوفة )

فاعﻼن (  ،ولكن المتنبي في
فاعلن (  ،و أصلها مفعوﻻت  ،و الضرب ون مطو ا موقوفا )
ْ
هذه القصيدة غير العروض في البيت اﻷول فق ؛ فجعلها مطو ة موقوفة مثل الضرب  ،ولكن

فاعﻼن (  ،وهذه العادة اﻹ قاع ة التي تلح العروض في مطالع
لمناس ة الضرب فصارت )
ْ
القصائد في الشعر العري  ،ليبين الشاعر أن القصيدة قافيتها ذا .ليهيئ المستمع إلى نوع
اﻹ قاع الذ اختاره الشاعر .

المقام
ما هاج حسان رسوم
ْ
ـقام
ما ها جحس سانـرسومل م ْ
00// 0/ 0///0/ 0//0/0/

1

و مضعن الحي و مبنى الخ ْام .
***
نل خ ْام
*** و مض عنل ْ
حي ْ
ـيومب ْ
00// 0/ 0/// 0/ 0/ / 0/ /

ـاعـﻼن
مـتـفعلن مفـتعلن ف
ـاعـﻼن
مستـفعلن مفـتعلن ف
ْ
ْ
ـام .
و النؤ قد هـدم أعضاده *****
تـقـادم العهد بـواد ته ْ

ضاءهو
دمأع
ْ
ونـن ْأ ْقد ه ْـد ْ
ْ
0//0/ 0/// 0/ 0// 0/0/

ـهام
تـقادم ْـل ْ
عهـدبوا دت ْ
00/// 0///0/ 0/ / 0/ /
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فعـﻼن .
مـتفعلن مفـتعلن
مستـفعلن مفـتعلن فـاعلن
ْ
أما في الشعر العامي عموما  ،و ذلك عض النماذج الشعرة الفص حة ) القصائد المقفاة و
الموشحات (  ،فإننا نجد الشاعر يهتم بنوعين من الموس قى و النغم  ،موس قا الوزن و القاف ة
من حيث حروفها وحر اتها مفهوم مصطلحات عروض الشعر العري ،و ذلك أصوات هذه
القاف ة المن عثة موس قاها من الحروف الم ررة في الشطرن معا ؛ قاف ة في صدر البيت وقاف ة

أخر في عجزه .و هي ما صطلح عل ه الموس قى الداخل ة ،المن عثة من لغة الشعر و

اﻷصوات الم ررة بنظام و انسجام .و هنا تتضح العﻼقة المتينة بين أوزان شعر الموشحات و

قوافيها  ،و أوزان الشعر العامي  ،المبني ﻼهما على الحاجة إلى الغناء ،و ما يتطل ه الغناء
.

 2 .ـ الـقافـ ة الـمزدوجـة ،حرفين مختلفين :.هي القصيد التي يختار فيها الشاعر قافيتين ؛
واحدة في الصدر وأخر في العجز .و

ون حرف الرو موحدا في اﻷشطر اﻷولى  ،و

موحدا في اﻷشطر الثان ة .وهذا النوع من القوافي في الشعر العامي ﻻ يوجد له مثيل في
القصائد الفص حة إﻻ النتف) أ البيت و البيتان من الشعر ( ،قول المتنبي:
أبي من وددته فافترقنا

فافترقنا حوﻻ فلما التقينا

**** و قضى ﷲ عد ذاك اجتماعا .

****

1

ـان تسليـمه علي وداعـا .

و العلة في عدم وجود هذا النوع من القوافي في الشعر الفص ح ترجع على تعارضها مع مبدأ

البيت المدور ،ﻷن وجود هذه القاف ة المزدوجة س فرض على الشاعر اﻻبتعاد عن التدو ر

نهائ ا .و علة أخر هي ما أشرت سا قا ،اعتماد الشاعر في القصيدة الفص حة ـ على اﻷقل

عند الجاهليين و من ت عهم من الشعراء في فهم حق قة الوزن وعناصره و حدود هذه العناصر ـ
على الموس قا الخارج ة  ،أما القاف ة المزدوجة من حيث الصوت اللغو الذ

تحققه هذه

القاف ة فهي من عناصر الموس قا الداخل ة  ،وهذا ما استوع ه الشاعر العامي ،أو فرضته عل ه

متطل ات الغناء .

 2 .ـ 1عينات من القاف ة المزدوجة في الشعر العامي الجزائر .
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قال عبد ﷲ بن رو :

1

الوسام ا ثمرْة لجو ْاد
مبروك
ْ
انشاد
ان نسيتوني نف ّ ر ْم
ْ
ْ

ساد
عني ْل
ْ
نح ّ
امس ْ
محفل ْ
ْ
المحفل ف ْه ح ْام ْو ق ْاد
هذا
ْ

نح التّن اد
قلب الحزن ّ
تهّلل ْ
ﻻد
تقفلها ْ
المال واﻻو ْ
العز و ْ

الع .
****
ْ
من ْ
قلب اللي حا ْم ب ْم و ْ
سامع .
نذ ْر فيها فضلكم لـّلي
****
ْ
****

****

اجع .
ْ
ان ْ
يهوم ﻻتي ْمو ْ
القلب ْ
اجهه ل ْه ْتبـا ْع .
ساكر ْ
متو ْ
و ْع ْ

للشا ْع .
****
لت ّ
ترس ْ
ي قالوا ش ْ
عه ْ
ع.
****
عين الجاز ْ
ستار من ْ
ْ
سترك ا ْ

 2ـ  2و من هذا النوع من القوافي للشاعر عبد ﷲ بن ر و قصيدة  :الر م

2

عن مْلقا ِ ِ◌ ٍ◌ َ◌ .
****
مني
ان
ان ْش ْ
مضي ْل ّ
رد ْ
آنس لي ْعد ْ
الرم اللي ْ
ْ
ّ
.أـ ْ
ـلبوه خـلو ْق المحّ ْه ْلهوا َ .
روعه ّوالْفني ****
 .ب ـ ا ْسته إلى ْ
ج ْ
ان ْ
زل ْ
جر َه .
ت ّـع ْـبهم انـوا ْتوالوا ّا
اده اّفه غـاروا م ّـني ****
 .ج ـ الصـ ْ
نـ ي ْلهواها و ت ي ْلهوا َ .
العيو ْن ْتوادعني ****
 .د ـ نظرت
لي ْ
ْ ْ ّ
الجس ْد ْمعا َ .
خير ا مومو
عيني **** رْاه القْل ْب ْم ْ
 .هـ ـ ْأت ّق ْي ْعلى ْ
عاك و ْ
ّ
 2ـ  3و من هذا النوع من القوافي قصيدة  " :قمر الليل " المشهورة  .3أقتطف منها اﻷب ات
التال ة.

تتونس ب ْه
طر
الليل خوا ْ
ْ
قم ْر ْ
.أـ ْ
 .ب ـ ا طالب عند حبي ْه ل ْه ْشب ْه
ظر ل ْه
 .ج ـ ْن ْ
ات ْنَق ّسم فالّل الي ْنن ْ
ات تغط ْه
السحا ْ
.د ـ خايف ﻻّ ْع ْ
ض ّْ

يرضاهم الي .
اوصاف
**** نلقى ف ْه
ْ
ْ
4
من مرغو ي ف ْه صهر حلى لي .
****
ْ

التـالي .
منه الحـذا ْر ّ
**** ًفـْرقـني ّ
ـقيثر حـالي .
غاب ض ْاه يـت ْ
**** و اذا ْ

الرم اللي ْجلى قـلبي جـالي .
 .هـ ـ ا
سايل عن خاطر و ْ
اش ْم ّ
ْ
سهي ْـه **** ْمع ْ
يناسب لعﻼلي .
الطب اللي
اش يـداو ْه **** و ْـن
تهواسي خاطر و ْ
ْ
ْ
.وـ ا ْ
لنجال َخﻼّتو خـالي .
**** مسـبوغ ْة
المرسم انت الخ ّـداعة ف ْه
 .ز ـ هذا
ْ
ْ
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**** ما جاو ني ما ص ّـن ْت ل ْـسوالي .
سم نشاك ْه
 .ح ـ ا ْم َه ّـبـْلني ْ
جيت ّ
للر ْ
و ذا قصائد  ) :ضاق الخاطر ص  ( 137و ) طلبتك ا خالقي ص ( 135و  0ﻻ تقن

ا

خاطر  .ص  ( 128و) قصيدة الس ارة و مخترعات أخر ص  ( 122 :و ) هذا حال

ضيين .ص  ( 115و ) ا سايلني  .ص  (112 :و )
الدهر  .ص  ( 117 :و)الص احات ْر ْ
نحوس قي الهو ص  ( 109 :و ) قصيدة قمر الليل  .ص  ( 107:و ) قصيدة
ْ
جيت ّ
المن عة .ص  ( 104:و ) قصيدة صاحب ظني  .ص  ( 102:و ) قصيدة فرثة فاطنة  .ص

 ( 99 :و)قصيدة  :ا ﻻ م في محنتي  .ص  ( 95 :و ) قصيدة قاضي الحب  .ص ( 90 :

الوسام
و ) قصيدة  :في مدح الم ار طة بنت الشيخ المبروك  .ص  ( 86 :و ) قصيدة مبروك
ْ
 .ص  ( 82 :و) قصيدة  :ا مرسول  .ص  81 :وقصيدة  :الجراد .ص ( 80 :و ) قصيدة

اب  .ص  ( 75 :و ) قصيدة  :علي لضرار طالت  .ص 74 :
 :و ﷲ ماني دار فراق لح ْ
ّ
( و ) قصيدة  :اسمع ا صدي  .ص  ( 69 :و ) قصيدة  :جيت نوسع خاطر  .ص 64 :
(.

و من هذا النوع من القوافي المزدوجة ـ في الشعر العامي الجزائر مع عض الخصوص ة،
حين يلتزم الشاعر قافيتين  ،ولكن داخل المقطوعة الواحدة في القصيدة الواحدة  ،ﻷن الشعر

العامي الجزائر عند ثير من الشعراء ع ارة عن موشحات من حيث البناء ،و بلغة عام ة ـ

نجد قول محمد بن مسايب :1

ا فاهم ْل حد ْعلى حاله خّل ْه
عالم ب ْه
الّلي في القْل ْب راهء ري ْ

1
تامن ف ْه
احذر ﻻ تحدثه ﻻ ْ
ْ

فالكﻼم .
اتطو ْل
**** و
ْ
اعﻼش ّ
ْ
عام
**** ن ّ ْار
الخير و ال ّْ
ْ
ط ْ
الكﻼم .
قص ْر بر ا ْم َن
****
ّ
ْ

تامن ف ْه ا صدي ْ .
الجود
ليل
ن ّ ْار
الخير و ال ّْ
ْ
**** ﻻ ْ
ْ
عام ْق ْ
ط ْ
الرفي ْ .
اع
سود ****
رْاه ناو ْعلى ْ
خد ْ
ناكر و ْح ْ
ّ
ْ
در ْ
الغ ْ
الجار و ّْ
لك ما ْ طي ْ .
مقصود ****
غرضه
ْ
ْيتختﱠ ْل ْ
يتحو ْل في ْق ْ
فاك في ْ
ّ
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موم ْاتْقواتء ْعل ْه
دوْر ْك ْ
ّ
اله ْ
اسه شف ْه
مرة ْمن ْ
مرة ّ
ّ
الحجا ً

****

****

صام .
ْعلى ّ
صفى ْ
الش ْملة ْ
الخ ْ
.
مام
جر ْ
ْ
جرع ْة ْ
ع ْ
ان ّ
الح ْ

مقطوعة 3

ْمين .
مام
سيد الخْل ْ ْ
اتوخى ْ
يوم ّ
ص ْبر ْ
الصدي ْ اﻷ ْ
**** ما ْ
حد ْعلى ّْ
ْ
الت ْ
 2ـ  4و من هذا النوع من القوافي زجل عنوان " ما احلى العش ا " الذ تفنن ثير من
الملحنين المغنين الجزائرين في تلحينه و غنائه :

ما احلى العش ا
تجلي عل ا

شبـه الثرا
ْ
اسقي غزالي **

****

****

1

موم قلبي .
تسلي ْه ْ
اسي مع ري .

جالس حدا جنبي .
****
ْ
فا ْقط ْع َم ْن ﻼّ ْر
الدوالي **
خم ْر ّ
ْ
و اسقينا ا مسرْار
****

المدام سيد
د\ ْير
ْ
احلى ﱠ
اﻷوتار .
عن نغمة
اب عيني ****
ْ
ْ
الشر ْ
ما ْ
اب سيد ****
السهرج .
حاش ة
عن ْ
ْ
ْ
ما احلى الشر ْ

هيج .
**** خمر
ال سيد
ْ
ظرف ْاب ْ
ام َع الغز ْ
ْ
تـنـو ـر  :جاء في حاش ة الجواهر الحسان في نظم أول اء تلمسان لمحق
التعقي ات والتصو ات  ،أنقل منها ما يلي :

الكتاب عض

1 .ـ هذا الزجل له وزن قرب من الرجز و وزنه تارة :مستفعلن فعلن و تارة مستفعلن فا

 2 .ـ وضح عبد الحميد حاج ات ما وقع من اختﻼف بين المسموع و المنقول من اﻷصل ،
في ما يخص البيت )الغصنين ( .

اﻷوتار .
عن نغمة
احلى الشراب عيني ****
ْ
ْ
ما ْ
و قال ":هذا البيت ساق من اﻷصل  ،والتصح ح من المسموع " .

و أشير  :أن هذا البيت يتكرر في آخر ل دور مصطلح أجزاء الموشح  .و يبدو لي أنه من
اختراع المغنين وتصرفهم أح انا في القصائد  ،ما يخدم الغناء ؛ ﻷن هذا البيت يخالف حروف
الرو التي ارتضاها قائل هذا الزجل و مؤلفه  ،فرو ه حرف النون  ،بينما ق ة الحروف هي
الدال في اﻷشطار اﻷولى من ل مطلع  ،و حدث التنو ع في حروف الرو في اﻷشطار

الثان ة  ،ما عدا المطلع اﻷول  .حيث حرف الرو في الصدر هو ) ا ( وفي العجز هو )
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بي (  .أما اﻷقفال فهي البيت الم رر ﻼزمة  ،و هو :

**** و اسقينا ا مسرْار .
دير المدام سيد
ْ
و قبل هذه الﻼزمة نجد القفل  ،و يتألف ل واحد منه من ثﻼثة أغصان  ،و تكرر أ ضا بلفظه

و هندسته في ل مقطع أ في ل دور مصطلح أجزاء الموشح .

و أر أن الغصنين المقحمين في هذا الزجل  ،وفي ل دور  ،هما من دواعي و متطل ات
الغناء و التلحين حتى ترددهما المجموعة الصوت ة المرافقة للمغني  ،و ﻻ ق مة لهما من حيث
المعنى و الوزن و ﻻ من حيث أجزاء الزجل و هندسته الخارج ة و أقصد الزجل المنظوم في

ش ل موشح  .أما في الشعر الفص ح فهناك:

 2 .ـ القاف ة الموحدة بين شطر البيتين معا ) العروض و الضرب ﻼهما ينتهي

حرف واحد ( و من ذلك ما جاء في شعر المتنبي  ،قوله . 1:
ِ
و م ـن ٍ
ط ِل .
منزل
ـزل ل س لنا
اله ّ
**** و ﻻ لغير الغاد ات ُ
ٍ
أذفر القر ِ
ند الخزامى ِ
محخلل مْلوحش لم يـحّل ِل .
****
نفل

ﱠ
محي ًن النفس عيد الموئ ِـل .
****
عن لنا ف ه مراعي ًم ْغزل
ّ
ِ
ِ
التفضل .
الجيد عن ل س الحلي **** و عادة العرِ عن
حسن
أغناه
ً
ضـم ُخ ِبـصن ِ
اﻷي ِل .
ـدل
**** معترضا بـمثل قرن ِّ
ـأنه ًم َ ّ
 3 .ـ القصيدة ذات القوافي  " :هذا النوع من النظم عط ك أنواعا من ال حور و القوافي
لما قلبته على جهة من الجهات نظم عليها  ،واﻷصل ف ه النوع البد عي الذ سموه التشرع ،

وسماه ابن أبي اﻷص ع في تا ه التوأم ﻷن شرطه عندهم أن يبني الشاعر بيته على وزنين

و قافيتين من أوزان القرض ،.فإذا أسق من أجزاء البيت جزءا أو جزأين  ،صار من وزن

آخر غير وزنه اﻷول  ،وعلى هذا النوع بنى الحرر قصيدته في المقامة الثالثة و العشرن ؛
و هي من ثاني الكامل ؛ و أولها :

يـا خاطب الدن ا الدنـ ة إنـها

****

دار متى ما أضح ت في يومها

شرك الرد و ق اررة اﻷمن أ دار .

****

أبـ ت غـدا  ،عدا لها مـن ِ
دار .

و هي تنتقل اﻹسقا إلى ثامن الكامل ؛ فتصير :
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الرد .
ا خاطب الدن ا ّ
الدنيـ ـ ــة ّإنها شرك ّ
دار متى ما أضح ْت **** في يومها أ ْت غدا .
فالحرر هو أول من قصد له  ،ثم وطئ عقَه ف ه أصحاب البد ع  ،والمتكلفون لمثل ذلك ،و

قد وجدوا الرجز أوسع ال حور ف ه  ،فإنه قع مستعمﻼ تاما  ،مجزوءا  ،و مشطو ار  ،ومنهو ا
 ،ف م ن أن عمل للبيت منه أرع قواف  ،فإذا أسقطت ما عد القاف ة اﻷولى  ،قي البيت

مجزوا  ،ثم
منهو ا ،فإذا أسقطت ما عد الثان ة قي مشطو ار  ،و قى إذا أسقطت ما عد الثالثة
ّ
هو تام إذا ان على حاله من غير إسقا ". 1
و لهذا النوع من القوافي تسم ات أخر مثل ) محبوك القوافي (  " ،و يردون أ ضا بهذا النوع

من المنظوم أن تكون ل أب ات القصيدة أو القطعة مبتدأة و مختتمة حرف واحد من حروف
المعجم ؛ و أول من جاء شيء من ذلك أبو ر محمد بن درد المتوفى سنة 321هـ ؛ و قد

ذ ر المسعود

أنه ان شاع ار ثير الشعر  ،يذهب في ل مذهب  ،غير أنه لم شتهر من

شعره إﻻ مقصورته التي مدح بها ابن م ال  ،و هي مشهورة  ،و قد نظم ابن درد المذ ور

قطعا مرعة على عدد الحروف  ،لم يلتزم فيها ح ار واحدا  ،بل جعل ل قطعة منها مستقلة
عن سائرها في الوزن  ،ما هي مستقلة عند ابن الرومي  ،و أولها قوله :

ﱠ
اﻷعداء .
ـشمت
****
أشمت بي اﻷعداء حين هجرتني
حاشاك مما ي ً
َ
س صير عمر ما حييت ا َء .
****
أ يـتني حين ظـننت بـأنني

خفاء .
****
أخفي و أعلن اضطرار إنـني
ﻻ أسـتط ع حين أجـن َ
ثم جاء عد ابن درد أبو الحسن علي بن محمد اﻷندلسي البرز  ،فانسحب على آثاره ،

ونسج على منواله  ،ولكنه أبلغ أب ات ل قطعة إلى العشرة  ،و لذلك تعرف منظومته القصائد
المعشرة  ،وتﻼهما صفي الدين الحلي  ...فنظم من هذا النوع تسعا و عشرن قصيدة على

عدد اﻷحرف الهجائ ة  ،والتزم هذا العدد عينه في نس
العجيب ...

ل قصيدة ؛ فجاء من ذلك الشيء

 3 .ـ  1عينات من الشعر العامي الجزائر للقصيدة ذات القوافي .

هذا النوع من القوافي  ،رغم شيوعه في الشعر الفص ح عند الشعراء المتميزن أمثال ابن
الرومي  ،و ابن درد وأبي العﻼء المعر و أبي الحسن علي بن محمد اﻷندلسي  ،إﻻ أن
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الشعر العامي الجزائر قلما نجد ف ه هذه القوافي ٕ ،واذا وجدنا عض النماذج  ،فأغلبها من

المروعات أو المخمسات  ،حيث ﻻ حاف الشاعر العامي على حرف رو واحد من بدا ة
القصيدة إلى آخرها  .و لكن رغم عزوف شعراء الملحون عندنا عن مثل هذه القوافي الموحدة

بين الشطرن حرف رو واحد  ،إﻻ أن عض الدواو ن من الشعر الملحون  ،ﻻ تخلو من
عينات قليلة من القوافي الموحدة .

 3ـ  2و منها قول الشيخ عبد القادر الخالد في قصيدة  ":ا الغاد

لقزول ":1

سول
زول ****
رض لي نوص ْك ْ
قول تعنى لي ا ْر ْ
قول لبخته ْ
ْ
خير ا ذا الغاد لْق ْ
ين .
م ّ ْن
القرطاس َم ْن ّيد ْك لـ ْ
ظرف ْة ّ
اليد ْ
ْ

عادك و ْن .
السما ْم م
ْ
ق ْ
ـول لها ا زن ْة ّْ
سول
اسبنيول ****
ﻼج
ـال ْعليها في ال ْ ْ
ﻼد في ف ْ
قول تعنى لي ا ْر ْ
قول لبخته ْ
ْ
ْ
س ْ
الحين .
ذاك
ْ
الر ْم ساكن من ْ
قالوا لي ثَ ﱠم ّ

سول .
****
ـرول
حدـّثها
قول ْل ْ
ان َ
زن ْ
ﻼم ْ
قول تعنى لي ا ْر ْ
بخته ْ
ْ
انت م ْ
ْ
طين .
صيبها ْم ّْ
ؤد ه و ْف ْ
و ْتنّ ْه لها ْت ْ
سول .
هر ذو
قول ْل ْ
اب ما ْيب ْ
حسن الجو ْ
قول تعنى لي ا ْر ْ
بخته ْ
العقول **** ْ
ْ
فيها من ْ
الشين .
الزن من
تعرف للمعنى و
ْ
للكﻼم ْ
ْ
ْ
سول .
قول ْل ْ
القد ميتي و ْ
زنها ر ْ
ْ
قول تعنى لي ا ْر ْ
بخته ْ
صول **** ْ
احت ْه ْت ْ
رزن .
عقل و
ْ
ْ
حديث ْ
جملتها ه ﱠمه و ْ
سر و ْ

الحاجب نو ْن
سول .
مطوقين و
العينين
قول ْل ْ
ْ
ْ
ْ
قول تعنى لي ا ْر ْ
بخته ْ
عدول **** ْ
ْ
و القصيدة من ) المبيت امشحر ( لوجود ع ارة ) شطر أو غطاء ( وم ررة في ل القصيدة"
 ...البيت امشحر  :ون بيت بيت ـ بيتا بيتا ـ  ،و مر ا من فراش و غطاء إﻻ أن بين ل

منهما توجد ع ارة دائمة التكرار و هاته الع ارة تسمى بلهجة الملحون التشجيرة  ،أ
البيت ما ف ه من فراش وغطاء تنصب على ع ارة التشجيرة " .

و لكن عبد القادر الخالد

2

ل معاني

تﻼعب بهذا النوع من الوزن ؛ فجعل الﻼزمةـ التشجيرة ـ في موقع

عجز البيت ـ الغطاء ـ و أخر الغطاء إلى موقع التشجيرة ؛ فجاءت الﻼزمة ـ التشجيرة ـ متقدمة
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.

 3ـ  3و من نوع المبيت امشجر قصائد ثيرة لكثير من شعراء الملحون الجزائر  ،أقتطف

الهو ":
هذه اﻷب ات من ديوان محمد بن مسايب من قصيدة " ْ
نار ْ
اح .
لهيب ****
نار الهو ْله ْ
في قلبي و ْدموعي س ْ
بت ْ
ْ
ﻼح .
المغيب ****
لّل ْـه ا شمس
سـّلم ْعلـى ْ
الم ْ
ْ
سيد ْ
1

.

العقول
هو
شمس العشي ****
لل ْـه ا ْ
ْ
سّل ْم ْعلة ز ْ
ّ
الوصول .
عد
اق ْ
قل له ما طقت شي **** ْعلى الْفر ْ
ْ
و ْ
العذول .
تمته ْعلى
****
سر له ما يخفى شي
ّ
ْ
ا ْ

اح .
****
يب
ْ
سر ْ
الﱠد ْم ْع من عيني ْس ْ
يف اخف ْه ّ
ﻼح  .و ه ذا إلى آخر مقطوعة
المغيب ****
لّل ْـه ا شمس
سـّلم ْعلـى ْ
الم ْ
ْ
سيد ْ
حر البين
و من القصائد ذات القوافي  ،قول عبد القادر الخالد أ ضا في قصيدة عنوان ّ ] :
واني [ .

2

ذاك أسـتنـاني
ا ْ
تب لك عنواني
ن ْ

رك .
**** ا
مرسول الحب نش ْ
ْ
**** ْه ْلـيـمينه نـ لفـك .

الرك .
ذات الحسن الساني **** للبهجه لـّلوش ْة
ْ
ـلم ْعليها سلمك .
مـ ّ ْنها من شاني
**** و س ْ
**** قول لها ا نجم ْة الحلك .
عيد لها ا محاني
ْ

بر ه ا ﻼّرْة الحسك .
****
بر ه من التهاني
اسمك .
يهدف لي قظه مع
****
ط فك ما هناني
ْ
ْ
و هي قصيدة من نوع المبيت أعرج أو ) بورجل (،ﻷن الصدر ) الفراش ( أقصر من العجز

)الغطاء( من حيث الوزن وعدد المقاطع  ... " :المبيت ينقسم البيت إلى شطرن ؛ سمى

اﻷول الفراش ،أما الثاني ) الغطاء ( وتدرج اﻷب ات ـ البيت ـ تلو اﻵخر فينفس الق اس ،وعلى
نفس الوزن  ...أما المبيت أعرج ) بورجل ( :

ون في نفس النظام أ

بيت بيت ،والبيت

يتر ب عادة من فراش و غطاء  ،لكنه سمي بـ ) لعرج ( ﻷن ف ه الفراش ﻻ ساو الغطاء ،
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بل ون اﻷول في ق اس الوزن أقصر من الثاني :
قول محمد حل م طو ال :

لنجال .
الزمان اكحيل ْة
يـا الﻼي ْـم اعـذرني *** * منيتني و منا ا في ذا
ْ
ْ
نال "
الودود
تح ا ْقوالو ْس ْم
ديت
ْ
ْ
ْب ْ
اسمك ا غاني **** ْ
ْ
من ا ْف ْ
فالمقصود ْي ْ

1

 4.ـ القاف ة ذات الحروف المتماثلة ) لزوم ما ﻻ يلزم (  :و هي القاف ة التي رر

فيها الشاعر حروفا ،من قبيل إظهار البراعة في النظم  ،وهي ظاهرة إ قاع ة في الشعر

الفص ح برع فيها مجموعة من الشعراء  ،منهم على الخصوص  :أبو العﻼء المعر صاحب

ديوان شعر

أسلوب انتقاد

عنوان  :اللزوم ات  " .و في صدرها مقدمة في الشعر ،وشروطه و قواف ه على
يدل على رسوخ قدمه في اللغة و الشعر  .و ذ ر ما التزمه في نظم هذا

الديوان من الشرو ؛ أهمها التزام حرفين في القاف ة  ،وقد نظمه في أثناء عزلته  ...ف ان له

وقع عند أصحاب الفلسفة  ،فقالوا  :إن أ ا العﻼء أتى قبل عصره أج ال " ...

2

.

وجاء في تاب تارخ آداب العرب لمصطفى صادق الرافعي قول أبي العﻼء المعر

في

تعرفه للزوم ات  ... " :و قد جمعت ذلك له في تاب لّق ًبته  :لزوم ما ﻻ يلزم  ،ومعنى هذا
اللقب أن القاف ة تلتزم لها لوازم ﻻ فتقر إليها حشو البيت  ،ولها أسماء تعرف 3"...و من
لزوم ات أبي العﻼءالمعر قوله :4
صنوف هذه الح اة يجمعها

دن اك لو حاورتك ناطقة
ِ
يهم ه
ل فعل الدهر ما َ
ﻻ ت أس النفس من تفضله

****

****

سنه
طول انت اه و رقدة و ْ
ِ
نه
خاطب َت منها بل غة لس ْ
ْ

.

.

حسنه
إن ظنوني بخالقي
****
ّ
ْ
سنه .و قد التزم أبو العﻼء
**** و لو أقامت في النار ألف ْ
في هذه اﻷب ات حرفي السين و النون و الهاء الساكنة .و قوله أ ضا . 5:
ِ
معضل .
فرج ﱠل أمر
المعاشر من براثن صال ٍح ****
نجى
رب ّ
ّ
ّ
َ

.
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ـفضل .
**** أ ألـ سهم
ما ان لي فيها جناح عوضة
جناح ت ّ
َ
و التزم الشاعر هنا حرفي الضاد و الﻼم من بدا ة القصيدة إلى آخرها .

و قد ي الغ أبو العﻼء المعر في لزوم اته ف أتي أكثر من أرعة أحرف في القاف ة  ،و منها
قوله . 1:

ـقدر لها إجراؤها .
ما لي غدوت قاف رؤ ة قـﱠي ْ
ـدت **** في الدهر لم ًي ْ
أعـلِْل ًت عّلة قـال و هي قـد مة **** أعـ ا اﻷطـ َة ﱠلهم إبـراؤها .
ْ

طال الـثواء و قد أنى لمفاصلي

ِ
لشرب مـدامة
تفتر
ْ
فترت و لم ْ
ًم ﱠل الـمقام فـ ْم أعاشر أمة

2

ـستبد بـضمها صحراؤها .
**** أن ت ّ
بل للخطوب يـغولها إسراؤها .
**** ْ

****

أمرت غير صﻼحها أمراؤها

.

و التزم في هذه القصيدة بخمسة أحرف في القاف ة  ،وهي ) الراء و اﻷلف و الهمزة و الهاء
و اﻷلف الترتيب ( .

هذا النوع من القوافي في الشعر الفص ح  ،ﻻ نجده واضح المعالم في الشعر العامي الجزائر

خصوصا  ،ﻷن هذا الشعر متاثر في بناء ه له ببناء الموشحة  ،فالشاعر الذ ينظم الشعر

العامي لم يلتفت للزخرفة الوزن ة التي من عها الشعر العمود
وعدم اﻻلتفات للزوم ات

 ،و قد عوض عن هذا التغافل

اهتمام آخر اكتس ه مما تحمله الموشحة ؛ من التش يل الوزني

البد ع الجمع بين أكثر من وزن في قصيدة واحدة ،أو التنو ع في القوافي وحروف الرو ،

والتنو ع في توزع الوحدات الوزن ة )التفع ﻼت ( بين اﻷغصان و اﻷسما .
و يبدو لي أن الغا ة من الشعر العامي المبني على تحقب

أس اب الغناء المتنوع  ،زهدت

هؤﻻء الشعراء في اللزوم ات التي ﻻ تخدم الغناء قدر ما تعبر عن التعقيد و التكلف الم الغ
ف ه  ،والغناء يتعارض مع التكلف والتعقيد .

 4 .ـ 1عينات من القاف ة ذات الحروف المتماثلة)اللزوم ات( في الشعر العامي

الجزائر .
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اخترت لهذا النوع من القوافي عض العينات من شعر سعيد المنداسي  ،وقد تعمدت ذلك ،

لسبب رئ س  ،هو :عتبر سعيد المنداسي من الشعراء المثقفغين العارفين أوزان الشعر العري

و العلوم اللغو ة  ،مثل الشاعر عبد ﷲ بن رو  ،و لذا ﻻ يخلو ديواناهما معا من أثر هذه
العلوم  ،خاصة علم الشعر وميزانه  ،أ

علم العروض  .و ﻻ أ الغ إذا قلت  :إن سعيد

المنداسي رحمه ﷲ  ،ان ينظم الشعر العامي بلغة قر ة من الفصحى ﻻ تختلف عنها إﻻ في

ألفا

قليلة  ،و أني ه يجهد نفسه  ،و تكلف مشقة تعم ة اللغة  ،نظ ار لتش عه المفردات

الفص حة القو ة ،و أن معجمه الشعر هو معجم شاعر فحل من فحول شعراء العصر

الع اسي  ،بل من شعراء العصر الجاهلي .

و تأمل معي هذه اﻷب ات من قصيدته ] يف ينسى قلبي [ .

1

ﻼيده انـهّلوا .
عرب العقي و ال ْ
ان **** و العقي ْ أعيوني ا ْق ْ
يف ينسى قلبي ْ
هل له .
**** هل قلبي منهم عض
ان
غرة شقـ قة ال ْ
الوصال ْ
ْ
لي عـقيلة منهم ّ
هل له
مهل دمعي و
يف
ان ****
الس ْر الكاتمه
ْ
الصدر ْ
ْ
ْ
ْ
الوجد ﻻ ْم ْ
ْ
ان صبر و ّ
*****************

المطلوب
نال
ْ
ْآه ْعلى عش ون ﻻ ْ
مسلوب ****
احه
الر ْ
ْ
و اص ْح مما ْلقى من ّ
اش سّل ْه .
ما
ـلوب ****
عرف له في دن اته ْ
ْ
الغالب ما ْع ْ
رف حق قة للـمغ ْ
ْ
الرضى و س ْت و يخّل ْه .
غل ْ ْ
اب ّ
****

حجاب الصو ْن عل ْه .
قل ه ما غﻼ ْ
ْ
الحس ْن ْتـدّل ْه .
ال الو ْ
ْ
اح ْ
اه ة ْيد ْ

رب
اس .
ص َد ْر
الماس ة ْزمامي
**** ْ
ْ
ساقت اظغان ْع ْ
الحرج نبر ْ
ْ
من ْجعلها ﷲ في ْ
اس .
يف ْر ْ
عيتها ْزمامي **** و ﻻ ينهيها ْ
أ َم ْن در ْترعى ْ
عن ْوصالي مﻼّ ْم َحّر ْ
اس .
ـشتهى ْحمامي ****
فـي
عسى و ﱠ
عل ن ْ
ود ْتها ن ْ
سبيل ْم ّ
عث بها ْم ﱠتو ْج الر ْ
ْ
****************

اﻻظعان
فت
ان سْل ْ
ْ
ساْلني عنها ْيوْم ْ
ان
طع ْ
في ْحدو ْج ْ ْ
تايب تسعى ْ ْقوْم ّ

للمنحني ْو تـله>و<
منازل ب َش
**** من
َ
ْ
اﻻجفان سيوفها استلوا .
**** للوغى من
ْ

و تستمر هذه القصيدة بهذا البناء الهندسي قافيتين اثنتين ؛ واحدة في الصدر و الثان ة في
العجز  ،مع التنو ع في أحرف القاف ة من مقطوعة إلى أخر  ،وقد التزم الشاعر ما ﻻ يلزم
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على عادة شعراء الشعر الفص ح  ،حيث نجده في المقطوعة اﻷولى التزم حروف ):الﻼم

والواو وال اء ( في الصدور ،و ذا ) الﻼم وال اء و الهاء ( في اﻷعجاز  .و في المقطوعة

الثان ة ألزم نفسه حروف ) الم م و اﻷلف و الم م و ال اء ( في الصدور ،و ذا ) الراء والراء

واﻷلف و السين ( في اﻷعجاز .أما المقطوعة الثالثة فالتزم في الصدور حروف )العين
واﻷلف والنون ( ،وفي اﻷعجاز التزم حروف ) التاء و الﻼم و الﻼم و الواو (.

و التزام ما ﻻ يلزم ما أشرت إلى ذلك يرجع إلى ثقافة الشاعر العر ة في إطار اللغة
الفصحى ،و تش عه بها  ،فلم ستطع أن يتخلص من أثرها القو في بناء قصائده و القاف ة

جزء ﻻ يتج أز من هذا البناء  ،أما لغته ،فﻼ يرطها العام ة إﻻ خلو عص مفرداتها و عض

تراكيبها من اﻹعراب  ،فهي لغة قو ة ،تحمل ثي ار من دﻻﻻت البيئ ة الصحراو ة و من

تايب أجفان ـ
الموروث الشعر القد م المتوارث ج ﻼ عن جيل بين الشعراء ) حدوج ـ طعان ـ
ْ
الوغى ـ سيوف ـ اﻷظغان ـ العقي ـ ال ان  ...إلخ ( .

و ثير من هذه المفردات ﻻ صلة لها ببيئة الشاعر  ،بل اكتسبها من ثقافته و اطﻼعه على
لغة الشعر العري الفص ح .

و في ديوان سعيد المنداسي قصائد برمتها نقلت من الفصحى إلى العام ة  ،ما قول محق

الديوان  ، 1:و من هذه القصائد أقتطف هذه اﻷب ات  ،و هي مرة من حر الوافر  ،مع قليل

من التعد ﻼت ال س طة في اللغة قراءة  ،ومرة أخر من حر الطو ل مع تفص ح عض
الكلمات و التصرف في قراءتها:

سألتهم و قد شدوا المطا ا

****

قفوا نفسا فساروا حيث شاؤا .

فما عطفوا على وهم غصو ْن
اء .
**** و ما التفنوا إل ْي و هم ض ً
****************

اﻻظعان
شدوا
سوْلت
الحي ْ
عندما ّ
ْ
ّ
ّْ
هم ْغصو ْن
ما ع ْ
طفوا شي ْع ﱠ
لي و ْ

شاوا .
**** وْقفوا مْق ْ
دار نْف ْس ْو ساروا َلي ْن ْم ْ
شاوا .
ال ْ
ان **** ْو ﻻ اْلتفتوا ْ
الر ْام ْ
ام ْ
عجبي و ْاي ْن ْ

****************

عض .
ميل إلى ال ْعض ْو
ض ****
عبيني ْ
ر ْ
عرض عن ْ
ْ
ﻷر ْ
ايت ْ ْ
البدر مشي ْعلى ا ْ
ْ
ض .
اﻷر ْ
زل إلى ْ
فـ ّب ْر ْت إجﻼﻻ ْو قـْلت لصاحـبي **** مـتى ْبد ْر السـما ْن ْ
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و القصيدة من ثﻼثين بيتا شعرا  ،و بدو التكلف في الميل إلى العام ة واضحا ،ولكنه ممقوت
ﻷن اﻷصل أن ينحو الشاعر العامي لغتُه منحى اللغة الفص حة ؛ ف ِ
لغته تقليدا و تطلعا
فصح َ
ّ
َ
إلى السمو ،و ل س الع س  ،وقد ير غير  :أن الشاعر اختار اللغة الوسطى بين الفصحى و

الدارجة ﻷنها اللغة المناس ة لمستواه الثقافي  ،وهي لغة المثقفين ممن اختاروا غير الفصحى

لغة لشعرهم .و ﷲ أعلم قصد ع اده .

و ﻹ ضاح قولي ـ في وزن هذه القصيدة المنقولة من الفصحى إلى العام ة ـ اخترت هذه
اﻷب ات من القصيدة السا قة  ،مع تغيير ما يجب تغييره تطب قا لما ذ رت من التصرف في
اللغة تفص حا و تعم ة .
 1 .ـ من حر الوافر

سألتهم و قد شدوا المطا ا

شد ُد ْل َمـطا ا
سـأَْلـتُهـُ ُم ْو وق ْـد ْ
ـلتن فـعول ْـن
ـتن مفاع ْ
ـفاعـَل ْ
م َ

 2 .ـ من حر الطو ل

****

**

**

قفوا نفسا فساروا حيث شاؤا

ـشاؤْو
ـفونـْف ْ
ـساروح ْـي ث ُ
ـسن َف ْ
قْ
ـتن فـعول ْـن
ـتن مـفاعـْل ْ
مـفاعـْل ْ

عض
ميل إلى ال ْعض ْو
ض ***
عبيني ْ
ر ْ
عرض عن ْ
ْ
اﻷر ْ
ايت ْ ْ
البدر مشي ْعلى ْ
ْ
ضي و ع ِر ضعن ع ِ
ِ
ضي
أرَيـت عيـنـل بـدر مـشي علـل أَر
ضي * ْ
ـلل ب ْـع ْ ْ
مي ُـل إ ْ
َْ ْ ْ
َ ْ ُ ْ ْ َ ْ ْ ْ ْ ََ ْ ْ ْ
فـعول مفاعـيـلن فعولـن مفـاعـيـلن * فـعول مـفـاعيـلن فـعـول مفـاعيلن

و تزداد صعو ة الكشف عن الوزن ـ و م وناته من المقاطع و التفع ﻼت ـ ثرة اﻷخطاء

المط ع ة في رسم الكلمات و في تش يلها ؛ فمرة تظهر الكلمة فص حة من حيث التش يل وهي

عام ة في نطقها ومرة تكتب لمة في صورتها العام ة  ،وهي فص حة و في تحديد موقعها ،

وهذه أعظم العوائ في طر

ال احث في أوزان الشعر العامي الجزائر ح حيث ﻻ ي قى لهذا

ال احث إﻻ زاده الذاتي لتحديد اﻷوزان  ،وأقصد الذوق والسل قة في معرفة تناس اﻹ قاع  ،من

خﻼل الموازنة بين الكﻼم المنظوم في المحورن العمود

هذين المحورن م ن التن ه لﻼن سار في الوزن .

و اﻷفقي لتسلسل اﻷب ات  ،ومن

وهذا النوع من النظم هو الرد ء السـيئ  ،و هو ش ه اﻷزجال التي وصفها صفي ـ في تاب
العاطل الحالي والمرخص الغالي ـ الرديئة المذمومة التي يجمع فيها بين الفص ح والعامي ،
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حتى تنغل أبواب التمييز بين أنواع اﻷوزان  ،و سمى عند ال عض الشعر المزنم و قد ذ رت
ذلك وشرحته  ،و انظر أوزان الفنون الس عة  ) .ولل حث ق ة نتناولها في اﻷعداد القادمة ـ إن

شاء ﷲ ( .

الهوامش
1

ـ هذا الكتاب حمل عنوانين  ،حسب التحقي  ،فهو ] الجامع في علم العروض و القوافي [

2

ـ قصد ـ بهذا الرجل ــ :أ ا ر الصولي الذ صنع شعر أبي نواس  ،و انظر تاب الجامع

 ،و هو أ ضا ] تاب في علم العروض [  ،وقد وظفتهما معا في هذه الرسالة  ،و انظر

فهرس المراجع .

في العروض والقوافي ابتداء من صفحة 70

3

ـ أبو الحسن العروضي  :تاب في علم العروض حققه و عل عل ه  :الد تور جعفر ماجد

 .دار الغرب اﻹسﻼمي الط عة اﻷولى  ،سنة  1995من صفحة  274 :إلى  276بتصرف

4

أبو الحسين أحمد بن محمد العروضي  .الجامع في العروض و القوافي  .تحقي و تقد م :

5

ـ المرجع الساب  .الجامع في العروض و القوافي الصفحة نفسها

د /زهير غاز زاهد  .واﻷستاذ /هﻼل ناجي  .دار الجيل  .بيروت الط عة اﻷولى سنة 1416

هـ  1996 /م  .صفحة  264إلى 266

 6ـ المرجع الساب  .الجامع في العروض و القوافي الصفحة نفسها
7
8
9

ـ المرجع الساب  .الجامع في العروض و القوافي  .الصفحة نفسها

ـ المرجع الساب  .الجامع في العروض و القوافي  .الصفحة نفسها

ـ التفع ﻼت تسمى  ،اﻷجزاء و اﻷر ان و اﻷمثلة و اﻷوزان و اﻷفاعيل و التفاعيل ) انظر

هامش شرح تحفة الخليل تأليف عبد الحميد الراضي  .مط عة العاني  .غداد  1388 .هـ
 1968/م صفحة  10و عض المحدثين سميها مقاطع

 10ـ ديوان زهير بن أبي ُسلمى ز الم ت ة الثقاف ة  .بيروت  .لبنان الط عة اﻷولى  .آذار
 . 1968صفحة 31

1
انظر مجلة CRASC
 1ـ مصطلح مسدس وظفه اﻷستاذ الراحل محمد الحبيب حشﻼف ) ْ
سلسلة التراث الثقافي رقم  6السنة  2006صفحة  " ( 8إذا تمعتا جيدا في فواصل اﻷغن ة
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الشعب ة و أش الها ،نﻼح

أن لماتها تأتي قطعا وأسماطا  ،عددها و جناسها يختلف

اختﻼف اﻷغراض و المذاهب  ،فمنها ما هو ثنائي و منها ما هو ثﻼثي  ،و هناك الراعي

والخماسي و المسدس و الس اعي ...إلخ "

 12ـ ديوان محمد بن مسايب جمع ة تحقي محمد بن الحاج الغوثي بخوشة .نشر ابن خلدون

تلمسان الجزائر  .الط عة اﻷولى  .سنة  2001:ص 166 :

 13ـ المقصود من قوله  :هذا المر  ،هو ب ان وجه الحاجة إلى معرفة ل من الجيد و
الرد ء  ،ﻷن عنوان الكتاب هو نقد الشعر .

 14أبو الفرج قدامة بن جعفر  ...نقد الشعر  .تحقي و تعلي  :د  /محمد عبد المنعم خفاجي

 ...دار الكتب العلم ة  .بيروت لبنان  .دون تأرخ  .ص 64:

 15ـ ابن فارس  ...الصاحبي في فقه اللغة و سنن العر ة  .تحقي السيد أحمد صقر  .دار
المعارف  .القاهرة  .ص 465 :

 16ـ أبو يوسف بن محمد بن علي الس اكي  ...مفتاح العلوم  .تحقي الد تور  :عبد الحميد

هنداو  .دار الكتب العلم ة  .بيروت  .لبنان الط عة اﻷولى  1420هـ 2000/م  .ص :

618
 17ـ خليل الموسى  ...تطور موس قى الشعر العري  ..مجلة الموقف اﻷدبي  ،العدد ، 373
أكتو ر  002م .

 18ـ روز غرب :النقد الجمالي و أثره في النقد العري  .دار الف ر اللبناني  .الط عة الثان ة.

بيروت 1983م .ص 98

 19ـ عبده بدو  :دراسات في النص الشعر  .العصر الحديث  .دار ق اء للط اعة و النشر

و التوزع  .القاهرة  .ط عة سنة 1997م ص 13

 20ـ محمد ناصر سعيد المطهر  :الشعر العامي في صحار ال من ـ دراسة في أصوله
الشفاه ة .رسالة ماجستير .معهد ال حوث و الدراسات العر ة  .جامعة الدول العر ة  .سنة

 1423هـ  2003م .
 21ـ

اﻷستاذ محمد

وشة  .ديوان سعيد المنداسي .الشر ة الوطن ة للنشر و التوزع .

الجزائر .سنة  .1968مقدمة الديوان  .ص. 4 :

مع اﻹشارة  :أن القصيدة ل ست الحاد ة عشرة  ,ما توهم اﻷستاذ محمد وشة  ،ﻷن الديوان
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حو عشرن قصيدة ؛ ل قصيدة مستقلة عن اﻷخر في الوزن و الموضوع و نوع القوافي ،

و لكن الفهرس الذ

حو هذه القصائد ف ه خل خطير بين القصائد  ،و دمج عضها في

عض طرقة سيئة جدا  ،ولعل الكاتب هو من توهم

و ل س اﻷستاذ محمد وشة  ،في تحديد هذه القصائد و فهرستها .

 22ـ انظر أضرب حر السرع في تب العروض  ،و منها تاب أهد

سبيل إلى علمي

الخليل  .محمود مصطفى .ط عة 2002م  .الم ت ة اﻷزهرة للتراث  .ص . 70 :

 23ـ

ديوان المتنبي  .دار الجيل بيروت  ،دون تأرخ و دون عدد الط عة  .ص 7

 24ـ ديوان ابن رو  ،عنوان  :التوخي لجمع أشعار عبد ﷲ التخي  .جمع و تحقي الد تور
 :إبراه م شعيب ..الط عة اﻷولى  .سنة . 1998مط عة السﻼم  ،اﻷغوا  .الجزائر  ،ص82 :

.

 25ـ المرجع الساب ديوان ابن رو  .ص .138 :

 26ـ ديوان ابن رو  ،عنوان  :التوخي لجمع أشعار عبد ﷲ التخي  .جمع و تحقي الد تور
 :إبراه م شعيب ..الط عة اﻷولى  .سنة . 1998مط عة السﻼم  ،اﻷغوا  .الجزائر  ،ص
107:

 27ـ ه ذا في ديوان التوخي وردت  :الكلمة صهر الصاد  ،و اﻷصل السين  ،من السهر
 ،و لكنها تبت ما يتلف

بها في العام ة البدو ة و الجزائرة عموما .

 28ـ ديوان محمد بن مسايب .جمع و تحقي محمد الحاج الغوثي بخوشة  .دار النشر  :ابن
خلدون تلمسان  .أكتو ر  2001ص 123

 29ـ تاب الجواهر الحسان في نظم أول اء تلمسان .تقد م و تحقي و تعلي :د /عبد الحميد

حاج ات .الشر ة الوطن ة للنشر و التوزع  . 1982 .ص 243 :

 30ـ ديوان المتنبي  .دار الجيل بيروت .ص  . 130دون تأرخ .

 31ـ مصطفى صادق الرافعي  ...تارخ آداب العرب ...دار الكتاب العري  .بيروت  .لبنان
ج  . 3 /سنة  1394هـ  1974 /م

 32ـ عبد قادر الخالد
حشﻼف  .و تممه

ص 370 :

 .ديوان الشيخ عبد القادر الخالد

 .جمعه اﻷستاذ محمد الحبيب

عمر الزرهوني  ...المؤسسة الوطن ة للنشر و اﻹشهار .
و حققه و أعده للنشر :محمد بن ْ
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رو ة  .الجزائر الط عة اﻷولى  . 2003 .ص . 167 :

 33ـ محمد حل م طو ال ...رحلة مع الشعر الملحون  ).نسج الكﻼم في حر النظام (  .مجلة

أشير  .العدد السادس  .جانفي  . 2006ص . 32 :

 34ـ ابن مسايب .ديوان ابن مسايب جمعه و قدمه محمد بن الحاج الغوثي وشة.نشر ابن
خلدون .أكتو ر .2001ص151 :

 35ـ المرجع نفسه ؛ ديوان الخالد  .ص 189

 . 36محمد حل م طو ال ...رحلة مع الشعر الملحون  ).نسج الكﻼم في حر النظام (  .مجلة

أشير  .العدد السادس  .جانفي  . 2006ص  31:و . 32

 37ـ جرجي زدان  ...تارخ آداب اللغة العر ة  ...منشورات دار م ت ة الح اة  ...بيروت ـ

لبنان  .المجلد اﻷول  .ص . 570

 38ـ مصطفى صادق الرافعي  ...تارخ آداب العرب ...دار الكتاب العري  .بيروت  .لبنان
ج  . 3 /سنة  1394هـ  1974 /م  .ص 359 :

 39ـ

طه حسين  .مع أبي العﻼء في سجنه  .دار المعارف  .الط عة الثان ة عشرة  .ص :

 52و 53

 40ـ المرجع الساب ك مع أبي العﻼء المعر  .ص . 68

 41ـ المرجع الساب ك مع أبي العﻼء المعر  .ص . 111 :

 42ـ قال طه حسين  " :فقد أشار في البيت اﻷول إلى القاف ة في أرجوزة رؤ ة التي ألزم رو ها
الس و ْن

و ﻻ م ن أن يتحول عنه إلى حر ة ما .

 43ـ سعيد المنداسي  .ديوان سعيد المنداسي  .تقد م و تحقي  :محمد

الوطن ة للنشر و التوزع  ،الجزائر  1968ص  5:و 6

4
انظر صفحة  ، 109حيث عنون اﻷستاذ محمد
 4ـ ْ
عنوان  :قطاع ) قطع ( نقلت من الفصحى إلى العام ة .

مراجع ال حث :
1

وشة  ..الشر ة

وشة  ،مجموعة من القصائد تحت

ـ ] بدو [ عبده بدو  :دراسات في النص الشعر  .العصر الحديث  .دار ق اء للط اعة و
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النشر والتوزع  .القاهرة  .ط عة سنة 1997م

2ـ ] وشة [ محمد وشة  .ديوان سعيد المنداسي .الشر ة الوطن ة للنشر و التوزع  .الجزائر

.سنة  .1968مقدمة الديوان ..

 3ـ ] ابن فارس [  ...الصاحبي في فقه اللغة و سنن العر ة  .تحقي السيد أحمد صقر  .دار
المعارف  .القاهرة .

رو  :التوخي لجمع أشعار عبد ﷲ التخي  .جمع و
 5ـ ] بن َ ّر ْو [ ،ديوان عبد ﷲ بن ْ
تحقي الد تور  :إبراه م شعيب ..الط عة اﻷولى  .سنة . 1998مط عة السﻼم  ،اﻷغوا .
الجزائر .

ـ تاب الجواهر الحسان في نظم أول اء تلمسان .تقد م و تحقي و تعلي :د /عبد الحميد

6

حاج ات .الشر ة الوطن ة للنشر و التوزع . 1982 .
7

ـ ] بن مسايب [ ديوان محمد بن مسايب جمع ة تحقي محمد بن الحاج الغوثي بخوشة.

نشر ابن خلدون تلمسان الجزائر  .الط عة اﻷولى  .سنة . 2001:

 8ـ ] حاج ات[ عبد الحميد  :تاب الجواهر الحسان في نظم أول اء تلمسان .تقد م و تحقي و

تعلي :د /عبد الحميد حاج ات .الشر ة الوطن ة للنشر و التوزع . 1982 .
9

ـ ] حسين [ طه حسين .مع أبي العﻼء في سجنه  .دار المعارف  .الط عة الثان ة عشرة10.

ـ ] الخالد

[ عبد القادر الخالد

 .ديوان الشيخ عبد القادر الخالد

 .جمعه اﻷستاذ محمد

اعمر الزرهوني  ...المؤسسة
الحبيب حشﻼف  .وتممه  ،و حققه وأعده للنشر :محمد بن
ْ
الوطن ة للنشر و اﻹشهار .رو ة  .الجزائر الط عة اﻷولى . 2003 .

 11ـ ] خليل [ الموسى  ...تطور موس قى الشعر العري  ..مجلة الموقف اﻷدبي  ،العدد

 ، 373أكتو ر  002م  ] 8.الراضي [ عبد الحميد الراضي شرح تحفة الخليل تأليف .مط عة
العاني  .غداد  1388 .هـ  1968/م.

12

ـ ]الرافعي[ مصطفى صادق الرافعي ..تارخ آداب العرب.دار الكتاب العري  .بيروت.

لبنان ج  . 3 /سنة  1394هـ  1974 /م .

 13ـ روز غرب  :النقد الجمالي و أثره في النقد العري  .دار الف ر اللبناني  .الط عة الثان ة

 .بيروت  1983م .

14

ـ ] زهير [ ديوان زهير بن أبي ُسلمى  ،الم ت ة الثقاف ة  .بيروت  .لبنان الط عة اﻷولى .
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آذار . . 1968

 15ـ ] زدان [ جرجي زدان  ...تارخ آداب اللغة العر ة  ...منشورات دار م ت ة الح اة ...

بيروت ـ لبنان  .المجلد اﻷول .

 16ـ ] الس اكي [ أبو يوسف بن محمد بن علي الس اكي  .مفتاح العلوم  .تحقي الد تور :

عبد الحميد هنداو  .دار الكتب العلم ة  .بيروت  .لبنان الط عة اﻷولى  1420هـ 2000/م .

17

ـ ] طو ال [ محمد حل م طو ال .رحلة مع الشعر الملحون  ).نسج الكﻼم في حر النظام (

 .مجلة أشير  .العدد السادس  .جانفي . 2006

18

ـ ] العروضي [

أبو الحسن العروضي  :تاب في علم العروض حققه و عل عل ه :

الد تور جعفر ماجد  .دار الغرب اﻹسﻼمي الط عة اﻷولى  ،سنة . 1995

 19ـ ] قدامة[ أبو الفرج قدامة بن جعفر  ...نقد الشعر  .تحقي و تعلي  :د  /محمد عبد
المنعم خفاجي  .دار الكتب العلم ة  .بيروت لبنان  .دون تأرخ . .

 20ـ ] المتنبي [ ديوان المتنبي  .دار الجيل بيروت  ،دون تأرخ و دون عدد الط عة . .

21ـ تاب أهد سبيل إلى علمي الخليل  .محمود مصطفى .ط عة 2002م .الم ت ة اﻷزهرة
للتراث ..

 22ـ ] المطهر [ محمد ناصر سعيد المطهر  :الشعر العامي في صحار ال من  ،دراسة
في أصوله الشفاه ة  . .رسالة ماجستير .معهد ال حوث و الدراسات العر ة  .جامعة الدول
العر ة  .سنة  1423هـ .

 23ـ ] المنداسي [ سعيد  ...ديوان سعيد المنداسي  ...تقد م و تحقي
الشر ة الوطن ة للنشر والتوزع  ،الجزائر . 1968
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Résumé

Les anciens grammairiens arabes ont fourni de grands efforts pour explorer
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les phénomènes linguistiques relatifs à la langue arabe. Ils ont classé,
interprété et formulé ces phénomènes en règles grammaticales. Si certains

linguistes et didacticiens ont manifesté leur admiration pour ces règles,
d’autres en revanche les ont contestées à cause du caractère interprétatif de

certaines catégories grammaticales comme par exemple l’explicitation
conceptuelle du sujet “Fa’il” qui ne se manifeste pas dans la phrase: le

spécificités

aux

relier

à

est

phenomène du ”al-taqdir”.

”“l’interprétation

que

pensons

Nous

morphosyntaxiques de la langue. De ce fait, elle ne peut être contestée, et

d’un point de vue didactique elle est nécessaire pour permettre aux
apprenants de comprendre la grammaticalité de la phrase arabe.

الملخص:

لقد بذل النحاة العرب القدماء جهودا ج ارة م نتهم من رصد افة الظـواهر اللغو ـة فـي

العر ة،ثم تصن فها وتفسيرها وص اغتها في ش ل مقوﻻت نحو ة عرفت القواعد النحو ة وهـي

القواعد التي وٕان أعجب بها الكثيـر لشـموليتها واتسـاقها وانضـ اطها ومرونتهـا فقـد تـذمر منهـا
آخرون ودعوا إلى رفضـها ،أو رفـض الكثيـر مـن مقوﻻتهـا ،ﻻفتراضـيتها ،وعقﻼنيتهـا وخروجهـا
عن المنهج اللغو السل م إلـى المـنهج العقلـي مـا قولـون ،ومـن ثـم دعـا أصـحاب هـذا الـ أر

إلى إعادة ص اغة النحو العر ـي صـ اغة وصـف ة تقـف عنـد الظـاهرة اللغو ـة مـا هـي منطوقـة
ﻻكمــا فترضــها النحــو و تصــورها ،ولســنا نــدر هــل تســتط ع المقــوﻻت الواصــفة هــذه تجــاوز

الظواهر اللغو ة -النحو ة -المستعص ة وأعني بها تلك الظواهر التي تـرتهن فـي وجودهـا إلـى
التأو ل وهي ظواهر ﻻ تفهم معزل عنه ،فهـي تـرتهن إل ـه وجـودا وتأس سـا وتـرتهن إل ـه فهمـا

وتفه ما أو تبل غا ،فـالكثير مـن اﻷبـواب النحو ـة تتأسـس علـى مقـوﻻت التأو ـل مختلـف أدواتـه

ووســائله حتــى وجــدنا ع ـض اﻷب ـواب النحو ــة حملــت لف ـ التأو ــل ص ـراحة مــن ذلــك المصــدر

المــؤول والمبتــدأ المــؤول والجملــة المؤولــة ،ف قســم المصــدر عنــد الدراســة إلــى صــر ح ومــؤول
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و قسم المبتدأ في الدرس النحو إلى صـر ح ومـؤول أ ضـا ،فهـل تسـتط ع التعل م ـة اعت ارهـا
منهجا إجرائ ا مستخرجا من اللسان ات العامة وما تقرره من نظر ات لسان ة ،وعلـم الـنفس ومـا

يؤسســه مــن نظر ــات فــي عمل ــة التبل ــغ واللســان ات التطب ق ــة ومــا تــوفره مــن خطـوات إجرائ ــة
بيداغوج ــــة لهـــا دورهـــا فـــي التبل ــــغ ،هــــل تســـتط ع تبل ــــغ القاعــــدة النحو ــــة دون ممارســــة

التأو ل؟وهل بإم انها تجاوزه؟وهـل تسـتط ع التعل م ـة اﻻن فـاء علـى مـا يـوفره المـنهج الوصـفي

مـن أدوات الوصـف للظـاهرة اللغو ـة المعقـدة؟وهل م ــن تحليـل الخطـاب اللغـو  ،وغيـر اللغــو

دون اﻻســتعانة التأو ــل النحو ,تلــك أســئلة وأخــر تحــاول مقالتنــا اﻹجا ــة عنهــا مــن خــﻼل
صفحاتها إن م نتني مجلتكم الموقرة من نشر هذا المقال على صفحاتها.

التعر ف مصطلح التعل م ة:

قبــل التعر ــف مصــطلح التعل م ــة نــود أن نشــير إلــى أن هــذا المصــطلح هــو واحــد مــن ســتة

مصطلحات قابل بها الدارس العري المصطلح اﻻورو ي)  (didactiqueفقـد قو ـل عنـد عضـهم
التعل م ة ،وهو الذ اخترناه نحن ،وعند آخرن بتعل م ات ،وعند فر ثالث علم التدرس ،وعنـد

فر ـ ار ــع علــم التعل ـ م ،وعنــد فر ـ خــامس التدر س ـ ة ،وعنــد فر ـ ســادس -وهــو الــذ يــزعم
أصحا ه أنه اﻷكثر تـداوﻻ -الديـداكت ك ،وهـو التعر ـب الحرفـي للمصـطلح فـي صـ غته الفرنسـ ة،

ولكل فر وجهة نظر دافع بها عـن المصـطلح الـذ تبنـاه مقـا ﻼ للمصـطلح اﻷجنبـي) ،(1ونحـن
إذ فضــلنا مصــطلح) تعل م ــة( ﻷنــه أكثــر تداول ــة مــن غيـره ،وأكثــر مقبول ــة ،وتوافق ــة مــع المعــايير
العلم ـة ،والفن ــة لتكــو ن المصــطلح عنــد المصـطلحيين ،إذ تتــوفر ف ــه الشــرو الشـ ل ة والمفهوم ــة

المضــمون ة ،ثــم هــو مصــطلح عر ــي قــح ص ـ غة ومضــمونا ،فهــو مصــدر صــناعي مــن المصــدر

اﻷص ـ ــلي) تعلـ ـ ـ م( ومعل ـ ــوم أن المص ـ ــدر الص ـ ــناعي ع ـ ــد ف ـ ــي لغتن ـ ــا ارف ـ ــدا م ـ ــن رواف ـ ــد ص ـ ــناعة

المصطلحات العلم ة ،إذ عود إل ـه الفضـل اعت ـاره آل ـة لتكـو ن مئـات المصـطلحات فـي عصـرنا

الحديث،م ن العر ة من سد احت اجات أهلهـا فـي هـذا المجـال ،فـي شـتى المجـاﻻت المعرف ـة ،إذا

لهــذا فضــلناه ،فالتعل م ــة عنــدهم هــي الد ارســة العلم ــة لط ارئ ـ التــدرس وتقن اتــه وﻷش ـ ال تنظ ـ م
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حــاﻻت الــتعلم التــي يخضــع لهــا المــتعلم غ ــة الوصــول الــى تحقي ـ اﻻهــداف المنشــودة)  (2مــا

عرفــت انهــا )ع ــارة عــن خط ـوات محــددة يت عهــا المعلــم لتحف ـ

المتعلمــين أكبــر قــدر مــن المــادة

العلم ة الدراس ة( )  ( 3وعلى هذا تكون التعل م ة ع ارة عـن طر قـة مت عـة فـي إ صـال المعلومـة

الى المتعلم قال ال احثان طه علي حسين الديلمي وسعاد عبد الكرم الوائلي) إن طر قـة التـدرس

هي اﻻداة والوسيلة الناقلة للعلم والمعرفة والمهارة( ) ٕ (4واذا انت هي ه ذا فإن دورهـا نـراه بيـ ار
فــي نجــاح العمل ــة التعلم ــة،إذ عــود إليهــا الفضــل اﻷكبــر فــي إنجــاح المنظومــة التعل م ة،وفشــلها
أ ضا قول هذان ال احثان) إن نجاح التعلم يرت

الى حد بير بنجاح الطر قـة وتسـتط ع الطر قـة

الجيــدة ان تعــالج الكثيــر مــن ضــعف المــنهج( )  (5وهــو أمــر م ننــا التأكــد منــه ســهولة،،إذ ثي ـ ار

مانجــد نجاحــا عنــد هــذا المــدرس ،وفشــﻼ عنــد المــدرس اﻵخــر مــع توحــد المــنهج الد ارســي،فهل مــن

سبب عود إلى هـذا غيـر طر قـة التـدرس ،و فـاءة المعلـم التـي هـي جـزء مـن الطر قـة المت عـة فـي
إ ص ــال المعلوم ــة الــى المتلقـ ـي؟ فق ــد ســتخدم ه ــذا الم ــدرس طر قــة تك ــون ناجع ــة تز ــد م ــن نسـ ـ ة

نجاحه ،و ستخدم اﻵخر طرقة تفتقد الى النجاعة ف فشل،على أنه يجب اﻻشـارة إلـى أن التعل م ـة

تخصص فيد من عدة حقول معرف ة ،منها اللسان ات العامة ،واللسان ات التطب ق ـة ،وعلـم الـنفس،
وعلم اﻻجتماع ،وعلوم التر ة،وغيرها من العلوم ،ومـن ثـم فالتعل م ـة مـا يـر ال ـاحثون أكثـر مـن

الطر قــة وأكثــر مــن المنهــاج،وأكثر مــن البيــداغوج ا ،فهــي تشــمل هــذه الحقــول لهــا،وهي عنــدهم

نوع ــان :تعل م ــة عام ــة وتعل م ــة خاص ــة،أما التعل م ــة العام ــة فته ــتم ــالقوانين واﻷح ــام العام ــة
المتعلق ـ ــة المنـ ـ ــاهج المتعلق ـ ــة مختلـ ـ ــف المـ ـ ـواد الد ارسـ ـ ـ ة،وأما التعل م ـ ــة الخاصـ ـ ــة فته ـ ــتم بـ ـ ــنفس
القوانين،ولكنها على نطاق ضي ،أ القوانين المتعلقـة مـادة واحـدة ،بتعبيـر آخـر التعل م ـة العامـة

تمثــل الجانــب التوليــد للمعرفــة )توليــد الق ـوانين والنظر ــات والم ــاد والتعم مــات العامــة للعمل ــة
التعل م ــة وتمث ــل التعل م ــة الخاص ــة الجان ــب التطب ق ــي لتل ــك المعرف ــة( )  (6ونفه ــم ممــا س ــب أن
التعل م ة)علم سعى إلى تقط ع الفعل الديداكت ي إلى مجـاﻻت مختلفـة تتضـمن المـتعلم والمـدرس

وفعـل الــتعلم والمـادة التعل م ــة والتقــو م( ) ٕ (7واذا انـت ــذلك فهـي لــن تــتم ن مـن تحقيـ غايتهــا
دون اﻻس ــتعانة اللس ــان ات مختل ــف اتجاهاتها)البنو ــة والتوليد ــة التحو ل ــة والوظ ف ــة( ل ــذلك ع ــد
ال احثون اللسـان ات حقـﻼ مرجع ـا أساسـ ا فـي ال حـث الديـداكت ي اللغـو فهـي محـور تعلـ م وتعلـم
اللغة ) (8و ر ال احثون أن ال احث الديداكت ي اللغو

م ن أن شتغل بواسطة ال حث اللساني

على مستو ين (9 ):أحدهما مستو نظر حيث تقدم لـه اللسـان ات إطـا ار نظر ـا م نـه مـن إدراك
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العديد من القضا ا اللغو ة ودراستها ،وثانيهما مستو منهجي،حيـث تم نـه اللسـان ات مـن اﻷدوات

اﻹجرائ ــة المس ــعفة فــي تعلـ ـ م وتعل ــم اللغــة ،ول ــذلك عــد التف ي ــر اللس ــاني جــزءا م ــن اﻻس ــتيراتيج ة

الديداكت ة)  (10ولما انت التعل مة ذلك فقد عرفت عند عضـهم اعت ارهـا)  -1تـامﻼ وتف يـ ار

فــي طب عــة المــادة و ــذا فــي طب عــة وغا ــات تعلمهــا 2-ص ـ اغة فرض ـ اته الخاصــة انطﻼقــا مــن
المعط ات التي تتجدد وتتنوع استمرار لكل من علم النفس والبيداغوج ا وعلـم اﻻجتمـاع 3-د ارسـة

نظر ــة وتطب ق ــة للفعـ ــل البي ــداغوجي المتعلـ ـ بتـ ــدرس تل ــك الم ــادة،ولم س ــلم ه ــذا التعر ــف مـ ــن
اﻻنتقادات()  (11ولذلك اعتبر ال احث فيرنيو ما ينقل عنه ال احث علي أيت أوشان الديداكت ك

ميــدانا علم ــا مســتقﻼ أســند إل ــه مهمــة ص ـ اغة المفــاه م والط ارئ ـ التــي م ــن أن تش ـ ل مقار ــة
علم ــة)  (12و نــاء علــى مــا ســب فقــد عــرف ال احــث علــي أيــت أوشــان تعل م ــة اللغات)ديــداكت ا
اللغــات( أنهــا)هي مجمــوع الخطا ــات التــي أنشــئت حــول تعل ـ م وتعلــم اللغــات ،س ـواء تعل ـ اﻷمــر

بلغات المنشأ ،او اللغات الثان ة()  (13ونفهم نحن من ـل مـا سـب أن التعل م ـة علـم مـن العلـوم
التطب ق ة ،ينتمي إلى حقل العلوم الترو ة ،ون تفي بهـذا المقـدار،ﻷن غايتناهنـا لـ س التفصـيل فـي
هــذه القضــا ا،بل ذ رنــا لهــذه المفــاه م ــان ضــرورة منهج ــة للمــرور عبرهــا الــى غرضــنا الــذ هــو

تعل م ـــة النحـ ــو العر ـ ــي بـ ــين المنهجـ ــين الوصـ ــفي والمع ـ ــار )التفسـ ــير التعليليـــي( فمـ ــاذا م ـ ــن
للديداكت ة)التعل م ة( أن تفعله وهي مح ومة منهجين يبـدوان متناقضـين؟ ومـا هـو المـنهج الـذ

ســاعد التعل م ــة علــى أداء وظ فتهــا فــي تبل ــغ القاعــدة النحو ــة للمتعلم؟هــل هــو المــنهج الوصــفي
مقوﻻتـه الواصــفة أم المـنهج التعليلــي )المع ار ( مقوﻻتــه المفسـرة المعللــة ؟ذلــك مـا نحــاول اﻻجا ــة

عنه ﻻحقا خﻼل هذه المقالة ،ولكـن قبـل اﻻجا ـة عـن ذلـك نـر أنـه ﻻبـد مـن التوقـف عنـد محطـة
نر أنه من الﻼزم منهج ا أ ضا التوقف عندها ،وهي الطرائ التعل م ة المتعلقة الدرس النحـو ،
فمـا هــي الط ارئـ التــي اعتمــدها المعلمون)المر ـون( فــي سـلو هم الــدرس النحــو ؟ والتـي نظــر لهــا
المنظـ ــرون ،وهـ ــل هـ ــي ط ارئ ـ ـ عامـ ــة لكـ ــل الم ـ ـواد التعل م ـ ــة أم هنـ ــاك ط ارئ ـ ـ خاصـ ــة الـ ــدرس

النحــو ؟إن مــن يــرم ال حــوث الترو ــة التــي تعنــى ــالطرائ التعل م ــة ،والمنــاهج الترو ــة التدر سـ ة

يجدها تذ ر عددا من الطرائ العامة ،ونقصد العموم ة هنا أنهـا تصـلح لجم ـع المـواد التعل م ـة،
و جــدها تــذ ر أ ضــا الط ارئ ـ

الخاصــة وهــي تلــك الط ارئ ـ المت عــة فــي تــدرس مــادة معينــة أ

مق اسـا معينــا ،ومنهـا الط ارئـ الخاصــة الـدرس النحــو  ،وقبـل التطــرق الــى أهـم الط ارئـ الخاصــة
الــدرس النحــو نــود أن نــذ ر ايجــاز الط ارئ ـ العامــة ،فمــن الط ارئ ـ العامــة التــي اشــتهرت عنــد
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الترو ين نذ ر ما يلي(14) :

والتسـم ع :وهـي مـن الط ارئـ القد مـة التـي عـود تارخهـا الـى بـدء التعلـ م

-1طر قة التحف

النظامي،فقد قيل عنها أنها انت سائدة في النظام التر ـو الصـيني القـد م ،ومورسـت عنـدنا نحـن

العرب قد ما،إن لم نقل عنهـا إنهـا ﻻتـزال تمـارس الـى يومنـا هـذا ،إذ ثيـ ار مـا يلجـأ المدرسـون إلـى

طر قــة التحف ـ

الحف  ،والمحفو

ه ــذه التــي ﻻ نن ــر أن لهــا إيجاب ــات ،فهــي مفيــدة ج ــدا فــي تم ــرن الــذاكرة عل ــى
ثي ار ما جعل أصحا ه يتفوقـون علـى غيـرهم،إذ عـد الحفـ

سـتط ع الحـاف أن

فهــم ،و وظــف المحفــو فــي ح اتــه العلم ــة والمعرف ــة ،ف صــير عنــده هــذا المحفــو رصــيدا علم ــا

غز ار  ،ولها عيوب ق ة الطرائ

-2طر قة المحاضرة :وقد سميها عضهم الطر قـة التفسـيرة ،أو التعليل ـة ،وهـي طر قـة شـائعة

من ــذ الق ــدم إل ــى يومن ــا ه ــذا خاص ــة ف ــي الجامع ــات ،وق ــد أرجعه ــا عض ــهم إل ــى العه ــود اليونان ــة
والرومان ة القد مة ،ثم ط قها المسلمون أ ام النهضة العلم ة فـي الدولـة اﻷمو ـة والع اسـ ة وتصـلح
طرقة المحاضرة في التدرس للك ار الراشدين ،أو الطﻼب ذو اﻷعداد الكبيرة ،مـا فـي الكل ـات
ـتيرتيج ة للتـ ــدرس فـ ــي وصـ ــفها وتحديـ ــدها مـ ــادام أن دور المحاضـ ــر هـ ــو نقـ ــل
وهـ ــي أسـ ــهل اسـ ـ ا
المعلومــات)  (15وﻻ ت ـزال هــي الســائدة فــي جامعاتنــا إلــى اليــوم وتتســم ســمات عــدة منهــا تقــد م

معارف منظمة وتتصل المتعلم صفة م اشرة ،ولها عيوب ق ة الطرائ

-3طر قة المناقشة:تعتمد هذه الطرقة على الحوار بين المدرس والمـتعلم ،ومـن محاسـنها أنهـا

تت ح الحرة للمتعلم

-4طر قــة الوحــدات :وهــي طر قــة لهــا حضــور بيــر ومفيــد فــي تعل ـ م اللغــات،إذ تقســم اﻷنشــطة
اللغو ــة إلــى وحــدات مت ار طــة متماس ـ ة ،ولهــذا اتخــذ الــنص محــو ار تــدور عل ــه د ارســة فــروع اللغــة

المختلفة) (16

تلك هي أهم الطرائ العامة التي اعتمدت في تلقـين المعـارف المختلفـة عنـد اﻷمـم المختلفـة

عبــر التــارخ ،وقــد تكــون هنــاك ط ارئ ـ أخــر لهــا أهم ــة،ﻷن الط ارئ ـ المت عــة فــي التــدرس وفي ـرة

غز رة ف في ماذ رناه

الطرائ

الخاصة بتدر س النحو العر ي:

من يرم ال حوث الترو ة التعل م ة التـي تعنـى ط ارئـ التـدرس ،يجـدها تـذ ر عـددا مـن

الطرائ للدرس النحو  ،نحاول أن نذ رها موجزة ف ما يلي)(17:
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-1الطر قة اﻻستقرائ ة:وهي طرقة تقوم على عرض أمثلة متنوعة تدور حول موضـوع نحـو

معــين،ثم تبــدأ فــي معالجتهــا ابتــداء مــن الجزئ ــات ،وانتهــاء الكل ــات قــال عنهــا ال احثــان طــه علــي
حسين الدل مي وسعاد عبد الكرم الوائلي)إن اﻻستقرائ ة تعد من أكبر طرق التف ير الطب ع ة التـي
سلكها العقل وفيها تمزج القواعد اﻻسـاليب اللغو ـة وهـي شـائعة فـي تـدرس القواعـد( )  (18ومـن

فوائـ ــدها أنهـ ــا تقـ ــود المـ ــتعلم إلـ ــى معرفـ ــة الحقـ ــائ واﻷح ـ ــام العامـ ــة طر قـ ــة ال حـ ــث واﻻسـ ــتقراء

واﻻستن ا  ،،فهي تقوم على اﻻنتقال من الجزء إلى الكـل،أو مـن اﻷمثلـة إلـى القاعـدة،وهي طر قـة

تم ـن المــتعلم مــن رصــد الظـاهرة اللغو ــةأوﻻ ،ثــم الــتم ن مــن الـتح م فــي قوانينهــا ثان ــا ) (19وهــذه
الطرقة معتمدة عند ثير من المدرسين ،ولها نتائج ق مة إذا مورست اقتدار من المدرس

-2الطر قة الق اس ة،أو اﻻستن اط ة :هـي طر قـة تعـد مـن أقـدم الط ارئـ  ،و انـت لهـا أهم ـة
بي ـرة فــي التعل ـ م قــد ما ،وتبــدأ هــذه الطر قــة بــذ ر القاعــدة أوﻻ ،ثــم ص ـ اغة اﻷمثلــة التــي تنطب ـ

عل ــى القاع ــدة،فهي طر ق ــة تنتق ــل م ــن الع ــام ال ــى الخ ــاص ،أ م ــن الحق ــائ الكل ــة ال ــى الحق ــائ

الجزئ ــة)  (20أو اﻻنتقــال مــن القاعــدة العامــة إلــى اﻷمثلــة الجزئ ــة ،فهــي طر قــة تقــوم علــى حف ـ

القاعدة منذ البدا ة ثم اﻹت ان شواهد ،وأمثلة تثبتها فهي إذن تتأسـس علـى الحفـ للقواعـد أوﻻ ،ثـم

عــرض اﻷمثلــة أ تبــدأ مــن الص ـعب إلــى الســهل ،ومــن عيو هــا أنهــا تقتــل اﻻبتكــار والتف يــر عنــد
المتعلم) (21

-3طر قـة النص:وتقــوم علـى تــدرس القواعـد النحو ــة مــن خـﻼل اﻷســاليب المتصـلة،أو مــن خــﻼل
النص ــوص المخت ــارة،وهي تعتب ــر طر ق ــة حديث ــة،إذ الغا ــة م ــن ه ــذه الطر قـ ـة هــو اﻻتج ــاه بت ــدرس
القواعد اتجاها حديثا ،ﻻكتساب الطالب مـن خـﻼل الـنص لغـة وأد ـا ونحـوا وثقافـة)  (22وهـو أحـد

اﻻتجاهــات الحديثــة فــي الــدرس اللغــو  .وفــي نظرنــا فــإن هــذه الطر قــة تلي ـ

المتخصصــين فــي

الد ارســات العل ــا ،ﻷنهــا تتســم الموســوع ة ٕوان ــان ميــل العــالم اليــوم إلــى التخصصــات الض ـ قة
قلل من شأنها

-4طر قة أسلوب تحليل الجملة:وهي تعتمـد علـى تحليـل اللغـة،إذ ير ـز فيهـا المعلـم علـى

المعنــى ،ﻷن معنــى الكلمــة فــي الجملــة عــين علــى تحديــد وظ فتهــا النحو ــة،ومن ثــم فهــذه الطر قــة

تعتمد على المعاني من خﻼل الحر ة اﻹعراب ة ،إذ فهم المعنى سـهل الوصـول الـى تحديـد موقـع
الكلمــة ،أو الجملــة مــن اﻻع ـراب ،والتحليــل حمــل المــتعلم علــى التر يــز ،والدقــة فــي فهــم الــنص

ٕواعمال الف ر ف ـه وتحر ـك قـدرة النقـد لد ـه ،وفهـم المعنـى ـان أحـد اﻷهـداف التـي دعـا ابـن هشـام
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المعرين إلى معرفته) (23

-5طر قـــة اﻷســـلوب التكـــاملي:هــذه الطر قــة التكامل ــة ل ســت فــي الحق قــة مختصــة القواعــد
النحو ــة والص ــرف ة ،ب ــل ه ــي طر ق ــة ﻻئق ــة لكاف ــة المـ ـواد ،والف ــروع ،واﻷنش ــطة الخاص ــة اللغ ــة،

والقواعــد النحو ــة هنــا تــدرس مــن خــﻼل النصــوص شــعرة انــت او نثر ــة) ( 24وهــي لهــا فوائــد

جمة منها أنها تجعل المتعلم ستفيد من اﻷنشطة المختلفة في دراسة القواعد

-6طر قــــة النشــــا  :وتقـ ــوم علـ ــى اس ــتغﻼل نشـ ــا المتعلمـ ــين ،إذ لف ــون بجم ــع اﻷسـ ــاليب

والنصوص واﻻمثلة ،ثم تدرس مع المعلم وهي طرقة تقوم على جهد المتعلم) (25

-7طر قة المش ﻼت :وتقوم على دروس التعبير،أو القراءة والنصوص إذ تتخذ هذه النصـوص

نقطة بدء الدرس على أنه مش لة يلفت نظرهم اليهـا )  ( 26وفـي نظرنـا أن هـذه الطر قـة تصـلح
لمراحل التعل م الدن ا أو المتوسطة

هذه هي عجالة وتر يز أهم الطرائ المت عة في تـدرس القواعـد النحو ـة ذ رنـا منهـا مـا

هو مشهور ،وما م نتنا مراجعنا من الوصول ال ه ،وقد تكون هنـاك ط ارئـ لهـا شـهرة فـي الـدرس
النحو لم ترد في معالجتنا هذه ،قي أن أشير إلى أن عـض ال ـاحثين قـد قسـموا ط ارئـ التـدرس
إلى مجموعات حسب تر ز النشا  ،أهو على المعلم أم المتعلم ،ومن ثم فقد قسمت ) (27إلى

-1طرائ

قائمة على جهد المعلم :وتضم

ا-طرقة المحاضرة

ب-الطرقة الق اس ة

-2طرائ قائمة على جهد المعلم ونشا المتعلم:وتضم
ا-الطرقة اﻻستقرائ ة

ب-طرقة النص اﻻدبي
ج-طرقة اﻻكتشاف

د-الطرقة اﻻستجواب ة

ه-الطرقة اﻻقتضائ ة

-3طرائ قائمة على نشا المتعلم:وتضم
ا-طرقة النشا
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ب-طر قة حل المش ﻼت

وهـي الط ارئـ التــي نـا قــد ذ رناهـا سـا قا،و عد هــذا نمـر إلــى الحـديث عـن المــنهج الوصـفي الــذ

نعالج تعل م ة النحو العري في ضوئه ،وضوء المنهج المع ار فما هو المنهج الوصفي هذا؟
تعر ف المنهج الوصفي:

) ( descriptive methodالمنهج الوصفي هو المنهج الذ

قوم علـى تقررمـاهو

واقـ ــع أو تفسـ ــيره تفسـ ــي ار ﻻ يخـ ــرج عـ ــن نطـ ــاق اللغـ ــة)  (28و قـ ــول رمضـ ــان عبـ ــد الت ـ ـواب عنـ ــه
ـأن)المنهج الوصــفي تفــي بوصــف أ ــة لغــة مــن اللغــات عنــد شــعب مــن الشــعوب او لهجــة مــن

اللهجــات فــي وقــت معــين ا انــه ي حــث اللغــة حثــا عرض ـ ا ﻻطول ــا و صــف مالهــا مــن ظ ـواهر

لغو ة مختلفة و سجل الواقع تسج ﻼ امينا( )  (29وذهب انطوان مي) ان المنهج الوصفي عنـي
دراسة اﻻستعمال اللغو في عمومه عند شخص عينه في زمان عينـه() (30وهـو التعر ـف الـذ

نجده في معجم علم اللغة النظر

للد تور محمد علـي الخـولي إذ قـول علـم اللغـة الوصـفي هـو)

دراسة اللغة ما هي مستعملة في م ان معين وزمان معـين( )  (31وهـو قابـل عنـدهم علـم اللغـة
المع ــار وعلــم اللغــة التــارخي وعلــم اللغــة المقــارن)  (32مــا نجــده عنــد مارو ــا إذ قــول )فعلــم
اللغة الوصفي -ما يدل اﻻسم -صف اللغة و فحص ظواهرها ومظاهرها()  (33فالوظ فـة اﻷولـى

لعلم اللغة الوصفي ما قول مارو ا هي أن صف)  (34ومن ثم فقـد ـان هـذا المـنهج منهجـا

س ون ا فف ه توصف اللغة بوجه عام على الصورة التي توجد عليها في نقطة زمن ـة معينـة) ( 35
ولهــذا المــنهج ممي ـزات وخصــائص تمي ـزه عــن غي ـره مــن المنــاهج اﻷخــر أجملهــا ال ــاحثون ف مــا
يلي)(36:

مميـــزات المـــنهج الوصـــفي :ح ــدد الوص ــفيون نقاط ــا أو مميـ ـزات رأوه ــا أساسـ ـ ة ف ــي الم ــنهج
الوصـفي الـذ اتخـذوه منهجـا وحيـدا لد ارسـة الظـاهرة اللغو ـة فـي افـة مسـتو اتها نحـاول أن نـوجز

هذه النقا ف ما يلي:

تقدير

-1ﻻ عترف المنهج الوصفي المقوﻻت المنطق ة والفلسف ة،فﻼ علة وﻻ تأو ل ،وﻻ تفسير،وﻻ

-2عدم اللجوء إلى اﻷق سة،والتعل ﻼت ،فهو منهج عتمد على اﻻستقراء وحده
-3وحدة الم ان الذ

قع ف ه الوصف للغة

-4وحدة الزمان الذ يتم ف ه وصف اللغة
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-5وحدة النصوص المستشهد بها

مــا أن هنــاك وصــا ا أخــر حــددها الوصــفيون للواصــف) عــالم اللغــة الوصــفي( منهــا أن

تكــون اللغــة المدروســة منطوقــة ﻻ م تو ــة ،وهــي نقطــة ســتكون لنــا معهــا وقفــة ﻻحقــا ﻷنهــا تتعل ـ
بلغتنا العر ة وقد أجمل عضهم هذه الوصا ا ف ما يلي(37 ):
-1تحديد اﻷش ال النحو ة فهي من الم اد المقررة عندهم

-2اﻻلت ـزام مــا م ــن أن يجن ــه إدخــال تصــن فات ســا قة وﻻ عتــرف إﻻ مــا توصــل إل ــه هــو عــن
طر الوصف في اللغة الموصوفة فهذه من م ادئهم المقررة أ ضا

-3علــى الواصــف النظــر فــي اﻷقســام النحو ــة التــي تعبرعنهــا اللغــة طر قـة ش ـ ل ة،وأن ينظــر فــي

وظائفها ومعانيها،وأن يوزعها

-4عل ه أن حدد مد استعمال هذه اﻷقسام

-5عل ه اﻻهتمام بإدخال المقاي س المورفولوج ة والنظم ة

-6عل ه أن ق م هذه اﻷقسام على أسس ش ل ة ﻻ تصورة أو فلسف ة

-7علــى ال احــث الوصــفي اﻹشــارة إلــى قواعــد للغــة الخاصــة ،والفــروق بــين قواعــد اللغــة الخاصــة،

واللغة العاد ة

-8عل ه أن عامل الدخيل،أ المستعارمن لغة أجنب ة معاملة خاصة
موقف الوصفيين من النحو العري:

مــن يرصــد الد ارســات الوصــف ة للوصــفيين العــرب يجــدها-فــي معظمهــا -تتضــمن هجومــا عن فــا

علــى النحــو العر ــي ،ونحاتــه الــذين بــذلوا جهــودا محمــودة فــي بنائه،وهواﻷم ارلــذ جعــل الكثيــرمن
ال ــاحثين يتــذمرمن هــذا الهجــوم الم ــالغ ف ــه،فنهض للــدفاع عــنهم وممــا عا ــه هــؤﻻء علــى نحونــا

ونحاتنا ما يلي)(38:

-1زعمهم أن النحو العري أهمل التنغ م وهو الذ له أثره ال الغ فـي الكشـف عـن المعنـى خاصـة

معاني الجمل

-2اهتمامهم المفر الظواهراﻹعراب ة في أواخر الكلم
-3اهتمامهم أقسام الكلمة اهتماما مفرطا

-4حصرهم التحليل في عناصر الجملة) الفعل ،والفاعل ،والمفعول ه(

-5خضوعهم في تقعيد القواعد للمعنى أوﻻ ،معنى أن القاعدة النحو ـة عنـدهم تتحـدد وفقـا لـدارس
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اللغة ما أنه يهتم ثي ار العلة

وم ــن ب ــين اﻻنتق ــادات الت ــي وجهه ــا الوص ــفيون للنح ــو العر ــي الموس ــوم عن ــدهم ــالنحو التقلي ــد
ا ضا)(39

-1افتقاد النحو التقليد للمنهج العلمي الموضوعي

-2تأثره المنط وأكثر مظهرمن مظاهر التأثراهتمام التف ير النحو القد م بنظرة العامل
-3تداخل مستو ات التحليل اللغو في النحو التقليد ) صوتي صرفي نحو دﻻلي(

 -4ق ـ ـ ــام النحـ ـ ــو التقليـ ـ ــد علـ ـ ــى أسـ ـ ــاس مع ار ،حيـ ـ ــث ميـ ـ ــز بـ ـ ــين اللغـ ـ ــة المنطوقـ ـ ــة واللغـ ـ ــة
الم تو ة..و لجأ الى التأو ل

انــت ه ــذه ه ــي أه ــم اﻻنتق ــادات الت ــي وجه ــت للنح ــو العر ــي ال ــذ ص ــار يوص ــف م ــن

الوصفيين النحو التقليد ،ولست أدر

يف صفون مدرسة شومس ي عد ظهورهـا ،والتـي نهلـت

م ــن منه ــل النح ــو العر ــي ال ــذ وص ــفوه التقلي ــد ؟ و ع ــد أن ح ــددنا الم ــنهج الوص ــفي وممي ازت ــه

ومقوﻻته،نتحدث اﻵن عن دوره في عمل ة تعلم القاعدة النحو ة أو تبل غها ،ولكن قبل الحديث عن
دوره ف ــي التبل ــغ نتح ــدث ع ــن دوره أوﻻ ف ــي بن ــاء القاع ــدة النحو ــة ،نا ق ــد بين ــا س ــا قا أن الم ــنهج
الوصفي مر عبر عدة مراحل،هي المﻼحظة ،والتقس م ،واﻻصطﻼح ،ثم التجرد ثـم التقعيـد ،مـن

هنا تنتج القاعدة التي قولون عنها أنها ل ست قانونا فرضه ال احـث علـى المتكلمـين اللغـةٕ ،وانما

هي تعبيرعن شيءﻻحظه ال احث،و ان عل ه أن صفه ع ارة مختصرة قول تمام حسان في هـذا
الشأن) (40

-1فالقاعدة وصف لسلوك عملي معين

-2القاعدة جزء من المنهج ﻻجزء من اللغة
-3القاعدة تتصف العموم

-4القاعدة مختصرة قدر الطاقة

ف يـ ــف يبلـ ــغ هـ ــذا المـ ــنهج القاعـ ــدة النحو ـ ــة الموصـ ــوفة مـ ــا سـ ــب للمـ ــتعلم؟ ومـ ــن بـ ــين

اﻷوصاف التي وصفت بها القاعدة أنها ﻻ تفرض على المتعلم ،وهو الوصف الـذ نفهـم منـه أن
المــتعلم ﻻ يلــزم اســتعمال هــذه القاعــدة،فهو حــر إن شــاء قبلهــا ووظفهــإ ،وان شــاء رفضها،ولســت
أدر يــف علــم علــم،وﻻ طالــب بتطب قــه،واﻻلتزام قوانينــه،فما جــدو هــذا العلــم ؟ نــا قــد ذ رنــا

بدا ــة هــذا المقــال ط ارئ ـ عــدة تــدرس علــى ضــوئها القاعــدة النحو ــة للمتعلم،فــذ رنا س ـ ع ط ارئ ـ
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مشهورة ،فأ الطرائ السـ ع أليـ للتبل ـغ فـي ضـوء هـذا المنهج؟وهـل للمـنهج الوصـفي نفسـه دور
ف ــي تحدي ــد الطر ق ــة المناسـ ـ ة للتبل ــغ؟ وه ــل عن ــى ه ــذا الم ــنهج أص ــﻼ ــالتبل غ؟ لق ــد قررن ــا س ــلفا

وأثبتنــامن خــﻼل اﻻق ـوال التــي نقلناهــا عــن الكثيــر مــن ال ــاحثين أن المــنهج الوصــفي مــنهج يلي ـ

لل حــث اللغــو  ،بــل اعتبــر منهجــا وحيــدا فردا،يتســم الموضــوع ة فــي المعالجــة ال حث ــة وأقصــيت
المنــاهج اﻷخر ،فهــل عنــي هــذا أنــه غيــر معنــي عمل ــة التبل ــغ؟ثم هــل يوجــد شــيئ ممــا ســمى
ــالمنهج الوصــفي ال حثــي عنــد نحاتنــا القــدامى؟ لمعرفــة ذلــك نــر أنــه ﻻبــد مــن وقفــة مــع نحاتنــا

الق ــدامى حت ــى ن ــتم ن م ــن معرف ــة م ــنهجهم ال ــذ س ــلكوه ف ــي بن ــاء القواع ــد،وهل ان ــت له ــم قواع ــد

وصــف ة؟ وهــل التزم ـوا ــالمنهج الوصــفي أم ﻻ؟و تعبي ـر آخــر هــل نحــوهم هــذا الــذ شــيدوه انــت

قواع ــده وص ــف ة،أم مع ار ــة تعليل ــة تفس ــيرة؟إذا ان ــت الوص ــف ة تعن ــي م ــا بين ــا س ــا قا اﻻس ــتقراء

المبنـ ــي علـ ــى المﻼحظـ ــة والتصـ ــنيف،ثم التجر ـ ــد والتقعيـ ــد،فإننا نـ ــر أن نحاتنـ ــا قـ ــد مارس ـ ـوا هـ ــذه

الخط ـوات التــي توســم أنهــا مــن أساس ـ ات الوصــف ة ،قول ــرم ناصــح الخالــد فــي هــذا الشــأن

نقﻼعن عدد من ال احثين الذين رصـد آراءهـم هـذه فـي أ حاثهم) سـتط ع ال احـث أن قـر أن علـوم
العر ــة ومنهــا النحــو قــد مــرت بــثﻼث م ارحــل تشــابهت فيهــا جهــود العلمــاء ،فــي المرحلــة اﻷولــى
صــوب النصــوص وتــدو نها وفـ ضـوا

التزمـوا بهــا ،تتصــل بجــوهر الــنص وســﻼمة عر ــة مــن

أخذون عنه اللغة ،وفي المرحلة الثان ـة تطـرق العلمـاء إلـى اسـتقراء تلـك النصـوص ،ﻻسـتخﻼص

اﻷح ام والقواعـد منها،أمـا المرحلـة الثالثـة فقـد انـت جهـودهم منصـ ة علـى تعـرف أسـرار العر ـة،

وتعليــل أح امهــا لمعرفــة ح مــة العــرب فــي ﻼمهــا ()  (41ثــم ن ــه ــرم ناصــح الخالــد إلــى مــا
ســماه تــداخل الم ارحــل أح انــا فقــال )وﻻ بــد مــن التأكيــد هنــا أن هــذه الم ارحــل الــثﻼث ثيـ ار مــاتكون

متداخلة تجر في آن واحد إﻻ أن لكل مرحلة غرضـا متميـ از عـن غـرض المرحلـة اﻷخـر  ،ف ـان
غرض المرحلة اﻻولى هو جمع اللغة والمحافظـة عليهـا مـن الـدخيل ،وغـرض المرحلـة الثان ـة هـو

وضـع القواعـد النحو ـة واللغو ـة لحما ـة النـاطقين العر ـة مـن اللحـن ،وغـرض المرحلـة الثالثـة هــو

ب ان علة هذه اللغة ومعرفة أسرارها () (42فهل هذه الخطـوات أو الم ارحـل التـي ات عـت مـن قبـل
نحاتنــا فــي عمل ــة التقعيــد النحــو ت عــد عــن المــنهج الوصــفي أم تقتــرب منــه ؟فــي اعتقــاد أنهــا ﻻ

ت عــد عنــه ثي ـ ار خاصــة فــي مرحلتيهــا اﻷولــى والثان ة،وخاصــة إذا علمنــا أن الكثيــر مــن العلمــاء
شــافه اﻷع ـراب فــي بواديهم،وســمع مــنهم ودون لغــتهم التــي جعلوهــا عينــة لﻼســتقراء المبنــي علــى

المﻼحظة،والتصنيف،ثم التجرد والتقعيد ،وقد قال بهذا غير واحد مـن ال ـاحثين مـنهم تمـام حسـان
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فـي تا ـه) اللغـة بـين الوصـف ة والمع ار ـة( إذ قـول) إن تـارخ د ارسـة اللغـة العر ـة ل عـرض علينـا

في بدايته محاولة جد ة ﻹنشاء منهج وصفي في د ارسـة اللغـة قـوم علـى جمـع اللغـة ،وروايتهـا ثـم

مﻼحظ ــة الم ــادة المجموع ــة واس ــتقرائها ،والخ ــروج ع ــد ذل ــك بنت ــائج له ــا طب ع ــة الوص ــف اللغ ــو
السل م() ( 43

فــالمنهج الوصــفي إذا موجــود،أو علــى اﻷق ــل مﻼمحــه انــت موجــودة عن ــد نحاتن ــا،على

اﻷقل في المرحلة اﻷولى عند النحاة اﻷوائل ،الخليل وسيبو ه ،ومن يتت ع المسارات التأل ف ة عند
نحاتنا القدامى يجد المﻼمح الوصف ة هذه موفورة غز رة،ولست أنا مـن يـتلمس هـذه المﻼمـح ولكـن

س ـ قني إلــى هــذا غيــر واحــد مــن ال ــاحثين المهتمــين ــالنحو العري،ولعــل مــن أهــم مﻼمــح المــنهج
الوصفي الفطر

ما سـم ه) ـرم ناصـح الخالـد ( هـو اسـتقراء النصـوص ﻻسـتخﻼص اﻷح ـام

والقواعــد منها،فقــد انــت قواعــدهم نتيجــة اﻻســتقراء،وعلى ضــوئه أ ضــا بنـوا قواعــدهم ،ل قواعــدهم،

ومعلــوم أن اﻻســتقراء أحــد أهــم مرتك ـزات المــنهج الوصــفي ،و ظهــر اﻻســتقراء عنــدهم مــن تقس ـ م
الكلم ــة العر ــة إل ــى اسـ ــم ،وفع ــل ،وح ــرف ،فق ــد ب ــدأ س ــيبو ه تا ــه العظ ـ ـ م م ــن ه ــذا التص ــنيف

اﻻستقرائي للكلم في العر ة فقـال) هـذا ـاب علـم مـا الكلـم مـن العر ـة( )وهـي اسـم وفعـل وحـرف
جاء لمعنى ل س اسم وﻻ فعل() (44و ظهر اﻻستقراء أ ضا في البناء واﻹعراب قال رم ناصح
الخالد )فقــد هــداهم مــنهجهم الوصــفي القــائم علــى التت ــع واﻻستقصــاء إلــى ذلــك العر ــي ــأتي ثنا ــا
التر يب على نمطين نم ثابت آخره ﻻ يتغير وان تغيرت وظ فته فـي التر يـب ونمـ آخـر يتغيـر

بتغير وظ فته في التر يب وسمي اﻷول مبن ا والثاني معرا ومنه توصل النحاة إلى تبو ب النحو
العر ـ ــي()  ( 45ومـ ــن مظـ ــاهر اﻻسـ ــتقراء مـ ــا خص ـ ـوا ـ ــه الحـ ــروف،إذ قـ ــاموا بإحصـ ــائها،ومعرفة

معانيها،وورودهــا فــي الكــﻼم ،فوجــدوا عضــها ــأتي مــع اﻻسم،و عضــها اﻵخــر مــع الفعــل ،ومــن

مظاهراﻻستقراء أ ضا م احث الجملة،إذ اهتـدوا فضـل اﻻسـتقراء إلـى أن الكـﻼم ﻻبـد أن يبنـى مـن

ر نين سـموا أحـدهما مسـندا واﻵخـر مسـندا إل ـه،قال أحـد ال ـاحثين) أن الم احـث المتصـلة الجملـة

وما يتعل بهـا قائمـة علـى اﻻسـتقراء وحـده ولـ س للعلـوم اﻹسـﻼم ة أ اثـر فيهـا )  (46بـل ذهـب
ــرم ناص ــح الخال ــد إل ــى أن التبو ــب النح ــو عن ــد نحاتن ــا ــان عم ــﻼ وص ــف ا ،إذ تأس ــس ه ــذا

التبو ــب علــى اﻻســتقراء الــذ

عتبــر منهجــا أساسـ ا للمــنهج الوصــفي)  (47و ــر هــذا ال احــث أن

ابن السراج أحد الذين تظهر في مؤلفـاتهم هـذه الوصـف ة  ،مـا يـر أن هنـاك عـددا غيـر قليـل مـن
النحاة اﻷوائل انوا وصفيين في أعمالهم النحو ة منهم خلف اﻷحمر وسيبو ه)  (48غيـر أن هـذه
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الوصــف ة التــي نلمحهــا عنــد هــؤﻻء النحــاة ل ســت هــي الوصــف ة التــي نجــدها عنــد المحــدثين ،قــول
ــرم ناص ــح الخال ــد ) وﻻ أر ــد به ــذا الم ــنهج ال ــذ ح ــدده المح ــدثون تحدي ــدا ج ــرده م ــن التعلي ــل

والتأو ــل ومــن المع ــايير الذوق ــة التعل م ــة ف ـذلك أم ــر ﻻ م ــن توقعــه فــي د ارس ــات ــان الغ ــرض

اﻷساسي منها هو وضع القواعد واﻷصول لمنع تسرب اللحن إلـى العر ـة وتم ـين الناشـئة وغيـر
العــرب مــن إتقــان لغــة القـران الكــرم إذ لــم تؤلــف هــذه الكتــب للمتعــة أو التــرف الف ــر ٕوانمــا الفــت

لوضــع ض ـوا

وأح ــام نحو ــة مبن ــة علــى مــا استخلصــوه مــن اســتقرائهم ﻷنمــا الكــﻼم العر ــي

الفص ـ ح غ ــة نقــل الــدرس اللغــو مــن واقــع المشــافهة والنقــل عــن الشــيوخ طر ـ الروا ــة ومرحلــة

الكتا ة()  (49ومـن هنـا فـالفرق بـين مـنهج نحاتنـا و ـين المـنهج الوصـفي عنـد المحـدثين موجـود و

بين،و جــب أن يوجــد إذ واضــح أن نحاتنــا قــد خلطـوا بــين أساس ـ ات،أو خطـوات المــنهج الوصــفي،
و عــض أساس ـ ات مــا نســم ه المــنهج التعليلــي،ﻷن الغا ــة التــي ارت ـ

بهــا التقعيــد النحــو عنــدهم

اقتضــت ذلــك،فلم ــن لهــم إم ان ــة الخــروج عنــه،غير أنهــم ﻻ نجــدهم يبتعــدون عــن الكثيــر مــن

أساسـ ات الوصـف قـال ـر م ناصـح الخالـد ) فــالفرق بـين المـنهج الفطـر الـذ درس ـه ســيبو ه
وشيوخه اللغة ومنهج الوصف الحديث ل س فرقـا بيـ ار ٕوانمـا هـو فـرق ثـانو ﻻ يـؤثر علـى طب عـة
المنهج سواء ان عند سيبو ه أو عنـد المحـدثين()  (50إذا ممـا هـو مقررعنـد عـدد غيـر قليـل مـن
ال ــاحثين أن الوص ــف ة وجدت ،شـ ـ ل أو آخرعن ــد نحاتن ــا الق ــدماء،وعلى ض ــوئها وص ــفت القواع ــد
النحو ة للعر ة،ولعل المنهج الوصفي هو الذ أوصل نحاتنا إلى قواعد وأح ام توصف الشـمول

واﻻط ـراد ،واﻻنض ـ ا  ،،و عــدها تحولــت تلــك القواعــد إلــى أح ــام مع ار ــة قــاس عليهــا صــحة،أو
خطا الكﻼم،إن وصف ة القواعد العر ة إذا رحنا ن حث عنها عند نحاتنـا القـدامى فإننـا واجـدون لهـا

حضـو ار م ثفـا ذ رنـا طرفـا منــه سـا قا ،ونـذ ر منـه اﻵن ،فممـا يــدل علـى وصـف ة سـيبو ه مـا نجــده
فــي تا ــه مــن تمثيــل لواقــع اللغــة ،ما هــي مســتعملة عنــد منتجيهــا العرب،ومســتعمليها،فقد رصــد

غيرواحــد ممــا تمثــل ــه ســيبو ه علــى قواعــده،وهو مــن صــم م الوصــف ة،ومنه أ ضــا مــا ذ ـره غيــر

واحد من ال احثين العرب من آراء تشهد لوصف ة يونس ابن حبيب ،فلقد ذ ر ال احث رم ناصـح
الخالد نقﻼ عن الحلواني عددا من المسائل نلمح فيها الوصف ة نجملها ف ما يلي )(51

-1ميله إلى السماع وسعة الروا ة

-2ميله إلى الوصف ة في دراسة اﻷلفا والتراكيب
-3ميله إلى المنهاج الش لي الخارجي
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-4ميله إلى تفسير الظواهر تفسي ار واقع ا

ففي المظهر اﻷول أوضح ال احث أنه يتضح فـي ثـرة مـا يرو ـه سـيبو ه عنـه منقـوﻻ عـن

العرب،وجنوحـه لرصــد الظـواهر اللغو ــة التــي تقـل أو تكثر،فهــو يبنـي القاعــدة علــى مـا ســمعه مــن
عـ ـ ــض الع ـ ــرب،ﻻ مــ ــن ث ـ ـ ـرتهم فحسـ ـ ــب،و ثر سـ ـ ــيبو ه فـ ـ ــي تا ـ ـ ــه مـ ـ ــن النقـ ـ ــل ع ـ ــن شـ ـ ــيوخه،
الخليــل،و ونس وغيــرهم ،فنجــده قــول) وزعــم يــونس أن ناســا مــن العــرب قولــون (..وزعــم الخليــل

ذا و ذا ونجده قول) اخبرنا يونس أن من العرب من قول ذا (..فهذه لها تـدل علـى وصـف ة

الكــﻼم العر ــي المنقــول عــن هــؤﻻء الرواة،هــذه إذا عــض المﻼمــح التــي نجــدها عنــد نحاتنــا القــدماء

توض ــح م ــنهجهم الـ ــذ نؤ ــد أن بدايتـ ــه ان ــت وص ــف ةٕ ،وان ان ــت نهايتـ ــه مع ار ــة ،وﻻ نـ ــر أن
المع ار ـة عيــب فـي مــنهج قـوم غــايتهم التقعيــد للغـة ح اهــا ﷲ بـنص يجــب أن ترقـى اﻷلســنة إل ــه
ٕوالى لغته عبر اﻷزمنة،ﻷنه يرفض التغير والتبدل،فل س إذا هناك منهج آخر لهم غيرالمنهج الذ
رســموه،قال ــرم ناصــح الخالــد ) إن التعليــل النحــو فــي تــاب ســيبو ه إنمــا هــو أســلوب اقتضــاه
التعلـ م لتفســير الظـواهر النحو ــة للدارسـين ولــم ــن عيـدا أ ــة حـال عــن واقـع الــدرس النحــو ( )

 (52إذا مما سب يتبين لنا أن المنهج الوصفي له دور في وضع قواعد النحو العري ،في ثير

منــه إن لــم أقــل جــل قواعــده التــي تخــص جــل اﻷبـواب النحو ــة هــي قواعــد جردت،وصـ غت فضــل
الخطـوات التــي يتأســس عليهــا المــنهج الوصــفي،من جمــع المــادة اللغو ــة،ومﻼحظتها وتصــن فها،ثم

التجر ـ ـ ــد والتقعيـ ـ ــد،فعن طر ـ ـ ـ الوصـ ـ ــف جـ ـ ــردت المقـ ـ ــوﻻت النحو ـ ـ ــة مـ ـ ــن مثـ ـ ــل الفعل،واﻻسـ ـ ــم،

والحرف،والفاعل،والمفعول،والمبتدأ،والخبر ،والحال،والتمييز،فهـل تسـتط ع التعل م ـة اﻻعتمـاد علـى

هذه المقوﻻت أثناء التبل غ للمـتعلم دون أن تمـارس التفسـير والتعليـل؟ مـن مـارس التعلـ م يـدرك أنـه
قـد ﻻ ســتط ع تبل ــغ عضــا مـن القواعــد الســا قة إلــى المـتعلم مـا لــم يلجــأ إلـى التعليــل والتفســير فــي

وق ــت اش ــتدت الحاج ــة إل ــى تعلي ــل وتفس ــيرالظواهر س ــبب التـ ـراكم المعرفي،وغـ ـ ازرة الم ــادة العلم ــة
المتدفقة،و ثرة المذاهب الف رة المتضارة حتى على مستو النص اللغو الـذ نعنـى ـه هنـا،إذ

هنــاك اليــوم التأو ل ــة والتداول ة،والمــذاهب النقد ة،والفلســف ة،واﻻجتماع ة،والف رة،وهي لهــا تشــتغل
ـ ــالنص اللغـ ــو ،فﻼ سـ ــتط ع المـ ــدرس أن يلقـ ــي ـ ــالقول للمـ ــتعلم إن الفاع ــل مرفـ ــوع ٕوان المفعـ ــول
منصوب ٕوان المضاف إل ه مجرور ون المبتدأ مرفوع والخبر مثله،فقد سأل من المـتعلم مـا سـبب
رفــع هــذا ونصــب ذاك؟أو ماالــذ جعــل هــذا مرفوعــا وذاك منصــو ا؟ وﻻ نــر هــذا المــتعلم س ـ ون

مقتنعــا إن قي ــل لــه إن الع ــرب نطق ــت هــذا مرفوع ــا وذاك منصــو ا وذاك مجرورا،ف مــاذا يج ــاب إن
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نط ـ نــاط عر ــي ولحــن فرفــع المنصــوب مثﻼ،وهــو أمــر حــدث ثي ـ ار بــين المتواصــلين،ثم يــف
نقنعــه إذا ــان الفاعــل مصــد ار مؤوﻻ،والمفعــول جملة،و ــذا المبتــدأ أو الخبر،فهــي مفــاه م ﻻ ملــك
أمامها المعلم اﻻ اللجوء إلى التأو ل ٕواﻻ لم سـتطع تبل غها،وعل ـه م ننـا القـول إن مـا قالـه عـض
الوصفيين من أن المنهج الوصـفي مـنهج حـث ﻻ مـنهج تعلـ م هـو قـول صـح ح إلـى حـد مـا،إذ ﻻ

نـر هــذا المـنهج صــالحا لتعلـ م مثــل المفـاه م الســا قة المؤولـة ،فهــو ٕوان اسـتطاع وصــف الظــاهرة
اللغو ة،وتقعيــد القواعــد فإنــه لــم ســتطع تبل ــغ تلــك القواعــد،على اﻷقــل الكثيــر منها،خاص ـة حينمــا

يتعل اﻷمر ب عض الظواهر اللغو ة التي لم توضع مقوﻻتها على ضوء المنهج الوصفي ،أسلوب
النداء واﻹغراء والتحذير،و عض الجمل الناقصة أ ذات الكلمة الواحدة وغيرها فهذه الظواهر لم

توصف في نظرنا على ضوء المنهج الوصفي ،بل وصفت على ضوء مما نسـم ه المـنهج العقلـي
التفســير التعليلــي،إذ عجــز الوصــف عــن وصــفها قــال تمــام حســان)النحو فــي الد ارســات الوصــف ة
علــم صــف طــرق اﻻســتعمال اللغــو الوف ــة( وقــال عنــه )النحــو الوصــفي ﻻ شــغل نفســه ــأمور

التر ة وﻻ ان سن القواعد لعلم اللغة()  (53وهو أمر ﻻنراه ينطب علـى نحاتنـا وعلـى لغتنا،فقـد

بين ــا أن نحاتن ــا وص ــفوا النح ــو لت ــتعلم ــه اللغ ــة وقواع ــدهم ع ــد الوص ــف ص ــارت مع ــايير ت ارق ــب

اﻻستعمال ،وﻻ م ـن أن تكـون إﻻ لهذا،وهـذه إحـد المفارقـات التـي تجعـل المـنهج الوصـفي لـ س
صــالحا لــئن يــؤد دو ار فــي التبل ــغ-فــي نظــرهم-إذا فــالمنهج الوصــفي ﻻ ســعف التعل م ــة ـأن

للمتعلم،وان أم نها فتكون هذه اﻹم ان ة محـدودة،ﻻ تتجـاوز ذ ـر
م نها من تبل غ القاعدة النحو ة
ٕ
المصــطلح للمــتعلم والتمثيــل لــه،دون تفســيرذلك ،وهــل ســتط ع المــتعلم أن تفــي بتلقــي المعلومــة
النحو ـة عنـد مصـطلحها ،وهـل سـتط ع أن فهمهــا مجـرد ذ ـر المصـطلح أ القاعـدة الموصــوفة

أو المصطلح الموصوف؟ثم أن المنهج الوصفي إن التزم مقوﻻته في عمل ة التبل غ نراه قد صلح

لطر قــة التلقــين والتحفـ ،،إذ تلــك الطر قــة ﻻ يلجــأ فيهــا المعلــم إلــى الشــرح والتفســير والتعليــل،وهي

طرقة ﻻ تصلح في تعل م القواعد النحو ة في نظرنا،أما الطرائ اﻷخـر التـي قـدمها المختصـون

لتعل ـ ـ م القاعـ ــدة النحو ـ ــة والتـ ــي ذ رنـ ــا عضـ ــا منهـ ــا سـ ــا قا،فﻼ نـ ــر واحـ ــدة منهـ ــا يـ ــتم ن المـ ــنهج
الوص ــفي،أو تم نـ ــه مـ ــن تبل ــغ القاعـ ــدة،فﻼ الطر ق ــة اﻻس ــتقرائ ة الت ــي ذ رن ــا أنه ــا تب ــدأ عـ ــرض

اﻷمثلة،ثم معالحتها قادرة على است عاب هذا المنهج والتبل ـغ علـى ضـوئهإ ،وان ـان عضـهم يـر
فيه ــا أنه ــا الطر ق ــة اﻷنج ــع للتبل ــغ التعل م ــي الوص ــفي،وﻻ طر ق ــة اﻷس ــلوب الت ــي تعتم ــد التحلي ــل

والتر يــز علــى المعنــى قــادرة ومﻼئمــة لهــذا أ ض ـا ،وﻻ الطر قــة التكامل ــة التــي هــي طر قــة تصــلح
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لكــل المـواد صــالحة أ ضـا،

ولعــل الط ارئـ المناسـ ة للمــنهج الوصــفي فــي التبل ــغ هــي الطر قــة

الق اس ة التـي تبـدأ بـذ ر القاعـدة ثـم اﻹت ـان اﻷمثلـة المناسـ ة لهـا،وهي طر ـة قد مـة جـدا،وتتنافى

مــع المــنهج اﻻســتقرائي الــذ يتأســس عل ــه المــنهج الوصــفي ،ما أن طر قــة الــنص قــد تــتﻼءم مــع
المـنهج الوصـفي فـي التبل ـغ وهـي طر قـة حديثـة،وعلى هـذا ـون قـد تأكـد لنـا أن المـنهج الوصـفي
مقوﻻته ﻻ صلح أن ون منهجا تعل م ا،فﻼ صلح للتعل م ومن ثم صح من قال عنـه إنـه مـنهج

لل حث ﻻ يتجاوزه،لكن على الـرغم ممـا وصـف ـه هـذا المـنهج مـن أنـه لـ س منهجـا تعل م ـإ ،وانمـا

هــو مــنهج حثــي خــالص فاننــا ﻻنســتط ع أن ننفــي عنــه صــفة التعل م ــة ،ومــن ثــم م ــن المجازفــة
القول أن أقرب الطرائ

إل ـه هـي الطر قـة اﻻسـتقرائ ة علـى أسـاس انـه مـنهج اسـتقرائي ،بـل فـي

نظرنــا ــل الط ارئـ التعل م ــة المعروفــة فــي الــدرس النحــو قــد وظفــت مــن قبــل الخطــاب التعل مــي
الوصفي مثله مثل المنهج المع ار  ،فإذا ـان هـذا هـو المـنهج الوصـفي ظهـر منهجـا قاصـ ار فـي

التبل غ ،وتعل م القواعـد فهـل معنـى هـذا أن الوصـفيين ﻻ يبلغـون قواعـدهم للمتعلم؟الـذ نعلمـه أنهـم

يبلغـون قواعـدهم الموصـوفة للمتعلمـين ،ومــن ثـم فهـذا الوسـم الـذ يوســم ـه المـنهج الوصـفي مــن
أنـ ـ ـ ــه ل ـ ـ ـ ـ س منهجـ ـ ـ ــا تعل م ـ ـ ـ ــا ﻻن ـ ـ ـ ـراه وسـ ـ ـ ــما سـ ـ ـ ــل ما ،فـ ـ ـ ــﻼ م ننـ ـ ـ ــا أن ن عـ ـ ـ ــد عنـ ـ ـ ــه الص ـ ـ ـ ـ غة
التعل م ة)الديداكت ة( ،مثله مثل المنهج المع ـار ،ف يف نسـمي الخطـاب الـذ

مارسـه المعلمـون

الوصفيون في تبل غ الجهاز النحو للمنهج الوصفي إلى المتعلمين؟ مـا أن ال ـاحثين التعل ميـين
ق ــررون أن هن ــاك خطا ــا تعل م ــا وص ــف ا يج ــاور الخط ــاب الدي ــداكت ي المع ار ،و نافس ــه ف ــي

الط ارئـ ـ التعل م ــة،غير أن الش ــيء ال ــذ يج ــب أن نعلم ــه أن الخط ــاب التعل م ــي غي ــر الخط ــاب

العلمــي فالخطــاب الوصــفي فــي حالتــه العلم ــة ل ـ س هــو الخطــاب الوصــفي فــي حالتــه التعل م ــة

المدرسـ ـ ة،إذ يتع ــرض الخط ــاب الوص ــفي ف ــي حالت ــه العلم ــة عن ــد النق ــل التعل م ــي إل ــى ن ــوع م ــن

التحـ ــول ،وهـ ــو تحـ ــول يلح ـ ـ المعرفـ ــة العلم ـ ــة عنـ ــد انتقالهـ ــا مـ ــن المجـ ــال العلمـ ــي إلـ ــى المجـ ــال
التعل مي،و عــد هــذا فمــا هــو المــنهج الــذ اعتمــد عل ـه علماؤنــا فــي تبل ــغ قواعــدهم التــي أسســوها؟

هذاما نحاول اﻹجا ة عنه من خﻼل ال حث ف مـا سـمي المـنهج المع ـار ) التعليلـي التفسـير ( فمـا

هو هذا المنهج؟

مفهوم المنهج المع ار )التفسير التعليلي(methode normative :
فــي الحق قــة ل ـ س هنــاك مــنهج لغــو

ســمي ــالمنهج التفســير أو المع ــار ٕ ،وانمــا هــو

إط ــﻼق م ــن الوص ــفيين الغ ــريين و الع ــرب علــى الم ــنهج ال ــذ ات ع ــه نحاتن ــا الق ــدماء ،قــال أحم ــد
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سل مان اقوت)هو اصطﻼح استعمل بواسـطة اللغـو ين لوصـف أ اتجـاه لمحاولـة وضـع ضـوا

الصحة النسـ ة للغـة()  (54فالمع ار ـة) (normativeعنـدهم إذا هـي) مـنهج يهـدف إلـى الحفـا

على مستو ات متطورة للغة وذلك بإصرارها على فرض نمـاذج لﻼسـتعمال إذا فهـو مـن ثـم مـنهج

أو اتجــاه قصــد ــه وضــع ض ـوا

الصــح ،وتحديــد المعــايير مــن اجــل الحفــا علــى مســتو ات

متطورة لﻼستعمال اللغو ()  ،(55ومن ثم فهو) منهج عقلـي أفـاد مـن العلـوم اﻷخـر فـي أسـالي ه
وتبو ــه ومصــطلحاته وتعل ﻼتــه وتحليلــه و ــذا حــدوده()  (56فــالمنهج المع ــار )هو ذلــك المــنهج
عنى بوضع الضوا

والقوانين التـي تح ـم اﻻسـتعمال اللغـو فـي مسـتو اته المختلفـة حيـث

الذ

في وضع قواعده على خل

من الم ـاد واﻻتجاهـات فقـد يلجـأ الـى الوصـف أو الفـروض العقل ـة

عد الخروج عل ه ضرا من ضروب اللحن والغل

الذ

و ون اﻻلتزام بهـا الت ازمـا المسـتو الصـوابي

سير عل ه المتكلمون اللغة المعينة)  (57وهو ما ظهر في أعمال اللغو ين العـرب عتمـد

ومسائل الق اس المنطقي أو ل هذه وغيرها مجتمعة() (58

وأرجع ال احثون وجود المنهج العقلي هذا إلى عدة أس اب هي)(59:

-1ثقافة النحـو الدين ـة والعلم ـة التـي تتفشـى فيهـا المعـارف الدين ـة والفلسـف ة والمنطق ـة والفقه ـة

والكﻼم ة وهذه هي الحصيلة العلم ة للنحو

-2ثقافة المجتمع وما تسوده من ت ارات مذهب ة ،أو س اس ة ،أو علم ة ،وما ـان يبـدو مـن نقـاش

وجدال حول عدد من القضا ا الف رة والفلسف ة واﻵراء المذهب ة للفرق المختلفة

-3اﻻنتماء المذهبي أو الف ر وما فرضه على المرء من واجب التسلح بثقافة المذهب

مﻼمــح المــنهج المع ــار :هــذا وقــد حــدد ال ــاحثون العــرب مﻼمــح المــنهج المع ــار نحــاول أن

نذ رها ما هي عندهم موجزة )(60

-1ات اع أساليب الحوار والجدل :وهو أمر حر بهذا المـنهج ،وحـر ـأن ـون واضـحا فـي

الف ــر النحــو إذا علمنــا أن معظــم النحــو ين ــانوا معتزلــة ـأبي علــي الفارســي وتلميــذه ابــن جنــي

والسيرافي والزجاجي وغيرهم

-2العنا ــة الحــدود :وهــذه العنا ــة ظهــرت عنــد ســيبو ه الــذ ضــم تا ــه عــددا مــن الحــدود ،ثــم

تواصلت تزداد من قبلهم اهتماما حتى أن عضهم ألف تا ا عنوان) الحدود( تأث ار المنط

-3اﻻهتمـــام أوجـــه الخـــﻼف فـــي اﻵراء :وه ــو أم ــر ن ــاتج عــن ظه ــور مدرس ــتين نح ــو تين

مختلفتــين فــي المــنهج ال حثــي ،همــا مدرســة ال صـرة والكوفــة ،ومــن ثــم ــان لهمــا اﻷثــر الكبيــر فــي
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توج ه الدرس النحو

-4التعليــل :والتعليــل مظهــر مــن مظــاهر النحــو العر ــي خاصــة فــي مرحلتــه المتــأخرة ،ووصــف
للمنهج المع ار التعليلي هذا الـذ نعنـى ـه هنـا ،و قصـد ـه تعليـل اﻷح ـام اللغو ـة تعلـ ﻼ عقل ـا

وقد ان النحـو ملتزمـا ـالمنهج الوصـفي إلـى غا ـة نها ـة القـرن الثالـث الهجـر  ،ثـم أوغـل النحـاة
عد ذلك في التعليل

 -5ث ـرة ورود اﻷلفــا المنطق ــة :وهــو ملمــح مــن مﻼمــح تــأثر النحــو ــالمنط  ،ومــن أمثلــة هــذه

اﻷلف ــا  ،الك ــل ،الج ــزء ،الج ــوهر ،الع ــرض ،الج ــنس ،الح ــدود ،الماه ــة ،والنظ ــر ،العل ــة ،التجر ــد

اﻷجسام  ،النقض

أسس المنهج المع ار :

هذا الذ ذ رناه سا قا نقﻼ عنهم على أنه مﻼمـح المـنهج المع ـار هـو ع ـارة عـن أسـس

يتأســس عليهــا هــذا المــنهج و رتكــز ،و م ــن أن نظيــف إليهــا عــض المقــوﻻت التــي ﻻ تخــرج عمــا
ذ ـ ـره ال اح ــث ،إذ م ــن أن ت ــدرج ف ــي قس ــم م ــن اﻷقس ــام الم ــذ ورة ،التأو ل وأس ــالي ه ،التق ــدير،

واﻹضمار ،والحذف والرد ،الذ يجنح إلى هذه المقوﻻت غرض تفسير الظاهرة اللغو ة

المنهج المع ار و ناء القواعد النحو ة:

مــن يتت ــع الك ف ــة التــي نشــأ علــى ضــوئها النحــو العر ــي الــذ ارت ـ

ظهــوره ،وتطــوره

النص القرآني ،يجده نحوا مع ار ا ،وهذا الوصف ﻻ نراه يتنافى مـع مـا وصـفناه ـه سـا قا مـن أنـه

نحــو وصــفي ،أو أنــه نحــو ﻻ يخلــو مــن الوصــف ،إذ الوصــف مرحلــة ســا قة علــى المع ار ــة عنــد
نحاتنــا ،إذ الكثيــر مــن مقــوﻻت النحــو الواصــفة نتجــت عــن اﻻســتقراء المبنــي علــى المﻼحظــة،

والتجر ــب ،إذ قــرر ال ــاحثون المتت عــون للشــأن النحــو للغــة العــرب ـأن الكثيــر مــن قواعــده تعــز

إلــى الوصــف ،تقسـ م الكلــم إلــى اســم ،وفعــل وحــرف ،فهــذا التقسـ م الثﻼثــي توصــل إل ــه ال ــاحثون

عن طر ـ الوصـف ،واﻻسـتق ارء و تصـنيف المنصـو ات ،والمرفوعـات ،والمجـرورات ،إذ يبـدو مـن

التصــنيف الــذ توصــل إل ــه نحاتنــا فــي هــذا الشــأن أنــه نــاتج عــن اﻻســتقراء النــاقص ،وهــو الــذ

م ـنهم مــن ضــم العناصــر المتشــابهة فــي النصــب إلــى ــاب واحــد ،والمتشــابهة فــي الرفــع إلــى ــاب
واحد ،والمتشابهة فـي الجـر إلـى ـاب واحـد ،حتـى ٕوان أر الـ عض أن هـذا التصـنيف مبنـي علـى

نظرة العامل المؤسسة على العقل ،فإننا نر أنه تصنيف متوصل إل ـه اﻻسـتقراء ،أمـا المقـوﻻت
250

 .ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:ع6:ج .2ﺟﻮان 2012

المع ارة فن ارهـا تتـدخل مقـوﻻت م ملـة للمقـوﻻت الوصـف ة ،إذ المـنهج المع ـار لـم يتـدخل إﻻ فـي

مرحل ــة ﻻحق ــة ع ــد أن أفس ــح المج ــال للمـ ـنهج الوص ــفي ،ل ص ــف ،و صــنف ،وه ــو يخ ــص ع ــض
الظواهر اللغو ة التي نر أن الوصف المجرد قد عجـز عـن وصـفها وتصـن فها ،مـن مثـل أسـاليب

النداء ،واﻹغراء والتحذير ،و ل ما سمى عندهم الجمل الناقصـة ،أ ذات الكلمـة الواحـدة ،وهـو
ــاب المحــذوفات ،وهــو ــاب واســع جــدا فــي العر ــة ،فهنــا ت ـدخل المــنهج التعليلــي مقوﻻتــه التــي

تفت ــرض اﻻفت ارض ــات العلم ــة ،وتقدر،وه ــذا ه ــو ال ــذ م ــنهم م ــن تفس ــير ه ــذه الظـ ـواهر اللغو ــة
المستعص ـ ة علــى الوصــف المجــرد مــن التفســير،واﻻفتراض ،هــذه عجالــة غيــر مخلــة هــي أدوار
المنهج المع ار

في عمل ة الوصف ،والتفسير والبناء لجهاز القواعد للعر ة ،فهو دور ذو أهم ـة

بيرة ،إذ فضله توصل النحاة إلى استنتاج عديد القواعد المجردة التي فضلها تم نوا مـن ضـ

الظ ـواهر ،وتفســيرها ،وض ـ

القواعــد واطرداهــا ،فجــاءت القواعــد متســاوقة ،ومنظمــة ،ومنض ـ طة،

وضا طة أ ضا ،ف انت هذه القواعد ع ارة عن جهاز مفهومي حتاج إل ه طﻼب العر ة ،ومـن ثـم
صارت هذه القواعد معايير تراعى عند التواصـل ،يجـب أن يلتـزم بهـا ،وهـو مـا سـنتعرف عل ـه فـي

الم حــث القــادم المتعل ـ بــدور المــنهج المع ــار فــي عمل ــة التعل ـ م للقواعــد النحو ــة ،وعل ــه م ــن
القول ،و ما قرر الكثير من ال احثين) أن المع ارة مبدأ مهم في رسم اللغات وﻻ ين غـي أن تكـون

المع ارة مقرونة بهو النحاة..إذ ﻻبد أن ترتكز على أسس وصف ة( ) (61

المنهج المع ار وتعل م القواعد النحو ة:

خلص ــنا س ــا قا إل ــى أن الم ــنهج الوص ــفي ﻻ عن ــى ف ــي أساس ــه بتعلـ ـ م القاع ــدة النحو ــة

وتبل غهــا -،وان نــا أبــدينا تش ـ نا فــي تلــك الخﻼصــة -فهــو مــنهج صــف الظــاهرة اللغو ــة التــي

يتخــذها مدونــة لل حــث ،وﻻ يتعــد ذلــك ،ولســنا نــدر

ــم ــون لهــذا الواصــف ولهــذا المــنهج مــن

أنحــاء ؟ ولســنا ن ــدر أ ض ــا م ــا ج ــدو الوص ــف واﻻس ــتنتاج والصـ ـ اغة إذا ل ــم تعل ــم تل ــك القواع ــد
المصاغة و تسب المتعلم على ضوئها لغة يـتح م فـي نظامهـا؟* ولسـنا نـدر هـل المعلمـون فـي

البل ــدان واﻷم ــم الت ــي يلت ــزم احثوه ــا الم ــنهج الوص ــفي مارس ــون المع ار ــة ه ــذه أم ﻻ؟اﻷكيـ ــد أن
المعلمين في شتى اﻷمم مارسون المع ارة هذه التي عاب على نحاتنا سلو ها ،وهم الذين انت

غــايتهم القصــو هــي تعل ـ م العر ــة اعت ارهــا لغــة الق ـرآن لمــن ير ــدها مــن العــرب والعجــم ،ولــن
ــون هــذا إﻻ عــد وضــع قواعــد لهــا ،إذ ﻻ م ــن تعلــم لغــة ل ـ س لهــا قواعــد تض ـ طها ،إذا نشــأت

القواعد وصف ة وانتهت مع ارة ،إذ عد تأس س القواعد ان ﻻبد من اﻻلتزام بها ،ﻷنها قواعد تقعد
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للغة القرآن التي هي لغة المجتمع العري آنذاك ،وقد أدرك النحاة حاجة المجتمع آنذاك إلـى تعلـم
العر ة ،ف انت مناهجهم ق م ة تعل م ة ،والمنهج الـذ وجـدوه صـلح للتعلـ م هـو المـنهج التعليلـي،
إذ اللغـة تـرت

حـب اﻻكتشــاف ،واﻻسـتنتاج ،واﻻســتطﻼع ،والتعلـ م ،فالتعليــل مظهـر مــن مظــاهر

مجتمع المعرفة في نظرنا ،من هنا ظهر التعليل واصط غ النحو ه ،ومثله المنهج النحـو  ،ولعـل
الرغ ة في تعل م القاعدة النحو ة وتبل غها للمتعلم هي التي تح مت في التأليف النحـو  ،بـل فـي

أسالي ه ،إذ ظهرت تب نحو ة تعل م ة على مر العصور المتأخرة عـد تـاب سـيبو ه لهـا تعنـى

بت سـ ـ

الم ــادة النحو ــة ،وتح ــاول أن تق ــدمها للم ــتعلم تتوافـ ـ م ــع مس ــتواه ،ف ان ــت ت ــب سـ ـ طة

للمبتــدئين ،و انــت تــب متوســطة ،و تــب عال ــة المســتو موجهــة إلــى المتخصصــين ،وهــي لهــا
انــت معللــة،غير أن ال سـ طة منهــا انــت تكتفــي العلــل التعل م ـة ،ولــم تكــن تجــنح للعلــل الجدل ــة

الق اس ة ،مـا لـم تكـن تجـنح للخـﻼف النحـو  ،والجـدل والتمـذهب والوجـوه المختلفـة لﻺعـراب)(62

وعل ه فقد رأينا أن المنهج التعليلي يرت

تماما التعل م فهو مـنهج تعل مـي غـائي أ لـه غا ـة،هي

تعل م القواعد النحو ة عد ص اغتها ،ومن ثم نستغرب يف عاب على نحاتنا مع ارتهم هـذه؟ إذ
من يتأمل في هذه المع ارة يجدها ﻻ تتعـد

ونهـا وسـائل تعل م ـة سـاعدت غيـر العـرب الدرجـة

اﻷولــى ،والعــرب الــذين شــابت لغــاتهم ع ـوارض اللحــن والفســاد الدرجــة الثان ــة) ( 63هــذا ووجــدنا
الكثير من ال ـاحثين ممـن يـرون أن المع ار ـة هـذه مفيـدة جـدا فـي الناح ـة التعل م ـة)  (64فقـد أكـد
ال احث تمام حسـان فـي عـض ت ـه فوائـد المـنهج المع ـار التعل م ـة ،مـا أكـد هـذه الفوائـد هـاد

نه ــر اذ ق ــول) إن الم ــنهج المع ــار م ــنهج تعل م ــي( )  (65وقــد جــاءت خط ــتهم عل ــى وفـ ـ ه ــذا
التصــور غيــر الــدقي

متشــددين علــى المــنهج المع ــار الـذ

عنــى بتوج ــه اهتمــام النــاس إلــى مــا

يجــب إت اعــه فــي قواعــد اللغــة وهــو مــنهج تعل مــي فــي أساســه ،و بــدو أن الحاجــة إلــى التعل ـ م هــي
التــي جعلــت هــذا المــنهج ميــل إلــى اســتخدام مصــطلحات تســاعد المعلمــين علــى تبل ــغ قواعــدهم

وجعله ــا متس ــاوقة ،ب ــل وتم ــنهم م ــن تفس ــيرها ،وش ــرحها ،إذا فهن ــاك عﻼق ــة ب ــين التعلي ــل والق ــاس
لمعط ات التعل م ،فهـذه المصـطلحات نـا قـد ذ رنـا أنهـا تـرت

بتطـور اﻷمـم فـي العلـم والمعرفـة،

وﻻ تطور لﻸمم ما لم تقبل على التعلم ،ومن هنا ان التعليـل عﻼمـة نهـوض عنـد اﻷمـم ،فاﻷمـة
التـ ــي تســـأل وتسـ ــائل لمـ ــاذا؟و يف؟ ولم؟أمـ ــة ناهضـ ــة مشـ ــغولة حـ ــب العلـ ــم واكتشـ ــاف الظ ـ ـواهر،

والتفلسف وسبر أغوار الظـواهر للوصـول إلـى معرفـة الـنظم ،والقـوانين المتح مـة فيهـا ،إذا الحاجـة
إلى منهج تعل مي مع ار ت قـى فـي نظرنـا ماسـة ،بـل وسـتزداد حاجتنـا إل ـه اليـوم أكثـر ،إذا علمنـا
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المس ــتو اللغ ــو ال ــذ عل ــه لغتن ــا ،إذ لغ ــة التواص ــل ف ــي مجتمعن ــا وف ــي ع ــدد غي ــر قلي ــل م ــن
القطاعات ل ست اللغـة العر ـة ،وحتـى القطاعـات التـي تسـتعمل العر ـة فعريتهـا متـدهورة ،يجـب
أن عمــل المــنهج التعل مــي علــى تحســينها ،ول ـ س هنــاك مــنهج مؤهــل لــذلك غيــر هــذا المــنهج ،وﻻ

نس ــتحي م ــن وص ــف نحاتن ــا المع ار ــة ،إذ أثبت ــت الد ارســات الحديث ــة أن ــه ﻻ م ـ ـن التخل ــي ع ــن
المعايير،مثل التحو ل ة التوليد ة التي تـدعو إلـى تح ـم المعـايير فـي الـدرس اللغـو  ،هـذه المدرسـة

التــي تتأســس علــى المع ــار والتــي تتفـ فــي الكثيــر مــن المفــاه م مــع نحونــا العر ــي ،وقــد اعتبــرت
عـ ــض هـ ــذه المفـ ــاه م أساس ـ ـ ة لتعل ـ ـ م القواعـ ــد العر ـ ــة ،مفهـ ــوم البن ـ ــة العم قـ ــة ،ومفهـ ــوم البن ـ ــة

الســطح ة ،والتعبيــر عــن الــزمن فــي اللغــة العر ــة ،ومفهــوم اﻻشــتقاق ،و مفهــوم الوظ فــة النحو ــة)

 (66قــول أنط ـوان ص ـ اح عــن هــذه المفــاه م أنهــا ضــرورة لتعل ـ م قواعــد العر ــة ﻷن إهمالهــا

يجعـل المعلـم ﻻ يـنجح فـي الوصـول إلـى تحلـ ﻼت منطق ـة مقنعـة يبنـي عليهـا تعل مـه لقواعـد اللغــة
العر ة ) (67وهذه المفاه م هي )(68

أوﻻ:مفهوم البن ة العم قـة والتحـو ﻼت  :قـول) اﻻنطـﻼق ممـا رسـت عل ـه الد ارسـات

في هذا ال اب إرث راسخ ومتعارف على صحته ومحاولة اﻻستفادة منه ترو ا في تفسير الظواهر
اللغو ـة التـي ﻻ م ـن أن تشـرح أو تفسـر إﻻ ـاﻻنطﻼق منـه وقـد مثـل قولـه مـررت سـوق سـمك

نظيف ﻻبد لنا لفهم هذه البن ة الظاهرة مـن اللجـوء إلـى التمييـز بـين بنيتـين عمقيتـين البن ـة اﻷولـى

تعتبر أن المرور في سوق سم ه نظيف والثان ة تعتبر أن سوق السمك هذا هو سوق نظيـف وﻻ

يتم اﻻنتقال من البن ة العم قة إلـى البن ـة السـطح ة إﻻ عـن طر ـ التحـو ﻼت التـي تجعـل انشـقاق
هــذه البن ــة الســطح ة يــتم مــن هــذه البن ــة العمق ــة()  (69وهــذا يبــين بوضــوح دور مفهــوم التحو ــل
فــي توض ـ ح البنــى الســطح ة ٕوا ازلــة الل ـ س عنهــا ،وهــو أمــر ن ـراه م ننــا مــن اﻻعتمــاد علــى عمل ــة
التحو ل في تفسير الظواهر اللغو ة ،فللتحو ل شأن عظ م في التفسير والتوض ح ومن ثم التبل غ
ثان ـا-الفعل والزمن فـي اللغـة العر ـة:مـن المعلـوم أن زمـن الفعـل فـي العر ـة حـدد

من خﻼل الجملة) السواب واللواح ( ففي قولنا مثﻼ) سوف اذهب إلى الجامعة( السا قة )سوف(

حــددت زمــن الفعــل للمســتقبل وفــي قــولي) لــن أعــود إلــى العمــل( الســا قة) لــن( حــددت زمــن الفعــل
للمستقبل أ ضا،وفي قوله تعالى) إذا جاء نصر ﷲ والفتح()  (70السا قة) إذا( حددت زمن الفعل

)جـ ــاء( للمسـ ــتقبل واﻻسـ ــتمرار ،أو الس ـ ـ اق لـ ــه ،ولهـ ــذا قلنـ ــا إن زم ــن الفعـ ــل يتحـ ــدد فـ ــي الجملـ ــة
مجموعـة مـن السـواب واللواحـ  ،وعل ـه فــﻼ م ننـا تبل ــغ الفعـل ،أو قواعـد الفعــل ودﻻلتـه الزمن ــة
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إﻻ إذا عرفنا سوا قه ،ولواحقه ،والس اقات التي يتواجد ضمنها

ثالثا-مفهوم اﻻشتقاق  :عتبر اﻻشتقاق في العر ة أحد الروافـد اﻷساسـ ة التـي تتنمـى بهـا

اللغــة العر ــة،إذ يــتم ــه توليــد الوحــدات اللغو ــة ،و قــر النحــاة أن الجــذر الثﻼثــي تبنــى عل ــه ــل
عمل ات تكو ن الوحدات اللغو ة من خﻼل أوزان محددة ،ومختصة الوحدات الفعل ة ،أو اﻻسـم ة

ومعرفــة أوزان ــل فئــة علــى حــدة أمــر مهــم فــي فهــم الــدرس النحــو ،إذ مــن لــم فــرق بــين الصـ غ
الفعل ة ،والص غ اﻻسم ة ﻻ م نه فهـم الخطـاب العر ـي ،أو إصـداره ،إذ أن فهـم الخطـاب العر ـي

ٕواصداره أمر متوقـف تمامـا علـى هـذا ،وقـد قسـم العلمـاء هـذه الوحـدات إلـى قسـمين قسـم الوحـدات
اللغو ة المبن ة على جذر،وقسم الوحدات اللغو ة التي ل ست لها جذر ،وقـد قسـمت الوحـدات التـي

لها جذر بدورها إلى أرعة أقسام هي )(71

 1الوحدات الفعل ة:و قصد بها اﻷفعال في ل اﻷوزان ،وهي وحدات تعبر عن عمل أو حدث

-2الوحدات الشبيهة الوحدات الفعل ة :وتشمل ما عرف اﻷوصاف ،أو المشتقات عندهم
اسم الفاعل ،واسم المفعول ،والمصدر ،واسم الزمان والم ان ،واﻵلة ،واسم التفضيل

-3الوحــدات اﻻســم ة :وتشــمل اﻻســم ،اســم الشــيء ،واســم العلــم ،والعــدد ،وهــي وحــدات غيــر

معرفة

-4الوحدات الشبيهة اﻻسم ة :وتشمل التصغير ،والنس ة ،والصفات التي تعبر عن لون أو

عيب

ثان ا:الوح ــدات غي ــر المبن ــة عل ــى ج ــذر :وتش ــمل الض ــمائر ،و أس ــماء اﻹش ــارة ،ح ــروف

الجر،اسم الموصول ،الظروف ،أسماء الشر  ،،أدوات النفي ،والقسـم)  (72و ـر انطـوان صـ اح

أنه هو اﻷقرب من ص غة اللغة العر ة اﻻشتقاق ة

ار عا :وسائل التعبير عن الوظ فة النحو ة:وهناك ثﻼث وسائل للتعبير عن الوظ فة النحو ة

هــي الموقــع الــذ تحتلــه الوحــدات اللغو ــة التنغ مالحر ــات اﻹعراب ــة ،فهــل م ننــا أن نبلــغ ه ــذه

القواعد إذا لم نلجأ إلى التفسير والتعليل؟ ثم وهل ان م نهم تصنيف هذه القواعد لو لـم عتمـدوا
علــى اﻻفت ارضــات ،والتقــديرات ،والتــأو ﻼت ،والتعل ـ ﻼت؟ إن مقــوﻻت المــنهج التعليلـي ن ارهــا تمــنح

فرصة بيرة للمعلم والمـتعلم لتبل ـغ القواعـد ،فـإذا رحنـا نتت ـع هـذه المقـوﻻت فإننـا واجـدون أنهـا تقـدم

تفسي ار علم ا مقنعا للظاهرة اللغو ة ،يتقبلـه المـتعلم سـرعة و عتمـده المـتعلم للتبل ـغ ،وﻻ نتهـرب مـن
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لمــة تفســير فالتفســير -مــا يــر عضــهم -مطلــب علمــي ســل م ،إذ هــو فــرع اﻹدراك ،فــإذا ــان

اﻹدراك نقل ــا فسـ ـ ون التفس ــير نقل ــا متكئ ــا عل ــى المنق ــول ،ومش ــتقا م ــن نت ــائج تحليل ــهٕ ،واذا ــان

اﻹدراك عقل ـ ــا متولـ ــدا اﻻسـ ــتنتاج العقلـ ــي القـ ــائم عل ـ ــى تجـ ــاوز الوصـ ــف النقلـ ــي للظ ـ ـواهر الت ـ ــي
ستقصيها ،فإنه س ون عقل ا نظرا )  (73ما هو هنا ،إذ نر أن التفسير الذ لجأ إل ه نحاتنا

عضــه نقلــي و عضــه عقلــي ،ثــم أن بن ــة التف يــر التفســير ﻻســتقراء الظــاهرة وتحليلهــا)  (74ثــم

يتطور هذا التفسير عد تعم م نتائجه حتى صـير نظر ـة تفسـيرة ،ولهـذا قلنـا سـا قا ،ونؤ ـد القـول
اﻵن عل ــى لس ــان ال اح ــث خمـ ـ س المل ــخ إن التفس ــير مطل ــب علم ــي أساس ــي م ــن مطال ــب إكم ــال
الص اغة العلم ة للنحو العري ،ذلك أنهم ثي ار ماﻻ قنعون منهج المواصفة والتحليـل ،ف حـاولون

النفــاذ القض ـ ة العلم ــة إلــى أس ـرارها ،ومقوماتهــا داخــل منظومــة الكــﻼم  ،وذلــك مــنهج علمــي فــي

التفســير والتعليــل والتحليــل ال ــاطني)  (75ثــم مــا يؤ ــد ضــرورة المــنهج التفســير هــذا الــذ لجــأ
إل ه علماؤنا أن طب عة اللغة ،وعمل ـة اكتسـابها غيـر قابلـة للتفسـير إﻻ علـى سـبيل اﻻفتـراض ،أمـا

النظــام) الصــرفي والنحــو ( فقابــل للتفســير العلمــي ،ﻹم ان ــة اكتشــاف ق ـوانين ض ـ طه ،وللتفســير

العلم ــي ه ــذا ال ــذ ننح ــوه فوائ ــد عظ م ــة ،منه ــا أن ــه ح ــرر العلـ ـم والمش ــتغلين ــه م ــن الوق ــوع ف ــي
الخرافات واﻷوهام ،ﻷنـه مـدهم شـ ه دائمـة مـن اﻹ مـان اﻻعت اط ـة ،وممـا يـدل علـى هـذا المـنهج
التفســير هــذا والتعل م ــة هــو أن معظــم مقوﻻتــه تســتعمل وســائل تحليل ــة تعل م ــة للظــاهرة اللغو ــة

أوﻻ ،ولتبل غ القاعدة النحو ة ثان ا ،فإذا توقفنا مثﻼ عند مقولة:

-1التفسير اﻹسناد:وهي النظرة التي وصفها النحاة أساسا للجملـة ،فإننـا واجـدون أنهـا

تشـ ـ ل إط ــا ار نظر ــا معرف ــا ،م ــنهم م ــن توص ــيف ،وتص ــنيف ــل الجم ــل ف ــي العر ــة الموف ــورة
اﻹسناد ،والمقدرة اﻹسناد في الجملـة الفعل ـة والجملـة اﻻسـم ة ،ولوﻻهـا مـا تم نـوا مـن ذلـك خاصـة
أمام ظواهر تر يب ة ثيـرة تنبنـي علـى اﻹسـناد المقـدر ،فاشـت ار اﻹسـناد مـنهم هـو الـذ ينفـي عـن
التر يب اﻹضافي ،أو شه الجملة صفة الجملة)  (76و فضـل اﻹسـناد تم نـوا مـن تحديـد عناصـر
الجملــة العمــدة والفضــلة أ ضــا ،إذ م ــن أن تكــون الفضــلة هــي العنصــر اﻷهــم فــي تحديــد معنــى

الجمل ،فجملة الحال في قوله تعالى) وﻻ تقر وا الصﻼة وانتم س ار حتى تعلموا ما تقولـون اﻻ ـة

ﻻ يتضح معناها مـا لـم تـذ ر الحـال علـى أن نـذ ر أن اﻹسـناد عنـدهم قـد ـون لفظ ـا شـ ل ا وقـد
ون مجازا)  (77وفي ل اﻷحوال فإن دوره التفسير ﻻ ين ر

-2التفســير النحو :أمــا إذا توقفنــا عنــد التفســير النحــو وتوقفنــا عنــد) اﻻســم( لتفســير أصــوله فإننــا
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واجدون أن هذا المنهج يوفر لنا جملة من المقوﻻت لتحديـده أوﻻ ،ولتحديـد أدواره فـي الكـﻼم ثان ـا،

ومن ثم وجدناهم نظروا إل ه من زاو تين ،زاو ة الش ل ،وزاو ة المعنى و قصد ه أن عطى اﻻسـم
ح م ــين ح م ــا م ــن جهــة الشـ ـ ل وح م ــا م ــن جه ــة المعن ــى)  ( 78وق ــد تمث ــل اح ــث عر ــي بهــذا
المثــال) مــا قــار ز ــد الكتــاب( فــان تصــنيف لمــة قــار

ــون فــي خانــة اﻻســم ﻻشــتمالها علــى

عﻼمة التنو ن في آخرها ولكونها على ص غة صرف ة اسم ة هي اسم الفاعل ،أما إذا نظرنـا إليهـا

من زاو ة الدﻻلة ،فإننا واجدون أنها تحمل دﻻلـة الفعـل المضـارع ،بـدليل تجـو زهم أن تسـتبدل ـه
ف قال) ما ق أر ز ـد الكتـاب( ومـا تجـدر مﻼحظتـه هنـا،هو أن تحو ـل اﻻسـم إلـى الفعـل لـم يـؤثرعلى
العﻼمـة اﻹعراب ــة للكلمتـين التــاليتين ،ممــا يجعـل احتمــال قائهـا علــى اﻹعـراب نفسـه فــي الحــالتين

قو ا ،إذ لمة )قار ( شـ لها شـ ل اﻷسـماء ،ومعناهـا وتصـرفها تصـرف اﻷفعال،وهـذا تنـاقض فـي

اﻻستعداد ﻻ تناقض في الذات)  (79ولعـل هـذا اﻷمرهـو الـذ جعـل نحاتنـا صـنفون اسـم الفاعـل

 -ما مثلنا سا قا  -ضمن الص غ التي ﻻ تعمل ش لها) ص غتها( بل معناها،وهي رؤ ة تفصـل

الش ل عن المعنى ،إذا فقولنا) ما قار زد الكتاب( جـاءت لمـة) قـار ( فعـﻼ فـي المعنـى واسـما

في الش ل ،فخ المعنى احتاج إلى الفاعل والمفعول فأخذهما ،وخ الش ل احتاج إلى أنـه حـدد

موقــع قــار ف انــت مبتــدأ ،واﻻبتــداء مــن عﻼمــات اﻻســم ة ،وقــد احتــاج المبتــدأ إلــى الخبــر فأخــذ
لمة)ز ــد( التــي احتــاج إليهــا المعنــى فــاعﻼ ،فجمــع النحــاة بينهمــا فقــالوا فاعــل ســد مســد الخبــر،أ

فاعل من جهة المعنى وخبر من جهة الش ل

-3التفسير اﻹعراب :قرر ال احثون أن اﻹعراب عمل ة تحليل نحو للكـﻼم ،أو الـنص

بتصنيف لمات النص حسب ال اب النحو  ،أ أن اﻹعراب شـ لي للجملـة ،يـراد منـه توز ـع ـل
لمة فـي ابهـا ﻻخت ـار انسـجامها معـه ،أو لتأكيـد هـذا اﻻنسـجام)  (80فـإذا تمثلنـا بجملـة) الظلـم

وخ م( فإن لمة)الظلم( تصنف في ـاب المبتـدأ أمـا لمـة) وخـ م( فتصـنف فـي ـاب الخبـر ،ومـن
ثم فالتحليل ص ح بين اب المبتدأ والخبـر،ﻻ بـين اللفظـين) الظلـم( و)وخـ م( ﻷنهمـا غيـر ثـابتين،
فقــد ســتبدﻻن ــا

لمتــين تت ـوافر فيهمــا صــفات اﻻبتــداء والخبــر ،ف م ننــا أن نقــول) النحــو مفيــد(

وأن نقـول) العلـم مفيـد( فال ـاب النحـو ع ـارة عـن موقـع عميـ للكلمـة،أ موقـع ـاطني تحتي،أمــا
الكلمة فهي ع ارة عن السطح ،واﻹعراب م ننا مـن تفسـير الجملـة أ ضـا ،فـإذا عـدنا إلـى اﻹسـناد
ال ــذ تتأس ــس عل ــه الجمل ــة ،وال ــذ أشـ ـرنا إل ــه س ــا قا ،فإنن ــا واج ــدون أن ــه عﻼم ــة فارق ــة النسـ ـ ة
للجملة،وغيرها من التراكيب ،إذ الجملة في أحسن تعرف لها) أنها تر يب إسناد ( ومن هنا ان
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المسند والمسند إل ه مما ﻻبد من وجودهما على حد تعبير سيبو ه الفعل أو ـالقوة ،ولـذلك فتقـدير

مبتدأ محـذوف ،أو خبـر محـذوف ،أو فاعـل مسـتتر ،أو نائـب فاعـل ،أو فعـل تقـدير صـناعي يـراد

منه إرجاع مـا حـذف الموقـف الكﻼمـي ل أخـذ حقـه فـي التحليـل،ﻷن اﻷصـل أن الموقـف يـتم بتمـام
عناصره اللفظ ة في الجملة) (81

-4التفسير بنظر ة العامل :قر ال احثون مختلف مشارهم أن النحو العر ـي يتأسـس

عل ــى نظر ــة العام ــلٕ ،وان ل ــم تس ــم م ــن ق ــبلهم نظر ــة ف ــان ال ــاحثين المح ــدثين ق ــد أطلقـ ـوا عليه ــا
مصــطلح النظر ــة،غير أن هــذا اﻹق ـرار مــنهم ﻻ عنــي قبــولهم لهــا ،فقــد قبلهــا ــاحثون وعــدوها مــن
أرقـى مــا وصــل إل ــه ال حــث العلمــي فــي النحـو العر ــي ،مــا عــدوها نظر ــة ترو ــة ــل المقــاي س،
له ،ف انـت

ٕوالى جانبهم وجدنا احثين آخرن ثاروا على هذه النظرة،وأرجعوا إليها تخلفنا اللغو
عنــدهم مثا ــة المشــجب الــذ تعل ـ عل ــه ــل الش ـوائب،و فما ــان الحــال فــنحن نــر أن نظر ــة
العامــل إطــار تفســير  ،تم ن ـوا مــن خﻼلــه مــن تفســير الظ ـواهر اللغو ــة المر ــة ،وهــي فــي أ س ـ

صــورها تعل ـ بــين عنصــرن ،اﻷول ســمى عــامﻼ والثــاني ســمى معمــوﻻ ،اﻷول وظ فتــه التــأثير

والثــاني التــأثر،أو لنقــل مــا قــول خم ـ س الملــخ وظ فــة اﻷول طلــب تقيــد الثــاني )المعمول( ــالح م
اﻹع اربــي الــذ يناســب موقفــه ووظ فــة الثــاني التــدليل علــى تنفيــذ اﻷول)العامــل( عﻼمــة إعراب ــة

تصــلح أمــارة علــى الح ــم اﻹع اربــي ،و بــرز دور هــذه النظر ــة فــي التفســير ،فالعامــل هــو العنصــر
الذ إذا حذف اختل إعـراب الكـﻼم ،ﻷنـه علـه تـدور مـع المعلـول وجـودا وعـدما)  ( 82ولـن ي قـى

شــيء اســمه الجملــة لــو حــذفنا العامــل ،قــول خم ـ س الملــخ مصــو ار مــا حــدث للجملــة إذا حــذف
العامــل ،إذ حــل ال ــدمار الجملــة عنــد حــذف العامــل ــالقوة أو الفعــل ،وقــد مث ــل الجملــة التال ــة

) عشـ الفــﻼح اﻷرض( فلـو حــذفنا العامـل )الفعــل( تصـ ح )الفــﻼح اﻷرض( وهـو

ــﻼم ﻻ معنــى

له)  (83ولعل هذا هو الذ دفع عدد من ال احثين المحدثين إلى اﻻحتفاء بنظرة العامل ،ومن

ثم الدعوة الى تبنيها ،لما حققته من نتـائج عـادت علـى الـدرس النحـو

فوائـد قـال إسـماعيل أحمـد

عمايرة )وأحسب أن نظرة العامل قد تقدم نمطا حاول جاهدا أن ون تفسـي ار معقـوﻻ ،أو منطق ـا

مــن الناح ــة التعل م ــة ،وقــد وفقــت فــي بنــاء ه ــل عــام لل ــاب م ــن للمــتعلم أن ســتوع ه و ســير
عل ه( ) (84

-5التفســير الصــرفي :وممــا توصــل إل ــه النحــاة فــي اســتقرائهم أش ـ ال الكلمــة ،هــو قــوة الجــذر

والجذر أصغر مجموعة أصوات لغو ة مشار ة بين عدة لمات ،تدور حول معنى عـام واحـد مـن
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غير إخﻼل بترتيب حروف الجذر)  (85و عد تحديدهم الجذر تم نوا من إيجاد تـﻼزم بـين الشـ ل

)الص غة( والدﻻلة بين الوحدات المجردة والمزدة ،فإذا أردنا مثﻼ أن نحلل لمة) عالم( فإننا نجد

أنها تمر على عدة مراحل هي) (86

-1تحديد المصنع ونقصد ه الص غة أ المادة المجردة فاعل

 -2إدخال مدخﻼت اﻹنتاج وهي هنا ) ع ل م( دون ص اغتها

-3إضافة أمارة الش ل المراد إنتاجه وهي هنا اﻷلف في موقعها عد العين و سر ما قبل اﻷخير
-4توليد الكلمة المطلو ة وض طها

فأم ـ ــارات اﻷبن ـ ـ ــة الص ـ ـ ـرف ة هـ ـ ــي التـ ـ ــي تحـ ـ ــدد مـ ـ ــن الناح ـ ــة الش ـ ـ ـ ل ة صـ ـ ــنف الكلمـ ـ ــة

الصرفي،ف لمة )عالم( اسم فاعل لوجود أمارة اسم الفاعل فيها ،وهي اﻷلف و سرة الحرف ما قبل

اﻷخيــر ،وه ــذا نــتم ن بهــذا التحلي ــل مــن تصــنيف الكلــم فــي العر ــة إذا أردنــا أن نصــنف لم ــة
)معلوم( مثﻼ ﻻت عنا نفس الخطوات التي ات عناها في لمة )عالم( وما هـو واجـب التنب ـه لـه هنـا
أ ضا أن اﻷلـف والكسـرة فـي )عـالم( ثابتـان لكـن اﻷحـرف الثﻼثـة اﻷخـر متغيـرة ،فـ م ن أن تمـﻸ
المدخﻼت ) ب ح ث( مثﻼ،فتتولد لمة) احث( ما م ن أن تمﻸ المدخﻼت) ع م ل( فتتولـد
لمــة )عامــل( و هــذا م ــن توليــد عــدد غيــر متنــاه مــن الكلمــات ،قول خم ـ س الملــخ) مز ــة هــذا

التجر ــد التفســير انــه يتـ ح إنتــاج لمــات قــد ﻻ تكــون مســتعملة فــي العر ــة( )  (87ومنــه اســتنتج
ال احثون أن اﻷمارات تفسير ش لي وصوتي لتصـنيف أبن ـة الكلـم فـي العر ـة)  (88انـت هـذه إذا

وقفــة عنــد أهــم محطــة مــن محطــات النحــو العر ــي تتمثــل فــي تعل ميتــه ،وفــي مــنهج ص ـ اغته،

وتقعيده ،فاتضح لنا من توقفنا عنده إما نقـﻼ عـن ـاحثين مهتمـين الـدرس النحـو ٕ ،وامـا اجتهـادا
منــا أن المــنهج الوصــفي  -مــا هــو مجســد عنــد أصــحا ه -ــان لــه دور ــارز فــي عمل ــة البنــاء،
والص اغة ،ولم ن له دور في عمل ة التبل غ والتعل م ،وعلى ضوء ما سب

تب انه مـن دور لهـذه

المقــوﻻت النحو ــة التــي م نتنــا مــن تفســير الظ ـواهر اللغو ــة يتبــين لنــا أهميتهــا فــي عمل ــة ص ـ اغة

القواعــد أوﻻ ،وهــي أهم ــة علم ــة حتــة ،إذ لوﻻهــا مــا تم ــن النحــاة مــن وصــف قواعــد الكثيــر مــن

الظـواهر اللغو ـة المعقـدة وأهميتهـا ثان ـا فـي عمل ـة التعلـ م والتبل ـغ الـذ هـو تفسـير وتوضـ ح لتلـك
القواعد غ ة اﻻلتزام بها في اﻻستعمال ،ومـن ثـم صـح فـي نظرنـا الـ أر الـذ اعتبـر التفسـير أهـم

طـرق التف يـر العلمـي ،قـول خمـ س الملـخ مبينـا أهم ـة التفسـير فـي النظر ـة العلم ـة) بن ـة التف يـر
العلمي هرم ة قاعدتها تقن ات اﻻستقراء وواسطتها أساليب التحليل وذروتها التفسير( )  (89و ر
258

 .ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:ع6:ج .2ﺟﻮان 2012

أن اﻻستقراء مهما تعددت أش اله ،ووسائله فإنه ﻻ يخرج عن دائرة الوصف ،في حين أن التحليل

ي ــؤد إل ــى التقنـ ــين والتقعيـ ــد ،ث ــم ــأتي التفسـ ــير اعت ـ ــاره نظر ــة تفسـ ــر اﻻسـ ــتقراء ،والتحلي ــل أ

الوصــف والقــانون)  (90وﻷهم ــة النظر ــة فــي التفســير عــد فﻼســفة العلــوم التفســير أســمى أهــداف

المشــروع العلمــي ،إذ اﻻكتفــاء الوصــف والتحليــل غيــر ــاف ﻻكتســاب صــفات العلــم )  (91وهــذا

اﻷمــر هــو الــذ أدر ــه نحاتنــا اعت ــارهم منظــرن للــدرس النحــو  ،فهــم اعتبــروا اللغــة فــي مختلــف

مســتو اتها ظــاهرة ،والظــاهرة يجــب أن تفســر تفســي ار علم ــا ،فهــل العــالم حــين فســر الظــاهرة متبن ــا

منهجا علم ا استقرائ ا تحليل ا تفسيرا ،معتمدا على اﻻفتراضات ،هل عمله هذا ينتج تلـك الظـاهرة

؟ وهــل عملــه هــذا عتبــر تــدخﻼ فــي توجيهها؟الظــاهرة موجــودة قبــل أن يوجــد العــالم المفســر ،فهــي

ممارســة مــن قبــل المجتمــع اللغــو  ،والعــالم النحــو

ــأتي ل فســرها ل ـ س إﻻ ،فهــل حــين فتــرض،

و ق ــدر ـ ــون قـ ــد ح ــل محـ ــل المسـ ــتمع اللغ ــو  ،وأنـ ــتج الظـ ــاهرة؟ إن اﻻكتف ــاء الوص ــف الش ـ ـ لي
الظــاهر ﻻ م ننــا مــن تفســير الظ ـواهر قــول خم ـ س الملــخ) الوصــف عتمــد الش ـ ل أ المظهــر

والمظهــر ل ـ س الضــرورة داﻻ علــى الجــوهر ومنهــا أن القاعــدة تجر ــد للوصــف ﻷنهــا تقيــد إنتــاج
الوصف فإذا ان الوصف خادعا انت القاعة ذلك ومنها أن التفسير يتجاوز الوصـف والقاعـدة

ﻷنه هدفه الجـوهر ﻻ المظهـر( )  (92مـن هـذه النقـول وغيرهـا مـن اﻵراء التـي تتـوزع فـي الكتـب

المؤلفــة ،والتــي لــم ســعفنا الح ـ لنقلهــا ،ﻷن المقــام ﻻ ســمح بــذلك ،نســتنتج أن النظر ــة اللغو ــة
العامة في العر ة ،ومنها الدرس النحـو تتأسـس علـى مبـدأ التصـنيف ،والتحليـل ،والتفسـير وهـي
الرؤ ــة التــي ي ارهــا ال احــث محمــد عبــد العز ــز عبــد الــدا م ،إذ يــر أن ال حــث فــي النظر ــة اللغو ــة

العامـة فــي التـراث العر ــي يتأســس علــى إجـراءين ــارزن همــا التصــنيف ،والتحليــل ،مــا يــر هــذا

ال اح ــث أن هن ــاك خم ــس خص ــائص للنظر ــة اللغو ــة العام ــة ف ــي تراثن ــا اللغ ــو ه ــي -النزع ــة

الفلســف ة -والوصــف -والمقارنــة -والتصــنيف -والتحليــل ،وهــي الخصــائص التــي ن ارهــا ،مــا يــر

هــذا ال احــث أنهــا ضــرورة علم ــة محضــة)  (93إذ خلــو العلــوم مــن اﻻفت ـراض الــذ عيــب علــى
اللغو ين العرب مستحيل ،وغير وارد،إذ تص ح مجرد معارف سطح ة ،تقتصر علـى الظـاهر دون

اســتكناه لمــا وراءه مــن أنظمــة وقـوانين)  (94أمــا مــا يتعل ـ

النزعــة المع ار ــة) (normativeالتــي

يوصــف بهــا تراثنــا النحــو فيــر عبــد العز ــز عبــد الــدا م أنــه ﻻ تــدافع بينهمــا ،إذ أن المعــايير،أو
القوانين،والقواعد العامة ﻻ ترد فـي د ارسـة لغو ـة إﻻ عـد وصـف دقيـ ومـنظم لهـا ،وأ ـة معـايير ﻻ

تنبني على وصف صح ح تكـون خطـأ ،أو تكـون علـى اﻷقـل عرضـة لـذلك علـى نحـو بيـر  ،مـا
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ير أن الوصف الذ ﻻ ينتهـي معـايير ي قـي الظـاهرة ـﻼ د ارسـة حق ق ـة ،اذ سـتخلو الد ارسـة مـن
الكل ـ ــات ،أو القواعـ ــد العامـ ــة والتفصـ ــيل ة)  (95و قـ ــرر هـ ــذا ال احـ ــث أن اﻻكتفـ ــاء الوص ــف دون

اﻻنتهــاء إل ــى مع ــايير ي ق ــي ال ــدرس مجموع ــة أول ــة م ــن اﻷوص ــاف دونم ــا تق ــد م تعمـ ـ م شــملها،

و خلص هذا ال احث في حثه الذ

نسترشد ه نحن هنا لتﻼؤمه لما نؤمن ه نحن أن الوصـف ة

والمع ار ــة إجـ ـراءان لل ح ــث ينتق ــل م ــن أولهم ــا إل ــى الث ــاني م ــن خ ــﻼل ال ح ــث ه ــو التعمـ ـ م ال ــذ

اﻹج ـراءات التنظير ــة) (96وهــذا المــنهج هــو الــذ ســار عل ــه نحاتنــا فــي بنــاء قواعــدهم ،إذ أثبتــت
ال حــوث الجــادة أنهــم مارس ـوا الوصــف ة ،ف انــت هــي معتمــدهم ثــم انتهــت حــوثهم إلــى المع ار ــة،

وغايتهم من ل ذلك تحقي بناء قواعد تتسم المساوقة واﻻطراد استن طوها من لغة اتخذت عينـة

تتماشــى ولغــة الــنص القرآنــي الــذ تأســس العلــم النحــو مــن أجلــه ،ق ـراءة ،وحفظــا أوﻻ ثــم فهمــا

واســتن اطا ﻷح امــه ثان ــا ،وقــد استشــهد ال احــث عبــد العز ــز عبــد الــدا م قــول ﻷحــد المستش ـرقين

يــرو ف ــه أن الت ـراث اللغــو العر ــي ﻻ يوصــف المع ار ــة وقــدم نموذجــا ثالثــا وصــف ــه الــدرس
اللغ ــو العر ــي ،ه ــو النم ــوذج التفس ــير فق ــال المهم ــة النهائ ــة التفس ــيرة ) (97وم ــن ثـ ـم خل ــص

ال احث عبد العزز عبـد الـدا م الـى أن الـدرس النحـو العر ـي أوجـد ثﻼثـة أصـناف هـي المع ار ـة

والوصـف ة والتفســيرة)  (98والمـنهج الــذ نـراه عتمـد عل ــه فـي عمل ــة التبل ــغ للقاعـدة النحو ــة هــو

المــنهج التفس ــير  ،اعت ــاره ه ــدفا لل ــدرس النح ــو  ،إلــى هن ــا ،وم ــن خ ــﻼل مــا ســب وعل ــى ض ــوء
اس ــتقراء الط ارئـ ـ المت ع ــة ف ــي ال ــدرس النح ــو  ،فإننــا ن ــر أن الوص ــف المج ــرد ﻻ س ــتط ع تبل ــغ
القاعدة النحو ة وتفسيرها ،معنى أوضح لم يتم ن المتعلم في ظله من فهم النظام اللغـو  ،م نـه
أن يتلقــى هــذه اﻷنظمــة علــى ش ـ ل ظ ـواهر،وتتبنى وتســتعمل وتوظــف ،لكنــه لــم م نــه مــن معرفــة

أسرار هذه الظواهر المعبر عنها بهذه المقوﻻت الواصفة ،فهو إذا يتلقفهـا مظهر ـا و م نـه توظ فهـا

علـى أنهـا ظـواهر سـمعت عــن العـرب،وﻻ م ــن المتلقـي مــن تفسـيرهذه الظـواهر تفسـيراعلم ا م نــه
من سبرأغوارها ،و شف أسرارها ،و زداد عج از هذا المنهج أمام الظواهر اللغو ة المعقـدة ،أسـلوب

النــداء ،واﻹغ ـراء ،والتحــذير ،و ــل مــا ســمي عنــدهم الجمــل الناقصــة ،ذات الكلمــة الواحــدة إلــي

الجمل التي حذف أحد عناصرها ،ما يزداد عجزه التبل غي أكثر أمام الظواهر اﻻنفراد ة المبن ات
التي تؤد وظائف نحو ة في التر يب ،واﻷسماء المقصورة التي ﻻ تظهر علـى أواخرهـا عﻼمـات

اﻹعـ ـراب ،وغي ــر ه ــذا م ــن الظ ـواهر ،وم ــن ث ــم ي ــر حثن ــا أن ه ــذا الم ــنهج موس ــوم ف ــي التعل م ــة
القصــور ،اﻷمــر الــذ

فســح المجــال للمــنهج التفســير التعليلــي المع ــار مفاه مــه التــي جردهــا
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النحــاة ،والتــي تش ـ ل إطــا ار نظر ــا معرف ــا ــل المواصــفات ،مــا يــوفره هــذا الجهــاز المفه ـومي مــن

شرو علم ة اﻻفتراض العلمي الذ

عده الدارسون من الشرو العلم ة لتفسير الظـواهر تفسـي ار

علم ـا ﻻ م ـن اﻻسـتغناء عنـه قـول عبـدالعزز عبــد الـدا م) فل سـت النظر ـات أكثـر مـن الفــروض

النظرة التي ضـعها العلمـاء لوصـف اﻷنظمـة و انهـا أو تفسـيرها()( 99بـل يـر هـذا ال احـث أن
النظرة تمثل المقابل الذهني التجرد الذ

قدمه العلمـاء لﻸنظمـة التـي تـرد فـي ظـواهر اللغـة)

 ( 100ومــن ثــم ــان اﻻفت ـراض أش ـ اله التقدير ــة ،والتأو ل ــة ،والعــودة إلــى اﻷصــل حاض ـ ار فــي

التبل ــغ ،م ــا ــان حاضـ ـ ار ف ــي التقعي ــد ،فالم ــدرس ثيـ ـ ار م ــا عتم ــد عل ــى التق ــديرات ،والت ــأو ﻼت،

واﻷصول ﻹفهام المتلقي ،سود هـذا مختلـف الم ارحـل التعل م ـة غيـر أنـه يـزداد ثافـة فـي الم ارحـل
التعل م ة العل ا للمتخصصين في الـدرس اللغـو  ،و ـه أ

ـالمنهج التفسـير ،و جهازه المصـطلحي

ستط ع المدرس إفهام الظواهر،وتبل غها عد تعليلها قول أحمد سل مان ـاقوت )وﻻ تكـون الظـاهرة

مفهومــة ــالمعنى العلمــي لهــذه الكلمــة إﻻ إذا توصــلنا إلــى معرفــة أس ـ ابها()  ( 101بــل يــر أن
ال حــث عــن اﻷسـ ـ اب يــؤد إل ــى التوصــل لم ــا م ــن أن نســم ه بدقــة التفس ــير للظ ـواهر النحو ــة

والقضا ا اللغو ة )(102

الخاتمــة

:وخﻼصــة مــا م ــن قولــه فــي آخــر هــذا ال حــث هــي أن الــدرس النحــو العر ــي وجدتــه

المقالــة يتأســس علــى المنهجــين الوصــفي ،والمع ــار  ،بنــاء وتقعيــدا ،مــا وجدتــه يتأســس عليهمــا

تبل غا ،وتعل مإ ،وان ان إلى المنهج المع ار أميل في عمل ة التعل م ،إذ فـي رحا ـه ـون التلقـي
مــن قبــل الم ـتعلم أوضــح ،وأنجــع ،و ــون الفهــم والتفه ـ م للظــاهرة اللغو ــة أبلــغ ،ولمــا ــان المــنهج
التعل مي هدفا لنحاتنا ،انوا إلى المنهج التعليلي أميل ،إذ ف ه فرصة للتفسير والتعليل ،وهي غا ة

العلـم والمـتعلم ،فالتعليــل ظـاهرة صــح ة فـي المجتمـع ،مــا بينـا وهــو أمـر يـدل علــى النمـو العقلـي،

والنهوض الف ر لﻸمة ،ومعلوم أن العلة هي نوع مـن اﻻسـتدﻻل الـذهني ،وهـذا ﻻ ـون إﻻ عنـد

نهوض اﻷمة ف را ،وعلم ا ،هنا ينشأ التعليل مرافقا لهذا النهوض ،والعلة النحو ـة التـي نعنـى بهـا
نحــن هنــا ،يـراد بهــا تفســير الظــاهرة اللغو ــة ،والنفــوذ إلــى مــا وراءهــا ،وشــرح اﻷسـ اب التــي جعلتهــا
على ما هي عل ه ،وهذه هي غا ـة التعلـ م فـي أعلـى مرات ـه ،فـإذا ـان المتلقـي فـي الم ارحـل الـدن ا

من التعل م تفى بتقد م له مفاه م نحو ة على قدر من ال ساطة والوضوح ،قد ﻻ تكون في حاجـة

إلى التعليل واﻹ غال ف ه ،فإن المتـدرج فـي م ارحـل التعلـ م العل ـا ـون فـي حاجـة ماسـة إلـى العلـة
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النحو ــة ،وذل ــك ﻷن درج ــة التبل ــغ ت ــزداد ون ــوع الظـ ـواهر اللغو ــة ي ــدق و غم ــض ،و تعق ــد ،و لم ــا

تعقـدت الظـواهر اللغو ــة الملقنــة اشـتدت الحاجــة إلــى العلــة ،لتفســيرها ،ولعـل هــذا هــو الــذ

جعــل

عض ال احثين يرون أن ) مبدأ اﻻحتفاء القاعدة المطـردة واﻻهتمـام المع ـار فهـو أمـر مهـم فـي

تحقيـ التواصــل اللغــو ( ) (103و ــرون أ ضــا أن مــن م ارمــي النحــو أنــه)يرمي النحــو القــد م إلــى
إلزام الناس اتحاد مااتف عل ه من معايير وقواعد سـب ﻼ لفهـم العر ـة المع ار ـة()  (104غيـر أن

قولنا أن المنهج التعليلي هو اﻷصلح للتبل غ ﻻ يجب أن فهم منه أن المنهج الوصفي ﻻدور له
في العمل ة التعل م ة ،إذ هو فيد ما قدمه مـن مصـطلحات تجرد ـة فـي العمل ـة التعل م ـة ،قـول

مارو ــا متحــدثا عمــا م ــن ان قدمــه هــذا المــنهج لمعلــم اللغة)وظ فــة علــم اللغــة الوصــفي فهــي
أساسا وضع اﻷسس والمعايير التي تقبل التطبي على مادة اللغة لها و ذلك وصف اللغات ـل
علــى حــدة بدقــة ومــن المم ــن أن نســتخلص مــن هــذه الد ارســات الوصــف ة أسســا مقيــدة ومنــاهج

تساعد في تعل م اللغة وتعملها إذا أرد توج ه اﻷعمال الوصف ة للنفع() (105وهو قول نفهم منـه
أن هذا المنهج له دور قد ﻻ قل شأناعن دور المنهج المع ار في العمل ة التعل م ة التبل غ ةٕ ،واﻻ

ف ماذا علم اللغـة معلمـو المنـاهج الوصـف ة؟غير أن هـذا الـدور مـرت

في نظر

بـإرادة ال احـث الديـداكت ي

فإذا أراد ال احث الديداكت ي استثمار نتائج هذا المنهج في العمل ة التبل غ ة فلـه ذلـك،

وقـد أشـار مارو ــا إلـى هــذه قوله)مهمـة عـالم اللغــة تنتهـي مجــرد أن قـدم لنـا

ــل دقـة أعمالــه

الوصف ة وما وراء ذلك فأما أن حول عـالم اللغـة الوصـفي نفسـه إلـى معلـم لغـة وهـو غيـر مؤهـل

لــذلك أو يتــرك الميــدان لمعلــم اللغــة المؤهــل()  (106وهــو القــول الــذ جعلنــا نفهــم منــه أن المــنهج
الوصــفي مفيــد فــي العمل ــة التبل غ ــة ،فقــد م ــن ال احــث فــي التعل م ــة أن ســتثمر مفاه مــه فــي
إمداد المعلم ما م نه من النهوض العمل ة التعل م ـة ،وقـد أر مارو ـا نفسـه هـذا الـ أر فـنص
القول)علم اللغة الوصفي م ن ان قدم له معلومات ذات ق مة عظمى تم ن واقع اللغة المتكلمة

مساسا م اش ار سواء في وصـفها المسـتقل أو مـع مقارنتهـا بلغـة المتعلمـين()  (107و لـح مارو ـا

علــى ض ــرورة ان ﻻ يتوق ــف المــنهج الوص ــفي عن ــد الوصــف الظ ــاهر الس ــطحي ف قول)يجــب أن
ــون التحليــل فيهــا ولـ س مؤسســا علــى مﻼحظــات عــابرة او تعل مــات ســرعة إذ اللغــات ظـواهر

معقــدة جــدا وه ــي عيـ ـدة ــل ال ع ــد ع ــن أن تمل ـك التقن ــين الم ــالغ ف ــي ت س ــيره م ــا ح ــاول ع ــض
اللغــو ين الوصــفيين أح انــا()  (108ونحــن دون أن نقــع فــي مــا م ــن أن يــتهم ــه عــض ال ــاحثين

نحاتنا أنهم لم ونوا وصفيين ﻷننا ﻻ نلزم نحاتنـا الـذين عاشـوا فـي القـرن الثـاني عشـر المـ ﻼد
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أن ع ش ـوا أف ــار القــرن العشــرن فنطلــب مــنهم أن ون ـوا فــي زمــن غيــر زمــانهم ،فنطــالبهم ـأن
ونـ ـوا وص ــفيين الوص ــفيين اﻷورو ي ــين ال ــذين عاشـ ـوا ف ــي الق ــرن العش ــرن ،نح ــن إذا ﻻ نس ــمح

ﻷنفسـنا أن نــتهم نحاتنـا بهــذه التهمـة ،ومــع ذلـك راينــا أن نحاتنـا قــد مارسـوا الوصــف ة فـي ثيــر مــن
م ــاحثهم اللغو ــة وقــد قررهــذا غيــر واحــد مــن ال ـاحثين المنصــفين ٕ ،واذا ــان مارو ــا

معلم اللغة اﻹلمام اللغة التي يدرسها ،وﻻ شتر

شــتر فــي

ف ه أن ون احثـا لغو ـا ،فإننـا نجـد أن نحاتنـا

انوا احثين لغو ين ،ومعلمين أ ضا ،فهم جمعوا بين صفة ال احث ،وصفة المعلم في اﻵن ذاته،

ومن ثم فهم ذووا مواهب حث ة وتعل م ة )  (109وهي صفات نراها موجودة في عصرنا الحاضر

عصر التقدم العلمي والمعرفي ال اهر ،عصر النظرات اللسان ة والتعل م ة ل المقاي س ،إذ جـل

المنظرن اللسانيين في العالم وال احثين في الشأن اللغو ،وغير اللغو سواء انوا في الجامعات

أم ف ــي م ارك ــز ال ح ــوث ه ــم أس ــاتذة ج ــامعيون مارس ــون مهن ــة التعلـ ـ م ،ز ــادة عل ــى مهن ــة ال ح ــث
العلمــي ،فــأين هــم ال ــاحثون الــذين ﻻ مارســون مهنــة التــدرس الجامعــات؟ بــل نــر أن الجمــع بــين
ال حث العلمي والتدرس أمر مفيد جدا للعمل ة التعل م ة وال حث ة معا اذ ـون هـذا ال احـث الـذ

ينتج المفاه م اللغو ة و بلغها في اﻵن ذاته واعتقـد أن هـذا هـو الـذ أشـار إل ـه مارو ـا حينمـا
قــال -لكــي تــنجح العمل ــة التعل م ــة ﻻبــد أن ــون معلــم اللغــة مــؤهﻼ لتلقــي إرشــادات عــالم اللغــة

وراغ ا في تطب قها على الدرس اللغـو  ،ومهمـا انـت المعلومـات التـي قـدمها لـه عـالم اللغـة فهـي
مفيــدة فــي وظ فتــه )  (110ونحــن نعتقــد أنــه إذا ــان ال احــث المنــتج لهــذه اﻹرشــادات هــو نفســه
المعلم الذ يبلغها فس ون اﻷمر سهﻼ وأكثر إفادة ،ولعل هـذا هـو الـذ

ـان سـائدا عنـد نحاتنـا،

إذ انوا لهم احثين ومعلمين في اﻵن ذاته ،ثم ما م ن التدليل ه أ ضا هنا على أن للمنهجـين
الوصفي والمع ار معا دو ار في العمل ة التعل م ة ،هو أن ال ـاحثين التعل ميـين شـيرون إلـى وجـود

خطاب تعل مي وصفي ،وخطاب تعل مي مع ار من جهة ،والى عﻼقة موجودة بين هذا الخطاب

تعل مـي واﻻنشـطة اللغو ـة ،ومنهــا الـدرس النحـو الــذ نعنـى ـه هنــا تعل م ـا ،و م ننـا أن نسترشــد
هنا مـا توصـل ال ـه ال احـث الديـداكتي علـي أيـت اوشـان مـن خطا ـات تعل م ة)وصـف ة ومع ار ـة(
رائجــة فهــو يــذ ر ثﻼثــة أن ـواع مــن الخطا ــات التعل م ــة ن تفــي بــذ ر اثنــين منهــا وهمــا اللــذان نحــن

معنيون بهما في حثنا هنا وهما)(111:

-1الديداكت ك المع ار ة:

التي تعود في أصولها إلى اجتهادات فقهاء اللغة ،ونماذج النحو ،فهي تقوم على م اد
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نظرة هي –اكتساب اللغة التح م في نسقها الش لي عن طر تر يب أجزاء وعناصر القاعدة-
تعتبر اﻷش ال النحو ة و أنها جزء من اللغة ذاتها ،ول ست نتيجة تصورات ومفاه م معينة
أهدافها التعل م ة:أما أهدافها فهي:

-اكتساب المتعلم قدرة نحو ة ،تجعله يتح م في النس الش لي للغـة ،أ القـدرة علـى إدراك مواقـع

الكلمة ،ووظ فتها وف معايير ،وقواعد مستمدة من النموذج الميتالغو
نشاطها التعل مي التعلمي :

أما نشاطها التعل مي التعلمي فيراه مقتص ار على  -حف القواعد والتطبي عليهـا-تعتمـد

المادة على المتن الم توب وغال ا ما تكون قد مة يتحدد اخت ارها معايير سوسيوثقاف ة

-2الديداكت ك الوصف ة:

ذات اﻷصــول اللســان ة الوصــف ة والتصــن ف ة فم ادئهــا هــي –ممارســة الكــﻼم تقــود إلــى

التح م في النس اللغو العام-أساس اللغة هو بنيتها فهي تتكون مـن فئـات وعﻼقـات بينهـا ثابتـة

وخاض ــعة لقواع ــد مح ــددة-اللغ ــة س ــلوك يتجس ــد ف ــي الك ــﻼم و تس ــب ــالتعود والتم ــرن-إن الوح ــدة
اﻷساس ة في اللغة هي الجملة

أهدافها التعل م ة التعلم ة:أما أهدافها التعل م ة فهي :

-تكسب المتعلم القدرة على التح م في اللغة وال اتها عن طر التمرن والتمهير

أما نشاطها التعل مي التعلمي فيرتكز على:

-التمارن اللغو ة وهي ذات طا ع تكرار  -توظيف الوسائل السمع ة ال صرة -ينحصـر

نشا المتعلم في مهارتي الحف والتطبي  -توظيف عمل ة اﻻستبدال والتحو ل أثناء التطبي  .مع
اﻹشــارة إلــى أن ال احــث يــذ ر الديــداكت ك الوظ ف ــة أ ضــا ونحــن ﻻ نعنــى بهــا هنــا أمــا مــن جهــة
العﻼق ــة الديداكت ــة اﻷنش ــطة اللغو ــة في ــذ ر ال اح ــث ثﻼث ــة خطا ــات ديداكت ــة أ ض ــا نح ــن

معنيون اثنين منها هما الخطاب التعل مي الوصفي ،والخطاب التعل مي المع ار .
-1الديداكت ك المع ار ة:

وتنحصر أنشطتها التعل م ة التعلم ة في –استن ا القواعد الواصفة للظاهرة اللغو ة-حفـ

القواع ــد وتطب قه ــا-اعتم ــاد الم ــتن اللغ ــو الم ت ــوب-تنم ــة الح ــس الجم ــالي ش ــفو ا و تاب ــا-ص ــقل

القدرات التعبيرة شفو ا و تاب ا

-2الديداكت ك الوصف ة:
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وتنحصر أنشطتها التعل م ة في-التمييز بين المستو ات اللغو ـة-التر يـز علـى التطب قـات

اللغو ــة-توظي ــف مه ــارة تعمـ ـ م نت ــائج القواع ــد ﻹنتــاج بن ــات لغو ــة أخ ــر -المقارن ــة ب ــين الظـ ـواهر
اللغو ة-اﻻنطﻼق من الجملة وحدة لدراسة الظاهرة اللغو ة ووصفها.
انــت هــذه وقفــة عنــد محطــة حث ــة تتعل ـ

ــالمنهجين اللغــو ين المشهورن)الوصــفي والمع ــار (

ودورهما في تعل م ـة النحـو العر ـي ،وقـد توصـل ال حـث مـن خـﻼل الغـوص فـي آراء ال ـاحثين فـي
المنهجــين إلــى أن المنهجــين ليهمــا ،صــلح لل حــث والتعل ـ م معــا ،فهمــا يتضــمنان خطا ــا حث ــا

وخطا ا ديداكت ا،ول س صح حا -في نظرنا -أن المـنهج الوصـفي مـنهج حثـي حـت ،والمـنهج
المع ــار مــنهج تعل مــي حــت ،ف ﻼهمــا مــنهج حــث وتعل ـ م ،والــدليل علــى مــانقول وجــود خطــاب

تعل مـي وصـفي،ينافس الخطــاب التعل مـي المع ـار  ،فلــو لـم ــن هـذا المـنهج تعل م ــا -فـي عــض

جوان ه -فمن أين جاءه هذا الخطاب التعل مي ؟.
الهوامش

 -1د شير ابرر في تعل م ة الخطاب العلمي مجلة التواصل تصدرها جامعة عنا ة الج ازئـر عـدد

جوان 2001م ص70

 -2المرجع نفسه ص نفسها

 -3د طــه علــي حســين الــديلمي ود ســعاد عبــد الكــرم ال ـوائلي الط ارئ ـ العمل ــة فــي تــدرس اللغــة
العر ة دار الشروق للنشر والتوزع مصر

 -4المرجع نفسه ص نفسها

-5
-6

المرجع نفسه ص 12

 1سنة  2003م ص21

د ناد ــة ت حــال ود قلــي ،وحــدة التعل م ــات موجهــة الــى طــﻼب الســنة ال ار عــة شــع ة

اللغة واﻻدب العري المدرسة العل ا بوزرعة الجزائر ص 12

-7

د علـي أيــت أوشــان اللســان ات والديــداكت ك نمـوذج النحــو الــوظ في ،مــن المعرفــة العلم ــة

إلى المعرفة المدرس ة ،دار الثقافة للنشر والتوزع المغرب 1 ،سنة 2004م ص 6

-8

المرجع نفسه ص نفسها

 -9المرجع نفسه ص نفسها

 -10المرجع نفسه ص 7
 -11المرجع نفسه ص 20
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-33
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*لقــد تن ــاول أس ــتاذنا الكبي ــر ،الحــاج عب ــد ال ــرحمن ص ــالح ظ ــاهرة هج ــوم الوص ــفيين الع ــرب عل ــى

مع ار ــة نحاتن ــا الق ــدامى ،ومم ــا قال ــه ف ــي ه ــذا الش ــان :إن أه ــم م ــاتفخر ــه البنو ــة ه ــو م ــذهبها
الوص ــفي وتعتبـ ـره الم ــذهب الوحي ــد ال ــذ

غلو..والحق قــة غيــر هــذا الــذ

س ــتح ان يوص ــف ان ــه علم ــي وتغل ــو ف ــي ذل ــك ا م ــا

قولونــه عــن النحــو العر ــي النس ـ ة الــى ســيبو ه واصــحا ه وذلــك

ﻻسـ اب منهــا ان مع ــار اللغــة ظــاهرة مــن الظ ـواهر وهــي تخــص ســلوك النــاط بهــا فــﻼ م ــن ان
تهدر في ال حث بدعو ان الح م الصواب والخطا تح م محض فأين هي اللغة التي قول عنهـا
أصحابها لهم إن الصواب والخطا اللغو س ان عليهم وا ة لغة في الدن ا يخطئ الناط بهـا فـي

ع ــارة معينــة قــﻼ قومــه أحــد مــن اصــحابها؟وأ ة لغــة فــي الــدن ا م ــن ان ينطـ فيهــا النــاط

ــا

شــيئ بــدا لــه دون ان يخضــع لمــا تعــارف عل ــه اصــحابها؟ وقــد عــرف اســتاذنا المع ــار انــه)ظاهرة
يجب اﻻعتداد ه وهو هذا المجموع المنسجم مـن الضـوا

التـي تخضـع لهـا الفعـل ـل النـاطقين

او اكثرهم ( ما عرفه فـي م ـان اخـر مـن الكتـاب نفسـه قولـه)ان المع ـار اللغـو

النسـ ة للعر ـة

هــو عنــد النحــاة اﻻولــين مجمــوع اﻻنمــا والموضــوعات اللغو ــة واﻻســاليب الكﻼم ــة التــي ــان
س ــتعملها عام ــة العرب(ينظ ــر تا ــه ح ــوث ود ارس ــات ف ــي اللس ــان ات العر ــة منش ــورات المجم ــع
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Résum

A travers cet article, ou essaie de server le phénomène de l’habitat en
Algérie, ainsi que les différentes politiques suivies .

Le phénomène de l’habitat demeure une des conditions clé pour
l’épanouissement du citoyen algérien.

Cet article tentera d’analyser la situation de l’habitat, ainsi que de proposer

ملخص

des solutions réelles sa concrétisation .

تعد قض ة الس ن من أخطر القضا ا والتي تب حولها الكثير والكثير ،ولها ما لها من

انع اسات على ح اة اﻷفراد واستقرار اﻷوطان.

وقد اهتمت الدراسات السوسيولوج ة بهذه القض ة وتناولت من خﻼل العديد من المقار ات ،فترة ر طها

التفسير التغير وما أنجز عنه من تحوﻻت على البنى اﻻجتماع ة والثقاف ة للمجتمع ،وتارة أخر من

خﻼل التفسير الوظ في وما للس ن من دور في البناء اﻻجتماعي.

وفي هذا العمل المتواضع ،نسعى غلى تناول قض ة أزمة الس ن و يف أثرت هذه اﻷخيرة على الح اة
اﻻجتماع ة وما ترتب عنها ،متطرقين في نفس الوقت إلى الس اسات الس ان ة التي ات عتها الجزائر.

ونختم هذا العمل من خﻼل اقتراح جملة من الحلول العمل ة لمواجهة هذه المش لة

مقدمة:

لها من
لما َ
تعد قض ة الس ن من أخطر القضا ا والتي تب حولها الكثير والكثير ،ولها َ
انع اسات على ح اة اﻷفراد واستقرار اﻷوطان.
وقد اهتمت الدراسات السوسيولوج ة بهذه القض ة وتناولت من خﻼل العديد من المقارات ،فقترة

رطتها التفسير التغير  ،وما أنجر عنه من تحوﻻت على البنى اﻻجتماع ة والثقاف ة للمجتمع،

وتارة أخر من خﻼل التفسير الوظ في وما للس ن من دور في البناء اﻻجتماعي.

وفي هذا العمل المتواضع ،نسعى غلى تناول قض ة أزمة الس ن و يف أثرت هذه اﻷخيرة على

الح اة اﻻجتماع ة وما ترتب عنها ،متطرفين في نفس الوقت إلى الس اسات الس ان ة التي ات عتها

الجزائر.
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ونختم هذا العمل من خﻼل اقتراح جملة من الحلول العمل ة لمواجهة هذه المش لة.

-تعر ف الس ن:

المجال الس ني هو م ان النشاطات الخاصة الراحة الح اة اﻻجتماع ة ،و متد إلى النشاطات

العموم ة التي تحق الت ادل اﻻجتماعي والخدماتي وتتكون المجال الس ني

)(1

تجارة.

وهناك عدة تسم ات مختلفة للس ن في الجزائر منها الس ن اﻻجتماعي ،الس ن الترقو  ،الس ن

التساهمي ،الس ن الرفي ،الب ع اﻹيجار.

وتدخل عدة مؤسسات في إنجاز على رأسها الديوان الترق ة والتعيير العقار .

م اتب الدراسات ،ما تقوم عدة مؤسسات بتمو ل عمل ات اﻹنجاز ،البناء عدما ان ينحصر

ذلك عن المؤسسات المال ة العامة ،أص ح هذا القطاع متفتح على المؤسسة :المصرف ة الخاص

و ذا المقاولون الخواص والتعاون ات العقارة.

-2واقع الس ن في الجزائر:

تظهر إحصائ ات 2008 :الوضع المتأزم للحضيرة الوطن ة للس ن حيث قدر عدد

الس ان في الجزائر بـ  3475000نسمة يتمر ز  % 90منهم على ت ار
عرضه  100م ،وفي عض المناط

ساحلي ﻻ يتجاوز

الساحل ة أقل من  70م ،معدل النمو في الجزائر يبلغ

 % 1.91تقدر الفئة المعينة الزواج و التالي إلزام ة توفير مس ن لﻸسرة الجديدة بـ  %38من
فئات المجتمع(2).

ومنه نستنتج التوزع الغير عقﻼني للنسمة الس ان ة عبر التراب الوطني اﻷمر الذ

احدث العديد من المش ﻼت ،وذلك بتجمع أكب نس ة من المواطنين في الشمال وخاصة في
المناط الفﻼح ة الخص ة والتي حولت إلى إسمنت.

ما ش ل هذا التوزع الس اني مشاكل النس ة للجانب الخدماتي وغيرها من المش ﻼت

اﻷخر والتي أقرت بدورها العديد من اﻷمراض اﻻجتماع ة.

) (1ﲨﺎل دﺣﺪوح وآخﺮون  " ،الﺴكﻦ اﻻﺟتﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﳉزاﺋﺮ " ﻧﺪوة التنﻤية  201.العﻤﺮاﻧية اﻷوﱃ  ،التﻄﻮﻳﺮ العﻘﺎري واﻹﺳكﺎن
اﳌﺴتﺪام اﳌﻤﻠكة الﺴعﻮدﻳة )  25أكتﻮبﺮ  ،(2010ص . 12
 2الﺪﻳﻮان الﻮطﲏ لﻺﺣﺼﺎء.2008 ،
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التالي:

وحسب إحصائ ات الديوان لسنة  2008فإن الحضيرة الس ن ة موزعة على النحو
العدد

طل عة الس نات

5268000

الس نات المشغولة

404000

الس نات الثانو ة

871000

الس نات الغير مشغولة

6589000

س نات اﻻستخدام المهني

المصدر  :الديوان الوطني لﻺحصاء 2008

والمﻼح

هنا أن هذه الحضيرة فقيرة من حيث الكم والذ

ﻻ يتناسب مع المتطل ات

الحق ق ة وحاجات المواطنين المتزايدة ،اﻹضافة إلى غ اب س اسة رشيدة في اﻻستغﻼل العقﻼني
لما تحتو ه هذه الحضيرة من س نات ٕواﻻ يف نفسر العدد الهائل للس نات الغير مشغولة.
َ
ما تميز هذه الحضيرة القدم والتدهور فهناك:
 850.000مس ن بنى قبل .1945

 950.000مس ن بنى قبل  1954و.1962

ثافة س ان ة بيرة فهناك  860000شخص س نون  618000مس ن أ

عن  12شخص في المس ن الواحد

)(1

ثافة تزد

ما ﻻ تستجيب الكثير من مساكن هذه الحضيرة إلى

المقاي س المقبولة دول ا للس ن ) قلة الم اه الجارة  ،غ اب قنوات صرف الم اه المستعملة

والحمامات  ..الخ( ،وتعد هذه الس نات مثا ة بؤر لﻺجرام واﻻنحراف ،حيث بينت العديد من
الدراسات ان اﻻنحراف والجرمة يرت

طب عة المس ن ونوعيته.

وقد بينت الدراسات التي أجراها العالم )  ( Veblen Vanو ذلك " شم ار د

لو " أن لكل

من الفقر والمساكن التي تفتقر لضرورات الح اة تش ل عامﻼ حاسما في انتشار السلو ات
اﻹنحراف ة ،مما يتطلب إعادة تأهيل مثل هذه للس نات.
)(1

ا ﻠﺲ اﻻقتﺼﺎدي اﳌﺴﺎﳘة ﰲ ﻣﺸﺮوع اﻹﺳﱰاتيجية الﻮطنية لﻠﺴكﻦ تﻘﺮﻳﺮ رقﻢ  ،1995 ،2ص .05
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عرض الس نات الجديدة ان ضع فا و ظهر ذلك من خﻼل اﻷرقام التال ة:
 64000مس ن تم تسل مه سنة .1989
 42500مس ن تم تسل مه سنة .1993
 80393مس ن تم تسل مه سنة .1999
قابل هذه العرض طلب قو

ان مسجﻼ مدعم بنقص مسجل في هذا القطاع ل صل إلى 02

مليون وحدة س ن ة) .(1وعل ه نﻼح

أن هناك خلل وتضارب على مستو

ل من العرض

والطلب ،فحاجات الس ن تزداد أضعافا بينما اﻹنجازات تنمو بوتيرة أضعف ،دون أن ننسى

مش لة التمر ز الس اني في الشمال وخاصة في الساحل .

جدا وفي
ما أن المدن الكبيرة عندنا اليوم تعرف ما م ن تسميته الشيخوخة ،حيث هي قد مة ً
المقابل هناك اختناق وأص حت هذه المدن غير قادرة على است عاب اﻷعداد الهائلة للس ان )
النمو الد موغرافي ( دون آن ننسى س اسة الترق ع

على مستو النوعي:

نوع ة ح اة المواطنين سيئة للغا ة سبب التدهور المستمر والحالة التي آل إليها وضع المح

ﻻ توجد مؤسسة تتولى تسييره ولذلك فهو حتاج لجهد هاما ﻹعادة اﻻعت ار له ،هذا الجهد يجب
أن شمل أكبر من  80000مس ن ،فالحضيرة العقارة الموجودة ﻻ يتولى تسيرها أحد سبب

غ اب س اسة فعل ة للص انة ولحما ة ترابنا.

إضافة إلى الكثافة المفرطة في المس ن الواحد وهما عامﻼن إضاف ان لتصدع الم اني،

فالمساحة المس ونة من قبل ل شخص اليوم ﻻ تتجاوز 10م 2لكل شخص اليوم ﻻ تتجاوز 8

م 2بينما المع ار الدولي المقبول هو 14م 2لكل شخص والمع ار المرفوض 10م 2لكل

شخص.

)(2

ما أن معظم برامج بناء الس ن الجديدة قد أغفلت:

نوع ة الح اة الجماع ة من خﻼل تجاوز أح اء إيواء غالب اﻷح ان هي اﻷقرب) (1

اليﻮان الﻮطﲏ لﻺﺣﺼﺎء. 2008 ،

) (2ا ﻠﺲ اﻻقتﺼﺎدي اﳌﺮﺟﻊ الﺴﺎبﻖ ،1995 ،ص .12
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"

المحتشدات ".

)(1

-التر ي ة السوسيولوجي للعائلة الجزائرة ونم مع شتها.

-الطا ع النوعي للبناء في تصوره النوع ة والنماذج الهندس ة ،وفي تنفيذ استكمال اﻷشغال.

 -ما أن هذه البرامج أهملت الخصوص ة الثقاف ة للس ن اﻻجتماعي وهذا ما ترتب عنه الكثير

من المشاكل النفس ة واﻻجتماع ة.

الخصوص ات الجهو ة والمحل ة والمناخ ة خﻼل تطبي مخططات نموذج ة موحدة عبر امل

التراب الوطني.

تنوع الطلب ومستو الدخل مقابل العرض الموحد.

 -التطور غير المنسجم وحتى الفوضو للضواحي سبب غ اب تسيير حضار و سبب وجود

معدل نمو عالي للعمران.

ضاف لهذا ،هناك تسيير للكراء وهي مط قة ش ل إدار  ،وتكلف خزنة الدولة 6مل ار دينار

سنو ا في ش ل مساعدة ضمن ة لمجموع الس ان ،مهما ان دخلهم ورغم ساطة أسعار الكراء،
فإن نس ة تحصيلها ﻻ تتجاوز % 38لغا ة نها ة سنة .1999

)(2

على الصعيد المالي يترجم هذا الطلب الكثيف على الس ن ) 2مليون وحدة س ن ة( الى حاجة

تمو ل قدرت هي اﻷخر بـ  2000مل ار دينار ،هذا المبلغ الوارد أعﻼه مثل ضعفي ونصف
مبلغ اﻻلتزامات اﻵجلة لستة بنوك عموم ة ،وهي الحالة المﻼحظة خﻼل عمل ات المال ة
المخصصة ولهذا الغرض سنة  ،1997والتي قدرت بـ  800مل ار دينار.

وقد أد

اختﻼل توازن العرض والطلب في هذا السوق إلى ما سمى " اﻷزمة الس ن ،إﻻ أن

الحق ق ة تنبئ أزمة أشد عمقا تظهر آثارها على المستو ات اﻻجتماع ة الس اس ة ،اﻻقتصاد ة

وهي مغيرة حقا(3).

ومن هنا اختلت س اسة أزمة الس ن ،أو على اﻷقل التخفيف منها م انة هامة و صفة دائمة في
الس اسة العامة للح ومة.

 1ﻋﺒﺪ الﺮﲪﺎن دﻳﻠﻤﻲ ،دراﺳة ﰲ العﻤﺮان.ﳐﱪ اﻹﻧﺴﺎن واﳌﺪﻳنة ،2007 ،ص .164

) (2ا ﻠﺲ اﻻقتﺼﺎدي تﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل الﻈﺮف اﻻﺟتﻤﺎﻋﻲ واﻻقتﺼﺎدي لﻠﺴﺪاﺳﻲ الثﺎﱐ ﻣﻦ ﺳنة  ،1999ص .56

Mohamed Boutatoi Taouake, « Nouveau plan de financement de logement
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إذا ان عدد مؤسسات اﻹيجار العموم ة ،يجعلها أقل ة ،حيث أنه من بين  6660مؤسسة
للبناء 600 ،منها فق

تا عة للقطاع العام ،وتتحمل المؤسسات العموم ة ثﻼثة أراع البرامج

الح وم ة ،وهذا إلى غا ة منتصف التسعينات ٕواذا انت هذه البرامج تتقدم ش ل مرضى ،فذلك

يترجم بوضوح حالة التدهور التي بلغتها هذه المؤسسات نفسها.

 -ضاف إلى هذا المش ل المتعل بوضع ة مؤسسات اﻹنجاز مش ل تمو ل المشارع الس ن ة

نفسها ومشاكل أخر احتلت م انة مر زة ضمن اﻹستراتيج ة الوطن ة للس ن الحال ة.

تطور س اسة انجاز وتمو ل الس ن في الجزائر:

نظ ار لكون قطاع الس ن حتل مرت ة حساسة في ال ﻼد فقد جعله هذا يدرج ضمن المشاكل
اﻻجتماع ة على عات

الدولة ،وذلك التكفل البين للتح م في اﻻتساع العمراني ﻻ س ما من

خﻼل أعمال التهيئة العمران ة التي تم إدخالها في التجمعات الس ان ة الكبيرة ،هذا و ن غي إعادة

تأهيل الش ات الحضرة القد مة نتيجة إهمالها نحو التعمير التلقائي للمساحات الجديدة ،حيث

تعتبر التدخﻼت في الش ة الحضرة الموجودة محو ار هاما له لة مدننا واﻻقتصاد الحضر

ومما ﻻ شك ف ه أنه يتعين إعادة النظر في الف رة الشائعة التي تعتبر توس ع المدينة مجرد توسع
عقار .

إن تعم م المخط الرئ سي على مستو

افة التجمعات الس ن ة الموجودة على التراب الوطني

و ذا الدراسات وتهيئة موقع استق ال التجهيزات الحضرة من خﻼل البرامج الخاصة

المناط الس ن ة الحضرة الجديدة تعد من الوسائل الفعالة المتميزة لهذه الس اسة التي ات عتها

الدولة من خﻼل المخططات الوطن ة ذات النهج اﻻشتراكي وفقا للمراحل الملخصة ف ما يلي:

إن سنة  1966تعتبر السنة اﻷولى لﻺحصاء العام عد اﻻستقﻼل م اشرة ،حيث تم إحصاء 02

مليون س ن مشغول منها ½ :ﻻ تتوفر فيها الشرو الضرورة للصحة و¾ ﻻ حتو على
هراء وﻻ غاز وﻻ ماء ،هذا مما جعل الدولة تقوم بإجراءات إصﻼح ة سرعة ﻻ رضاء

متطل ات اﻷفراد.

فترة المخط الر اعي اﻷول ):(1973-1970

بذلت ف ه الدولة جهودا استثمارة في المجال الس ني ،إﻻ انه شهيد طىء في سيرِه وهذا راجع

للموارد الوطن ة من جهة ولقدرات اﻹنشائ ة والماد ة المتوفرة في ال ﻼد من جهة أخر التي ﻻ
م ن للدولة أن تضعها في مجال دون اﻵخر المستشف ات والمدارس ..الخ.
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هنا م ن القول أن الدولة الجزائرة لم تعطي عص ة اﻷسد من الدخل القومي لقطاع الس ن ،بل
انت هناك أولو ات أخر

الزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات اﻷخر .

فترة المخط الر اعي الثاني ):( 1977-1974

حيث تم في هذا المخط إعادة تصح ح س اسة المت عة من طرف الدولة والتي نجم عنها انجاز
م اتب الهندسة المعمارة الذ ساهم في تخرج العديد من اﻹطارات سام ة اﻹضافة إلى انجاز

مؤسسات عامة وطن ة في البناء.

إن اﻷعمال التي تم الق ام بها وﻻ س ما تلك اﻻنجازات الفعالة ذات الجهد الكبير من طرف
الدولة في مجال الس ن قد سمح بتسجيل تطورات ملحوظة وهذا في فترة المخططات الخماس ة
ما يلي:

فترة المخط الخماسي اﻷول ):(1984- 1980

تميزت هذه الفترة بتعجيل وتيرة تسل م المساكن وﻻ س ما عن طر

التح م في تنم ة التجمعات الس ن ة الكبيرة مع الحفا

تخف ض اﻵجال ما تم

على اﻷراضي الزراع ة وترق ة البناء

الفرد بواسطة س اسة اﻻحت ا العقارة ،حيث بلغ معدل انجاز الس نات  % 60مبلغ قدر

حوالي  60مل ار دينار جزائر من أجل انجاز  700ألف مس ن يتم توزعها خﻼل الفترة

حيث تم انجاز  458000وحدة س ن ة.

إن تشج ع الدولة للمواطنين على المساهمة في البناء ،ان وﻻ يزال دور بير في ٍ
الحد من

هذه اﻷزمة ،وهذا رغم العراقيل والقيود البيروقراط ة التي تقف في وجه البناء الفرد
الجزائر.

فترة المخط الخماسي الثاني ):(1989-1985

عندنا في

في هذه الفترة تم الشروع في مواصلة اﻷعمال التي تم تخط طها قصد التخفيف من حدة التوتر

الذ

عرفه هذا القطاع وهذا الق ام مختلف النشاطات الكفيلة بتنش

وتيرة بناء المساكن وف

برنامج يهدف إلى انجاز حوالي  674000مس ن منها 318000 :مس ن مسجل ضمن هذه
الفترة بزادة التسل مات قدرها  %33مقارنة مع التسل مات المخط

الخماسي اﻷول وقد بلغ

إجمالي حاج ات التمو ل76 :مل ار دج ،وللتوض ح أكثر إل ك الجدول رقم ) (01الذ
المخططات الخماس ة الخاصة الفترة :1989-1980
المخط

لس ـنــة (1) 1984 - 1980
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الخماسي

الس ن الحضر

الس ن الر في
المجموع
مساهمة

المواطن

) وحدة الس ن(

التسل مات
الس ن ة

البرامج في

طور اﻻنجاز

المالي10دج

م الغ ب .ا

التسل مات

11

244.000

نها ة 1984

175.000

216.000

37

282.000

356.000

48

107.000

125.000

140.000

المصدر :الديوان الوطني لﻺحصاء.

الماد

س نة

وحدة  10دج

---

---

الس ن ة

استهﻼكات
السنة

298.000

51,7

542.000

76

---

24,3

---

-1ﻻ تخص اﻷرقام الواردة في المخط الخماسي  1984-1980إﻻ القطاع العام.
-2تم جمع ل القطاعات في هذه المعط ات.

الوضع ة الحال ة لحضيرة الس ن:

بلغت الحضيرة الس ان ة الحال ة  5793.31مليون وحدة س ان ة حيث عرفت الحضيرة انتعاشا

قدر بـ  693280مليون س ن في الفترة ما بين  1999و 2003هذا عني أن اﻹنتاج السنو

قدر حوالي  138000وحدة س ن ة ،ما تم توزع في نفس الوقت وحدات س ن ة ما هو

موضح في الجدول رقم ) (02وذلك حسب البرامج المسطرة.

الجدول مثل توز ع الس نات حسب البرامج في الفترة الممتدة من  1999إلى .2003
البرنامج
السنوات

الس ن اﻻجتماعي

س ن اجتماعي تساهمي
س ن تساهميس ن رفي

المجموع الجزئي

1999

2000

2001

2002

2003

41.984

60.484

35.455 50.890 45.781

39.209

39.209

13.068 22.283 29.233

32.445
71.654

23.45

58.028
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15.090 19.048 17.099
28.158 41.331 47.032
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الب ع اﻹيجار س ن

-

المجموع الكلي

79.034

ترقاو

المجموع الجزئي

7.389
7.389

-

9.561
9.561

67.589

-

5.989
5.989

-

8.634
8.634

-

8.705
8.705

36.863 49.965 53.021

أما النس ة لسنة  2004والتي عرفت انتعاش القطاع الس ني فقد خصص لها برنامج انجاز

حوالي  95ألف وحدة س ن ة بتكلفة قدرها  86 :مل ار دينار مقارنة مع سنة  2003التي

خصصت ﻹنجاز  67ألف وحدة س ن ة بـ 84 :مل ار دينار مع شر تسل مها م تملة وملحقة
ل المستلزمات ،حيث تقدر المساكن الفرد ة حوالي  3.037085مس ن أ ما عادل % 18

من الحضيرة ،و اقي المساكن العاد ة )التقليد ة( فتقدر بـ  993.955مس ن أ

ما عادل 18

 %من الحضيرة ،و اقي المساكن اﻷخر )المؤقتة( تقدر حال ا بـ  500.000وحدة س ن ة أ ما
عادل  % 7من الحضيرة الس ن ة حيث يوجد جزء بير من الحضيرة عتبر إرثا من مخلفات

اﻻستعمار حيث بلغ في الفترة مابين  1954و 1962حوالي 148 :ألف مس ن.

ما ش ل هذا اﻹرث والذ أغل ه يوجد في حالة جد متقدمة من حيث التدهور تهديدا النس ة

للعديد من المواطنين وعل ه فالدولة مطلو ة التعامل بجد ة مع هذه الس نات الهشة والمفتقرة

ﻷدنى شرو الع ش الكرم.

معدل وتكلفة أشغال المس ن:

معدل أشغال المس ن:

قصد معدل أشغال المس ن ) (Tolالعﻼقة الموجودة بين إجمالي عدد اﻷفراد القاطنين في

ال ﻼد وعدد المساكن المشغولة والمقدرة سنة  2001بـ  07فردا في المس ن الواحد أما في الوقت

الحالي فقد بلغت  5.53في المس ن الواحد ،هذا ورغم الجهود المبذولة ،ومن اجل تخف ض

معدل أشغال المس ن فقد اتخذت الدولة الجزائرة العديد من التدابير ونلخصها في النقا التال ة

تكلفة أشغال المس ن:

ما يرتقب انجاز مليون س ن خﻼل الخماسي  2009-2005غﻼف مالي قدر بـ حوالي

 555مل ار دينار جزائر  ،والذ

عتبر هدف استراتيجي وهذا من منظور أثره اﻻقتصاد

واﻻجتماعي ،حيث جندت له ل الو ازرات واله اكل الﻼمر زة في ل الوﻻ ات من أجل تحقي
280

 .ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:ع6:ج .2ﺟﻮان 2012

برامج محل ة للس ن والتي سمحت بــ:

-الحصول على اﻷراضي التي سيتم فيها البناء حسب تواجدها في الوﻻ ة والتي تقدر بـ 94

ألف ه تار والتي تسمح اﻻنطﻼق فوق قاعدة معدل 30مس ن لكل ه تار أ أكثر من 2800

مس ن.

ومن جهة أخر بذل جهد من قبل مختلف الو ازرات من أجل تقد م مشارع المدن الجديدة

والمشارع التي هي قيد اﻻنجاز مشروع انجاز  390ألف وحدة س ن ة موزعة.

ل هذه التطلعات والجهود المبذولة من طرف الدولة من أجل محو ظاهرة خطيرة تعي سير

التنم ة وتطور ال ﻼد أﻻ وهي أزمة الس ن.

الجدول مثل 390 :ألف وحدة س ن ة للفترة ما بين -2005الى .2009
البرامج انجاز

انجازات

النس ة المؤو ة

س ن اجتماعي
 120وحدة

%30.5

س ن ر في

 275وحدة

% 25

س ن تساهمي الب ع اﻹيجار
 215وحدة

%12.5

 80وحدة

%12.5

المصدر :وز ر الس ن والعمران السيد :نذير حم مد لجر دة الخبر  ،2004/12/4ص .02

-أس اب أزمة الس ن:

عد هذه العجالة في تناول وعرض عض النقا

الجزائر ننتقل إلى أس اب أزمة الس ن عندنا.

الخاصة الس ن والس اسة الس ان ة في

تعددت التحل ﻼت واﻷف ار التي تناولت أس اب أزمة الس ن من الناح ة الس اس ة ،واﻻقتصاد ة

وحتى اﻻجتماع ة التي تخص الفرد نفسه من حيث قبوله الم اشر على طل ات الس ن ،واعتماده
على إعانات الدولة في ش ل مساعدات مال ة ومساكن جاهزة

وغ اب إستراتيج ة للتخط

ما تتوقف عن اﻷس اب المال ة،

في انجاز المساكن وطرق توزعها على مستحقيها ،ورغم التسه ﻼت

التنظ م ة التي قدمتها السلطات من أجل اﻻستفادة من المس ن إﻻ انه ت قى عوائ

واقتصاد ة بيرة تواجه هذه الدول.
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و م ن تلخ ص أس اب أزمة الس ن في الجزائر في النقا التال ة:
-غ اب س اسة علم ة للتعامل مع اﻷزمة.

-التﻼعب في توزع الس نات حيث في ثير من اﻷح ان تذهب هذه اﻷخيرة إلى أناس ل سوا في

حاجة إليها.

اﻻستغﻼل الغير عقﻼني للمجال عند الشروع في البناء.-زادة معدل النمو الس اني.

 -ارتفاع أسعار اﻷراضي الصالحة للبناء.

-صعو ة توفير مستلزمات البناء وارتفاع أسعارها.

قلة العمالة الفن ة المدرة الﻼزمة وارتفاع أسعارها إن وجدت.-ضعف جهاز مقاوﻻت القطاع العام.

-انخفاض معدﻻت اﻻستثمار وعدم نجاح القطاع العام في حل المش لة.

-تقلص دور القطاع الخاص وتحمله العبء اﻷكبر وابتعاده عن بناء المساكن المنخفضة

التكاليف ،واتجاهه إلى س اسة التمل ك و ناء المساكن الفاخرة واﻹدارة.

-هذا اﻹضافة إلى ما م ن أن تض فه الكوارث الطب ع ة مثل الزلزال ،اﻷعاصير ،الحرائ

والف ضانات ،تقف في سبيل البناء وتزد من صعو ته.
-غ اب ثقافة اﻻدخار لد

اﻷفراد ع س المجتمعات المتقدمة التي تحرص على استثمار جزء

بير من اﻷموال المدخرة من جانب البنوك في الرهونات الخاصة المنازل ،تقوم المجتمعات

العر ة على اﻻدخار في ش ل حلي من ذهب أو في صورة نقد أو ملك ة حق ق ة حملها

صاحبها أو يخفيها في المنزل.

)(1

اﻻتجاهات الزمن ة في مجال الس ان والبيئة والتنم ة:

شهد القرن العشرون زادة غير عاد ة في عدد س ان العالم من مليون نسمة الى بليون نسمة

وجدت  % 80من هذه الزادة منذ عام  1950وتتسبب في حدوث هذه الزادة السرعة لس ان

اﻻنخفاضات الكبيرة في معدﻻت الوف ات وخاصة في المناط اﻷقل نمو التي ارتفع فيها متوس

العمر المتوقع عند الم ﻼد ،ما يزد عن  20عاما خﻼل نصف الثاني من القرن ،ونتيجة لذلك
) (1ابرمز شارلز ،المدينة ومشاكل اﻹسكان ،ترجمة لجنة من اﻷساتذة الجامعيين ،بيروت ،منشورات دار

اﻷفاق الجديدة ،1964 ،ص .12
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زاد عدد س ان العالم مرتين ونصف مرة تقر ا منذ  ،1950و لغ معدل النمو العالمي ذروته وهي
 % 2.04في السنة خﻼل أواخر الستينات زادة على ذلك ،ان عدد المواليد في ازد اد نتيجة

لنمو عدد النساء ،في سن اﻹنجاب ،حيث أص ح قدر المعدل السنو المتوس لﻺنجاب في أقل
المناط نموا يبلغ  120مليون نسمة.

النمو اﻻقتصاد والفقر:
أد

)(1

التوقع الهائل في اﻹنتاج العالمي من السلع والخدمات ،سبب التغيرات التكنولوج ة

واﻻجتماع ة واﻻقتصاد ة إلى تم ين العالم من است عاب زادات أكبر من أعداد الس ان وتأمين

من مستو ات ارفع للمع شة مقارنة أ

وقت مضى في التارخ ،وتتمثل أهم مظاهر النمو

اﻻقتصاد في عاملين ارزن هما سرعة غير مسبوقة وتوزعه غير المتكافئ بين البلدان.

ومن المعلوم أن البلدان الفقيرة ظلت تعاني من الزادة الس ان ة الهائلة والمفاجئة ﻻ س ما ما

تش له عليها من ضغو اقتصاد ة ومع شة تتعل

والصحة ،هذا اﻷمر أد

الوظائف وال طالة واجتماع ة تتعل

التعل م

الصين الشعب ة على سبيل المثال التي ش ل س انها خمس س ان

العالم تقر ا إلى اتخاذ جملة من التدابير منها تحديد النسل بواحد لكل عائلة ،ما فرض على
المرأة الهند ة استعمال وسائل منع الحمل وغيرها من التدابير اﻷخر في الدول الفقيرة وخاصة
ذات الخصو ة العال ة.

ع س الدول العر ة ومنها الجزائر التي انت تشجع على التناسل منها ما هو راجع إلى أس اب

د مغراف ا وتوازن استراتيجي مثل دول الخليج ومنها ما هو راجع إلى أس اب ثقاف ة ودين ة تشجع
على التناسل ومنها ما هو راجع إلى زادة دخل الفرد ،وتحسن ظروف المع شة الناتجة حسب
عن المدخول النفطي أو ما قال عنه " التحذير النفطي " نس ة الى تقل ات أسعاره الغير

مضمونة والغير دائمة.

تعتبر المناط اﻷكثر اكتظاظا عامﻼ من عوامل جذب الصناعة ﻷنها مر ز لتجمع الس ان،
مما يجعل هناك توفر في العمال والخدمات ،ما تنتعش منها اﻷنشطة التجارة ونجعل من هذه
المدن ة مر از تجارا ،وتعتبر المدن الكبر الكثيرة للس ان ،التي يتوس منطقة واسعة أو تتوس
الدولة مجموعات من أهم مراكز جذب الصناعة.

)(2

) (1أﲪﺪ ﺳﺎﻣﺮ الﺪﻋﺒﻮﺳﻲ ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺴﻜﺎن) ،ط ،(1ﻋﻤﺎن ،.ﻣكتﺒة ا تﻤﻊ العﺮﰊ ،2007 ،ص . 26

) -(2ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻲ اﳋفﺎف ،اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ،أرﺿﻪ – ﺳﻜﺎﻧﻪ – ﻣﻮاردﻩ  ،ط  ،3ﻋﻤﺎن  ،دار الفكﺮ ، 2008 ،ص .320
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اﻻنفجار الس اني:إن أهم أثار النمو السرع في عالمنا المعاصر تكمن في عﻼقة النمو

السرع وما ﻼزمه من تغيرات د مغراف ة التنم ة اﻻقتصاد ة ومن ثم فإن آثار النمو الس اني
السرع ش ل خطر على الدول النام ة وخاصة الدول التي تعاني مش لة التضخم الس اني مع
قلة الموارد اﻻقتصاد ة.

)(1

إن زادة المرتفعة في عدد الس ان الناتجة عن نس ة المواليد وعدم وجود درجة من التوازن بين

نسبتي الوﻻدات والوف ات أد

غالى زادة مذهلة خاصة في فئة الش اب وصغار السن الذين

سيدخلون في مرحلة الش اب لديهم متطل ات تتعل
ظروف اقتصاد ة محدودة ،خاصة ما تعل

الصحة والتعل م والعمل والس ن في ظل

الزواج وضرورة الحصول على المس ن الزوج ة.

وعﻼقة الرفاه ة حجم الس ان في الدولة جدل مطروح منذ أ ام اﻹغر

الذين انوا طالبون

بتقل ص حجم المدن ،لما أن هناك ارت اطا وث قا بين الزادة الم ان ة والنواحي العمران ة و طب عة
المساكن.

)(2

وذ روا أن التجرة أثبتت أن الدول ذات التعداد الس اني الكبير من الصعب إذا لم

المستحيل أن تسير تسيي ار مرض ا.

ون من

وقد تناول العالمان اﻷمر ان "البيرتو اﻻسينا" و"ابتر وسبو ور" اﻷستاذان بجامعة هارفرد في
تابهما )حجم اﻷمم( وقد ) أشار في هذا الكتاب إلى أن نصف دول العالم اﻵن ﻻ يتجاوز حجم

س انها وﻻ ة ماساشرتس ) 6مﻼيين( و ر هذان ال احثان ،إن الدول الصغيرة أسعد حظا في

أوقات السﻼم ،بينما تظل تكاليف الدفاع ارخص في الدول العمﻼقة حيث تتوزع تكاليف الدفاع
على أكبر حجم من دافعي الضرائب.

و ر هذان الكات ان أن الدول الكبيرة تستط ع أن تجبي م الغ هائلة من الضرائب ،ولكن لكل هذا

ثمن اه وأنه ينطب على الدول الغن ة أصﻼ أما الدول الفقيرة الدول العر ة صفة خاصة،

فﻼ مجال لها لتحسين أوضاعها اﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة بدون تحديد النسل تحديدا صارما و
قوة القانون ،والتقليل من عدد الس ان.

و عبر التضخم الس اني عن ق مة تقديرة تع س عدم قدرة البيئة أو اﻷرض على إعانة س انها
) (1ﺳنﺎء خﻮﱄ ،أزﻣﺔ اﻟﺴﻜﻦ وﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺸﺒﺎب ،ﻣﺼﺮ ،دار اﳌعﺮفة اﳉﺎﻣعية ،2002 ،ص . 31

) (2فﺆاد ﳏﻤﺪ صﻘﺮ ،دراﺳﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن ،اﻹﺳكنﺪرﻳة ،ﻣنﺸﺄة اﳌعﺎرف ،بﺪون ﺳنة ،ص .298
284

 .ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:ع6:ج .2ﺟﻮان 2012

و التالي توفير ظروف س ن ة والمع ش ة المرحة لكل أفرادها.

)(1

لهذا فإن تر يز انتشار الس اني في رقعة ارض ة معينة على حساب مناط

أخر

سبب

ضخامة س ان ة هائلة تتسم الضي وقلة المساحة الشاغرة ما تستوجب على السلطات ال حث
على حلول عاجلة تكمن في برامج البناء الجماعي ،وهي ع ارة عن عمارات ﻻ تفي مطالب

اﻷفراد ،وتكون حلول مؤقتة ﻷزمات دائمة ،ما ينجز عنها مطالب أخر لنفس اﻷفراد نظ ار
لوجود عدد بير منهم في مساحة ض قة وهي عمارات من ثﻼث أو أرع غرف ،فتجد السلطات

نفسها في حلقة مفرغة ناتجة عن التدف الس اني الهائل والمتمر ز في رقعة أرض ة ض قة ،ما

يتضح المجال على الطلب الدائم والمستمر على الس ن ،وهذا راجع إلى لجوء اﻷفراد نحو المدن
وترك المساحات الشاغرة خارج تلك المدن ،ما ستوجب تف ير السلطات في إيجاد مدن جديدة
تخفف الضغ على المناط الحضرة.

العوائ

التنظ م ة والمال ة:

يبدو لنا واضحا أن اﻷنظمة الس اس ة في اﻷقطار العر ة ﻻ تحاول أن تمارس النقد الذاتي على
ضوء الواقع من أجل تجاوز اﻷخطاء والتخط

للتنم ة اﻷكثر استجا ة لطموحات المواطنين.

إن أزمة الس ن ناشئة عن عدة عوامل متشا ة ومت ادلة للتأثير من ناح ة ما أن هناك عﻼقة

بين أزمة الس ن وأزمة ال طالة ،و ذا لل طالة الجزئ ة المتفش ة بين أوسا الس اب فهذا عني أن
هؤﻻء ﻻ ستط عون شراء أو إيجار مس ن ح م عدم توافر المال.

أما بخصوص العمال والعامﻼت في مختلف القطاعات والمؤسسات التا عة للقطاع الخاص أو

القطاع العام ،فأغلب هؤﻻء عاجزون عن شراء مساكن للضعف أجورهم ،وغﻼء العقارات على

نحو فاحش وأسطور .

ففي الجزائر ﻻ يوجد نظام صارم وشفاق ض
إن عدم الض

أسعار العقارات و وحدها على المستو الوطني.

لﻸسعار فتح ال اب أمام السماسرة وشتى أنما المضارات ما عقدا أزمة الس ن

وجعلها مش لة خطيرة تهدد أمن المواطنين والمواطنات فالقروض التي تقدمها البنوك للموظفين
والموظفات تتحول الى عبء مالي ثقيل ،سبب ضعف المرت ات الشهرة وغﻼء المع شة حيث
ثي ار ما

للموظف.

ون للقس

الشهر الذ

سيدفع للبنك للتسو ة القرض أكبر من الدخل الشهر

) (1ﳏﻤﺪ فﻮزي ﺣﻠﻮة ،اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ واﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ط ،1ﻣكتﺒة ا تﻤﻊ العﺮﰊ،2006 ،
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اضافة إلى ما تقدم فإن أسعار اﻹيجار غال ة وﻻ تتناسب مع الدخل الشهر لهذا العامل أو ذاك،

وهناك عامل آخر يتمثل في غﻼء الفاحش لقطع اﻷرض التي ت اع لغرض البناء المس ن.
إذا أضفنا إلى ل ما سب

عجز الدولة عن تلب ة مطالب المواطنين والمواطنات في مجال

الس ن اﻻجتماعي وعدم وجود مخط

جداول زمن ة للقضاء على أزمة الس ن.

فإننا نجد الوضع معقدا وسلب ا.

وطني مؤسس على إحصائ ات دق قة توضع موج ه

فالظاهرة التي م ن حصرها تتمثل في تف ك البنا ات في المدن الكبر مثل وهران ،والعاصمة

وقسنطينة وغيرها ،ففي وهران فإن المدينة القد مة تش ل أكثر من نصف القضاء الم اني
المعمار هي صدد اﻻنه ار والتف ك سبب عدم الص انة والترم م واﻹهمال على مستو سنوات

طو لة ،إن هذه الحالة المزرة تشمل جزءا اكبر من العاصمة الجزائرة فإن مناط
و لكور وحسين دا  ،والحراش والقص ة وضواحي أخر .

اب الواد

ما أن معظم البن ات التي تر تها فرنسا معرضة للتف ك والتحطم ،وﻻ توجد مخططات ﻹنقاذ

الموقف قبل حصول الكارثة

و ﻼح أن الشرو المعمارة في البنا ات الجديدة غائ ة بنس ة  % 90أما إذا لقينا أضواء على
حر ة اﻹعمار في اﻷراف فإن التقي م الصح ح لها هو أنها بدائ ة و طيئة.

 -4ما ترتب عن هذه اﻷزمة:

أ-تأخر سن الزواج وتفاقم ظاهرة العنوسة ما يؤد
من الجنسين.

)(2

)(1

إلى خل مشاكل اجتماع ة ونفس ة للش اب

ب-انحراف اﻷحداث الناجم عن ضي الس ن ولجوؤهم إلى الشارع ونه أص ح المأو الوحيد
لهم

جـ-انتشار وتفاقم الجرائم.

د-تعمي الهوة بين الفقراء واﻷغن اء.

هـ-الس ن هو ح لكل مواطن ومواطنة وعدمن اﻻستفادة منهم عد سلب واعتداء على مواطنة
) (1ازراح ﻋﻤﺮ ،أزﻣة الﺴكﻦ وﻇﺎﻫﺮة الﺒﻄﺎلة ،ﺟﺮﻳﺪة العﺮب ) (2008/05/22
)(2

العﺒيﺪي إبﺮاﻫيﻢ وﻋﺒﺪ ﷲ اﳋﻠيفة " ،بعﺾ ﳏﺪدات اﻷﺳﺮﻳة واﻻﺟتﻤﺎﻋية لﻠتﺄخﺮ ﺳﻦ زواج الفتيﺎت " ،ﳎﻠة العﻠﻮم

اﻹﺟتﻤﺎﻋية ،1992 ،ص .8
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المواطنين

ن-اتساع اﻹصا ات اﻷزمات النفس ة واﻷمراض العصب ة في أوسا اﻷفراد الذين عانون من

أزمة الس ن ،وهذا ما يؤ ده وجود نس ة معتبرة من الذين قدمون على اﻹنتحار مرده إلى عدم
القدرة على الحصول على مس ن.

من المعلوم أن أزمة الس ن تعتبر من بين المسب ات الرئ س ة لعزوف الش اب عن الزواج ،وذلك

لعدم قدرتهم على شراء مس ن أو إيجار وهذا راجع للغﻼء الفاحش زادة على التكاليف ال اهضة

لعمل ة بناء مس ن جديد الناتجة عن الثمن المرتفع لمواد البناء ،هذا ما ينجز عنه ابتعاد المئات
عن الزواج ما سبب أزمة متفاقمة في نس ة العنوسة لد

اﻹناث و دفع ال عض منهن إلى

انحرافات اضط ار ات نفس ة خاصة وهذا ما ينع س على حالة المجتمع

وخ مة.

ل وتكون انع اسات

ما أن لجوء الش اب خاصة اﻷحداث منهم إلى الشارع هرو ا من ضي المس ن يجعلهم عرضة

إلى اكتساب السلو ات المنحرفة وسرعة التأقلم معها الناتجة عن اﻹختﻼ ومعاشرة رفاق

السوء الم وث الطو ل الشارع ،ما يجعل تقلبهم سرع لكل ما هو سلوك منحرف الناتج عن

التقليد والمحاكاة ما قول العالم قابرل ترد )  ( Gabriel Tardو ثي ار ما وجد أطفاﻻ يبيتون

في الشوارع ومدمنين على أنواع المخدرات والكحول ،ما يدفعهم في اﻷخير إلى السرقة والنهب
من أجل تلب ة حاجاتهم.

 -وانتشار ظاهرة اﻻغتصاب والسطو على المنازل وسرقة الس ارات ،و ذا عمل ات القتل ،حتى

ص ح الطفل ف ر في اللجوء إلى السجن أكثر من تف يره إلى اللجوء إلى مس نه ونه يتسم

الضي

وﻻ

في ﻷفراد عائلته ،وﻻ ستجيب لشرو الح اة المرحة ،ما يدفع الفرد الشعور

الظلم واﻻحتقار ،وأن ون له مأو

عود أل ه و شعر الراحة ف ه.

 -ما أن الكثير من السلو ات اﻹجرام ة واﻻنحراف ة هي في الحق قة سلو ات انتقام ة حيث

ينتقم هؤﻻء اﻷفراد من المجتمع ،نتيجة لوضعهم المتدهور والظروف القاس ة التي ع شونها.
 ما تعد أزمة الس ن مثا ة ذلك العامل الذمثا ة هاجسا يهدد المجتمع

ل.

فرخ العديد من المش ﻼت اﻻجتماع ة وأص ح

 -عتبر الدافع إلى العنف و التطرف حيث أن مظاهر العنف والتطرف التي بدأت في الظهور

في المجتمع صورة مختلفة ومتعاق ة ،وأن معظم المنتمين إليها من الش اب ،فهو دليل واضح
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على غضب هؤﻻء الش اب وعدم قدرتهم على تحقي آمالهم في العمل المناسب و الزواج في

مس ن ﻻئ  ،و قصد التطرف هنا الجنوح ف ار وسلو ا.

وما صور العنف والشغب التي تع شها المدن الجزائرة اليوم إﻻ ترجمة لتفاقم هذه اﻷزمة.
5 -الحلول و عض اﻻقتراحات:

ف ما يلي نضع عض الحلول وهي مثا ة اقتراحات لمعضﻼت الس ن المتشا ة وهي على ش ل

توص ات.

-وضع س اسة رشيدة ف ما يخص عمل ة توزع الس ن ووضع م انيزمات شفافة وذلك بإشراك

الجمع ات المدن ة جمع ات اﻷح اء.
-تفعيل وتشج ع البناء الفرد .

تدع م البناء في المناط الجبل ة و ذا إعمار الجنوب.تدع م البناء في المناط الجبل ة و ذا إعمار الجنوب.تشج ع س اسة بناء المدن الجديدة.-ردع المتﻼعبين الس انات.

تحمل العبء من طرف الدولة بدﻻ من تشج ع ٕواقحام المواطنين في العمل ة وذلك من خﻼلالتشج ع والتحفيز على البناء الفرد .
رفع العراقيل البيروقراط ة أمام المستثمرن ،الخواص والمواطنين الراغبين في البناء الفرد .استغﻼل المناط البور وغير الخص ة في البناء وخاصة المناط الجبل ة.-إحداث مدن جديدة في الجنوب بدﻻ من اﻷراضي الفﻼح ة.

-التأكيد على وجوب احترام ل القوانين المتعلقة البيئة و إدراجها في ملف طلب رخصة البناء

.

-مراجعة نوع المس ن ومساحته ليتماشى مع اﻻحت اطات الفعل ة واستخدام مواد البناء مسالمة

بيئ ا.

-ال حث والمساعدة على إنشاء جمع ات أح اء تهتم البيئة وتحسين المح

المشترك.

-إضفاء ثير من الشفاف ة على س اسة التمو ل ،وت س

على قروض بناء م سرة.
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مجلة ال حوث والدراسات العلم ة
جامعة الد تور حيى فارس

Email rres_rev_cum@yahoo.fr

دور اﻻستثمار المحلي في تحقي التنم ة دراسة حالة الجزائر
شﻼبي نع مة.أ

ل ة العلوم اﻻقتصاد ة
جامعة المد ة

chelabi_naima@yahoo.fr

Résumé:

Est-ce notre besoin en raison du développement dans notre pays, une

raison suffisante pour examiner les différents facteurs conduisant à
atteindre

cet

objectif

ou

la

cible,

soit

à

l'aide

d'organismes

gouvernementaux et internationaux, si nécessaire, de travailler pour

assurer le développement et accélérer leur croissance, et l'investissement

local, si un gouvernement de toute partie au secteur public , ou une partie

spéciale pour le secteur privé et des hommes d'affaires, l'outil est optimisé
pour un financement pour réaliser le développement souhaité, comme le

principal moteur pour accélérer le développement dans tous les pays, en
2012 ﺟﻮان.2 ج6:ع: ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
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particulier les pays en développement, y compris l'Algérie, qui tente de
rattraper son retard de développement et de suivre le rythme des

monde

le

survenus

dans

développements

ملخص:

تعتبر حاجتنا لحدوث تنم ة في ﻼدنا ،سب ا اف ا لل حث في مختلف العوامل التي

تؤد إلى الوصول لتلك الغا ة أو الهدف ،إما مساعدة هيئات ح وم ة ودول ة إن لزم اﻷمر

للعمل على إحداث التنم ة وتسر ع عجلة النمو فيها ،و عتبر اﻻستثمار المحلي سواء ان
ح وم ا أ من طرف القطاع العام ،أو خاصا من طرف القطاع الخاص ورجال اﻷعمال ،اﻷداة
اﻷمثل للتمو ل من أجل تحقي

التنم ة المطلو ة ،اعت اره المحرك اﻷساسي لدفع عجلة

التنم ة في أ دولة خاصة الدول النام ة ،ومنها الجزائر التي تحاول اللحاق بر ب التنم ة

ومسايرة التطورات التي تحدث في العالم.

الكلمات المفتاح ة  :التنم ة  ،التنم ة المحل ة  ،التمو ل المحلي  ،اﻻستثمار  ،اﻻستثمار
المحلي،

أهم ة ال حث

تتأتى أهم ة ال حث من الدور الكبير الذ

م ن أن تقوم ه اﻻستثمارات المحل ة في تطو ر

اقتصاد ات البلدان النام ة و النهوض بها للوصول إلى ر ب الدول المتقدمة.

مش لة ال حث

ﻻ تزال معظم الدول وخاصة النام ة منها غير آبهة لما تمتلكه من الطاقات الماد ة و ال شرة و

غير المستغلة الش ل اﻷمثل ،على الرغم من أنها

طاقات مطلو ة ﻹحداث نقلة نوع ة

ﻻقتصاد اتها ،و إن ُوجد هذا اﻻستغﻼل فهو قتصر على قطاع الح ومة ،من خﻼل اﻻستثمار
في مشارع البن ة التحت ة و القطاعات اﻹستراتيج ة التي تعتقد أن دخول القطاع الخاص
مستثمر فيها مس أمن و استقرار الدولة.

هدف ال حث

يهدف ال حث إلى توض ح الجانب اﻻيجابي لﻼستثمارات المحل ة في تطو ر اقتصاد ات الدول
المختلفة و معرفة المناخ المﻼئم لتسهيل دورها ،و تحفيز المستثمرن من القطاع الخاص و
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العام على حد سواء على الق ام مشارع استثمارة تفتح الطر

الدول التي س قتها في تحقي التنم ة المحل ة.

فرض ة ال حث

أمام الدولة للسير على خطى

يجب أن تتّ ع الدول المختلفة س اسات و إجراءات واضحة و شفافة ،لكي تستط ع التعامل ف ما
بينها اعت ار أن اﻻنغﻼق و العزلة اﻻقتصاد ة و الس اس ة عن العالم ،لم تعد س اسة مقبولة في
عالم اليوم ،و ذلك من أجل التعامل داخل الدولة نفسها بين مختلف القطاعات و اﻷطراف و

اﻷعوان اﻻقتصاديين من اجل الوصول إلى اﻻستقرار اﻻقتصاد الكلي.

مقدمة:

تقاس درجة نمو دولة ما في العالم  ،على حسب التطور الذ

حدث في مختلف القطاعات

الم ونة ﻻقتصادها الوطني ،و هذا التطور لن حدث إﻻ بوجود و توافر عوامل لمختلف جوانب

الح اة اﻻقتصاد ة و اﻻجتماع ة و الثقاف ة و أ ضا الس اس ة و القانون ة ،و م ن لهذه العوامل

أن تؤثر وتُكون اقتصاد الدولة ،و تعط ه صفة النمو و التطور أو التخلف و التدهور و اﻻندثار،
إذن م ن أ ضا اعت ار هذه العوامل مثا ة اﻷرض ة التي تمهد السير في طر النمو لمسايرة

ر ب التنم ة .

فالتنم ة قبل أن تصّنف و تبوب إلى اقتصاد ة و اجتماع ة و س اس ة و...الخ ،حسب
القطاعات و المجاﻻت ،يجب أن تكون تنم ة نا عة من أصل المجتمع أو من جذوره ،و من

بنيته التحت ة ،فالمجتمع المحلي معظمه أفراد غير مؤهلون أو على علم ما ترده الدولة ،و هنا

ظهر دور الجماعات المحل ة التي تعتبر نقطة الوصل بين الح ومة و الشعب أو اﻷفراد و

المجتمع

ل،

و لكن الجماعات المحل ة حاجة إلى التمو ل و اﻷخص التمو ل المحلي ،سواء ان ح وم اً
أ من القطاع العام ،أو خاصاً أ من قطاع اﻷعمال و المؤسسات.
و اعت ار اﻻستثمار هو المحرك اﻷساسي لدفع عجلة التنم ة  ،و المحدد الرئ سي لتطور

النشا اﻻقتصاد

ﻷ

دولة  ،فهو ساعد على رفع مستو مع شة اﻷفراد و تحسينها ،حيث

عمل على توليد فرص العمل ،و لهذه اﻷس اب و أخر تم التر يز على اﻻستثمار اعت اره أحد

البدائل اﻷساس ة التي وضعت للتمو ل من أجل النهوض المجتمعات و تحقي التنم ة المحل ة

فيها.
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فاﻻستثمارات المحل ة سواء ان ح وم ة أو خاصة ،لها مميزات و خصائص ما لها

مجموعة من الحوافز تساعدها و تحفزها ،و تتنافس الدول في تقد مها ما ﻻ ننسى أن لها أ ضا

عوائ و صعو ات تواجهها في تلك الدول.

فما هي مميزات اﻻستثمارات المحل ة أداة للتمو ل ،و ما هي المعوقات التي تعرقل دورها

في تحقي التنم ة المحل ة ؟

محاولة منا لﻺجا ة على هذا التساؤل فقد تم تقس م مقالتنا هذه إلى النقا التال ة:

 .Iالتنم ة المحل ة و ف ة تحق قها

 .IIاﻻستثمارات المحل ة و دورها في تحقي التنم ة

 .IIIدور اﻻستثمارات المحل ة في الجزائر.

 -Iالتنم ة المحل ة و ف ة تحق قها:

تتجلى التنم ة سواء اﻻقتصاد ة أو اﻻجتماع ة في أ

بلد من البلدان من خﻼل الس اسات و

اﻻستراتيج ات المت عة و من خﻼل اله اكل و اﻷجهزة ،إلى جانب الم انزمات التي تعتمد عليها
في ض

و تنظ م أداء هذه اله اكل و اﻷجهزة في مختلف الفروع الصناع ة و القطاعات

اﻻقتصاد ة المختلفة .i

 -1-Iالتنم ة المحل ةlocalité développement:

نعني التنم ة المحل ة اﻻنتقال المجتمع من وضع معين إلى وضع أخر أفضل منه في افة

المجاﻻت.ii

ما يرتكز مفهوم التنم ة المحل ة على عنصرن أساسيين ،أولهما يتعل

المشار ة الشعب ة

في جهود التنم ة المحل ة ،و من ثمة مشار ة اﻷهالي أنفسهم في جم ع الجهود التي تبذل

لتحسين مستو مع شتهم ،و نوع ة الح اة التي ع شونها معتمدين قدر اﻹم ان على م ادراتهم

الذات ة ،أما العنصر الثاني فيتمثل في توفير مختلف الخدمات و مشروعات التنم ة المحل ة،
أسلوب شجع هذه الم ادرة و اﻻعتماد على النفس و المشار ة

iii

و م ن النظر إلى التنم ة المحل ة أ ضا على إنها مجموعة من العناصر المت ار طة و

المتفاعلة مع عضها لتش ل لنا في اﻷخير تنم ة محل ة ،و م ن حصر هذه العناصر في ما

يلي:iv
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تنم ة المجتمع عمل ة:



تنم ة المجتمع طرقة  +هدف:



تنم ة المجتمع برنامج)طرقة+محتو (:

هي مجموعة من العمل ات التي تمر مراحل متعددة متتال ة من جماعة إلى أخر  ،و

التالي في تغيرات مستمرة في حدود اﻹطار العام لخطة الدولة.

هي وسيلة لتحقي غا ة و العمل ة هنا موجهة نحو غرض معين والغرض هنا يثبت ف ما

عد أنه ان خ ا ار مفيدا للمجتمع.

الطرقة في مجموعها هي مجموعة اﻹجراءات والمحتو يجب قائه في اﻷنشطة  ...،اتخاذ

اﻹجراءات فأن اﻷنشطة سوف يتم انجازها ما هو متوقع لها و ون اﻻتجاه نحو التر يز على
اﻷنشطة .


تنم ة المجتمع المحلى حر ة ) ،برنامج  +تفاعﻼت وجدان ة(:

عني تكون مؤسس ة تتمشى بناءاتها التنظ م ة و

ممارسوها المهنيون.

ون لها إجراءاتها المقبولة و

ون لها

بإمعاننا النظر في هذه العناصر و بتأملنا لمختلف التعارف المتعلقة التنم ة المحل ة نﻼح

جانبين لها هما :

 -هي عمل ة تحدث ش ل طب عي في ل المجتمعات ،و لكن درجة حدوثها متفاوتة من مجتمع

إلى أخر ،حسب درجة نشا المجتمع و فعاليته.
-

هي طرقة فن ة من خﻼلها م ن دعم و تنش

تلك العمل ة.

 -2-Iالمجتمع المحلي ودوره في تحقي التنم ة :

مثل المجتمع المحلي مصطلح ،الشعب أو مجموعة اﻷفراد الذين يتواجدون في دولة ما،
قومون بنشاطاتهم اليوم ة صفة عاد ة ،تكون مشار تهم في محاولة تحقي

صفة م اشرة و معروفة لديهم) عني

تنم ة محل ة أما

ونوا على علم أو معرفة مس قة معنى التنم ة المحل ة

هدف مطلوب الوصول إل ه ،وأ ضا تكون لهم خلف ة أو ملمين مختلف الجوانب المح طة

الموضوع من عوامل مساعدة ٕواجراءات و وسائل وأدوات لتحقي

الوصول إليها وتحق قها أو تكون مشار تهم صفة غير م اشرة أ

العمل ة والنتيجة المرغوب

ق امهم العمل دون ساب

معرفة أو علم ما س ون لو حدث هذا ما س حدث ،و لو لم حدث ما ان س حدث؟ و هي
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لﻸسف تحتل النس ة اﻷكبر في مجتمعاتنا المحل ة في الدولة النام ة اعت ار المجتمع عاني من
آفات و مشاكل أص ح ذ رها مقرونا بها مثل الفقر و اﻷم ة و ال طالة،

فنس ة ال طالة من القو العاملة في المنطقة العر ة حسب تقرر التنم ة ال شرة لسنة -2007
 2008قد بلغت  %15وهي النس ة اﻷعلى بين ل من الصين وشرق أس ا والهند حيث انت

بها نس ة ال طالة على الترتيب  %4.2و  %4.0و ، %4.3وهذه المقارنة تؤ د على أن الدول

العر ة بها نس ة طالة هائلة مقارنة الدول النام ة اﻷخر  ،شرق أس ا والصين والهند ،وهي

أ ضا تعتبر اﻷكبر لو تم مقارنتها الدول المتقدمة فرنسا وألمان ا وال ا ان حيث انت النسب
على التوالي ،%4.1 ،%8.4 ، % 9.4 :ما هو موضح في الش ل رقم).(1

ﻻ تزال الجماعات المحل ة خاصة في الدول النام ة و اﻷخص الدول العر ة تحتاج لكل نقد

من أجل الق ام المشروعات لتحسين اﻷوضاع اﻻقتصاد ة و اﻻجتماع ة لﻸفراد ،هذا الك ان )
الجماعات المحل ة( الذ

البلد ة،

حتاج لكﻼ الطرفين ) ح ومة وشع ا ( ،يتمثل ف ما سمى الوﻻ ة و

* -الوﻻ ة :هي جماعة عموم ة إقل م ة تتمتع الشخص ة المعنو ة و اﻻستقﻼل المالي و تش ل

مقاطعة إدارة للدولة

v

* -البلد ة :هي جماعة عموم ة أ ضا ،تقوم بدور بير في تنم ة المجتمع اﻻقتصاد ة ،و ذلك

عن طر

ترك مسؤول ة اتخاذ الم ادرات اﻻقتصاد ة لها ،و ذا إيجاد حلول في أقرب وقت

مم ن و في أحسن ظروف مم نة لمش لتي عدم اﻻستثمار اﻷمثل للموارد ال شرة المؤهلة و
الرغ ة في رفع مستو مع شة أبناء المجتمع اﻹضافة إلى مهمتها في مجال الم ادرة و التنش ،

فإنها بذلك تخدم الدولة في مجال اﻻقتصاد و أ ضا في مجال التنفيذ و التخط .vi
تحتاج الجماعات المحل ة و من خﻼل التعارف المقدمة لها ،إلى دعم ماد

من الح ومة و

نسم ه تمو ﻼ ح وم ا أو تمو ل من طرف القطاع العام ،و أ ضا إلى دعم ماد

من قطاع

اﻷعمال الخواص و المؤسسات و اﻷفراد ذو رؤوس اﻷموال ،أ دعم ماد من الشعب.
الدعم الماد

من الح ومة أو الشعب نطل عل ه تمو ل محلي أ

من داخل حدود الدولة ،و

هذا التمو ل ون من أجل مساعدتها على تحقي الهدف المطلوب الوصول إل ه.

 -3-Iالتمو ل المحلي:

يتمثل التمو ل المحلي في ل الموارد المال ة المتاحة ،و التي م ن توفيرها من مصادر
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مختلفة لتمو ل التنم ة المحل ة على مستو الوحدات المحل ة الصورة التي تحق أكبر معدﻻت

لتلك التنم ة عبر الزمن ،و تعظم استقﻼل ة المحل ات عن الح ومة المر زة في تحقي التنم ة
المحل ة المنشودة.vii

من هنا يتم الكشف عن المبدأ الجوهر لتحقي التنم ة المحل ة ،و هو أن الجماعة تخدم نفسها

بنفسها وفقا ﻹم ان اتها ،و تنقسم مصادر التمو ل المحلي إلى مجموعة مصادر طل

عليها

الموارد المال ة الذات ة للمحل ات مثل الضرائب المحل ة ،و الرسوم المحل ة ،و أراح المشروعات

التجارة ،و الصناع ة المملو ة للمحل ات ،و المشار ة الشعب ة الجهود الذات ة ،و غيرها.

و هناك مجموعة مصادر للتمو ل ،طل
اﻹعانات الح وم ة و القروض و غيرها.

عليها الموارد المال ة الخارج ة للمحل ات و أهمها

نﻼح أن التمو ل ي قى المش لة اﻷساس ة التي تعاني منها الجماعات المحل ة في محاولة منها
لتحقي التنم ة المحل ة ،خاصة في الدول النام ة،

ف عد تفاقم مش لة ال طالة ما سب و أن ذ رنا ،و تزايد معدﻻت اﻵفات اﻻجتماع ة اﻷخر

التي ﻻ تقل خطورة عن مش لة ال طالة ،عاد اﻻهتمام المشروعات الصغيرة على مستو

المحل ات خاصة في البلدان العر ة حيث تم الكشف عن الدور الذ تلع ه المشروعات الصغيرة

في التنم ة اﻻقتصاد ة و المحل ة للحد من مش لة ال طالة القائمة و خل

فرص عمل متزايدة

لطالبي العمل و الش اب الخرجين من الجامعات و المعاهد  ،فضﻼ عن تخفيف اﻵثار الجانب ة
المصاح ة لبرنامج اﻹصﻼح اﻻقتصاد

الذ

مس معظم الدول العر ة ،و أ ضا قدرة تلك

المشروعات على امتصاص العمالة الفائضة التي انت تمثل طالة مقنعة نتيجة لخروجها إلى

سوق العمل في ظل عمل ات الخصخصة التي تم تطب قها.

و قد اتضح في العديد من الدراسات التي أجرت في مجال تنم ة المشروعات الصغيرة أن أهم

المعوقات لنمو المشروعات الصغيرة يتمثل في نقص رأس المال الﻼزم لتمو ل اﻻستثمار في

اﻷصول الثابتة و المتداولة

viii

و إستراتيج ة لتحسين اﻷوضاع و جلب أو ال حث عن رؤوس اﻷموال تم اﻻعتماد على

جملة من التغيرات و البدائل التي تساعد في حل مش لة التمو ل ،من أجل تحقي التنم ة المحل ة
و قد ان اﻻستثمار المحلي أحد هذه البدائل.

-IIاﻻستثمار المحلي ودوره في تحقي التنم ة المحل ة:
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عتبر اﻻستثمار المحرك اﻷساسي لدفع عجلة التنم ة ،و المحدد الرئ سي لتطور النشا

اﻻقتصاد

ﻷ

دولة ،فهو ساعد على رفع مستو مع شة اﻷفراد و تحسينها حيث عمل على

توليد فرص العمل و محاولة القضاء على أزمة ال طالة المنتشرة ش ل بير في مختلف دول
العالم الثالث بدون استثناء و مهما تفاوتت المعدﻻت.

-1-IIاﻻستثمار المحلي أداة لتحقي التنم ة المحل ة:

تم التر يز على اﻻستثمار اعت اره أحد البدائل اﻷساس ة التي وضعت لتمو ل الجماعات

المحل ة من أجل النهوض المجتمعات و تحقي التنم ة المحل ة فيها ،إذ تم اخت ار اﻻستثمار
إستراتيج ة و خطة عمل تقوم بها هذه الفئات و أخر

ل حسب مجاله.

م ن تعرف اﻻستثمار أنه :هو ل تضح ة الموارد في الوقت الحاضر لغرض الحصول

مستق ﻼ على نتائج أو إيرادات أقسا جامدة عبر الوقت ولكن مبلغ إجمالي أكبر من النفقات
اﻷول ة

ix

و نﻼح انه رغم اﻷهم ة التي تكتسي هذا المتغير اﻻقتصاد إﻻ أن اﻻهتمام ه قي محتشما
في الدول النام ة و لم حض اﻻهتمام الذ

ان في الدول المتقدمة  ،فمن خﻼل الش ل رقم)(2

سنجد أن المجهودات اﻻستثمارة النس ة لﻺم ان ات المتاحة انت ضئيلة جدا في المنطقة
العر ة ش ل خاص و النام ة ش ل عام على ع س الدول المتقدمة.

نﻼح من خﻼل الش ل رقم) ،(2أن نس ة اﻻستثمار من الناتج المحلي اﻹجمالي تتناسب مع

نس ة ال طالة في مختلف الدول ،حيث و حسب المعط ات الموجودة نﻼح

أن أكبر نس ة

لمساهمة اﻻستثمار في الناتج المحلي اﻹجمالي هي  % 44في الصين ،عند نس ة % 4.2

من ال طالة ،بينما في الدول المتقدمة مثﻼ في فرنسا انت النس ة  % 21عند نس ة  % 9.4من
ال طالة ،و عند هذه المﻼحظة نر اﻻختﻼف بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة ،أما المنطقة

العر ة ف انت نس ة اﻻستثمار من الناتج المحلي اﻹجمالي تقدر ب  % 21و لغت معدﻻت
ال طالة بها حوالي .% 15

و حتى نحق تنم ة يجب وجود استثمار في القطاعين العام و الخاص على حد سواء ،ف ﻼهما

م مل لﻸخر.

لهذا أوصى تقرر مشروع اﻷلف ة التا ع لﻸمم المتحدة) ،(2005أن تتضمن استراتيج ات الحد
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من الفقر المستندة إلى اﻷهداف اﻹنمائ ة لﻸلف ة  ،إستراتيج ة من شانها تعزز القطاع الخاص
المحلي وتوليد الدخل للفقراء ،إن تحفيز وتنم ة القطاع الخاص المحلي في الدول النام ة،

ٕواشراكه في عمل ة تحقي

أهداف اقتصاد ة و اجتماع ة ،صا ار ش ﻼن شيئا فشيئا عنص ار

أساس ا من جدول اﻷعمال اﻹنمائي .
*

للفقراء

اﻻستثمار في

القطاع الخاص

x

 -نمو اقتصاد

زادة التوظيف

 -خدمات أحسن مقدمة

ارتفاع مستو الدخل

 -انخفاض معدل الفقر

 -زادة اﻹنتاج ة

 ارتفاع مستو إنفاق اﻷسر على الصحةو اﻹس ان والتعل م

 -2-IIالمناخ اﻻستثمار وأهم مقوماته:

لقد ات عت معظم اﻻقتصاد ات العر ة برامج و س اسات اقتصاد ة للتصح ح و التكيف في

مختلف المجاﻻت ...،و ارت

معظم تلك البرامج شرو التمو ل من المؤسسات الدول ة و

الس اسات لم تم ن من تحقي

التوازن الداخلي المتعل

ترتيب أعادة الجدولة للديون الخارج ة ،و لم تتم ن الكثير من الدول العر ة التي ات عت هذه
البرامج و الس اسات من الحد من اﻻختﻼﻻت اله ل ة إﻻ قدر ضئيل جدا ،ما أن هذه

الوطن ة ) اﻻختﻼﻻت المال ة و اﻻستثمارة(.xi

بتمو ل اﻻستثمارات من المدخرات

و ير اﻻقتصاديون إن انخفاض النمو اﻻقتصاد و ت اطؤ عمل ة التنم ة اﻻقتصاد ة يرجع إلى
عدد من العوامل اﻷساس ة  ،و قع في مقدمتها ما عرف فجوة التمو ل "فجوة اﻻستثمار" و هي

الفرق بين اﻻدخار المحلي و اﻻستثمارات المطلو ة لتعزز النمو اﻻقتصاد  ،و تعد هذه الفجوة
من أهم المشاكل اﻻقتصاد ة التي تواجهها الدول النام ة  .و لذا ان اتجاه صانعي القرار

الس اسي إلى سد هذه الفجوة من خﻼل تشج ع اﻻدخار المحلي و تحفيز اﻻستثمار المحلي و

اﻷجنبي ،و ذلك من خﻼل تهيئة و تحسين مناخ اﻻستثمار ،و عرف مناخ اﻻستثمار على انه"

مجمل اﻷوضاع و اﻻتجاهات اﻻقتصاد ة و الس اس ة و التشرع ة و اﻹدارة التي تؤثر في
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جذب وتنش

اﻻستثمارات و ﻻ تتوقف العوامل المحددة لبيئة اﻻستثمار على اﻷوضاع الحال ة

فق و إنما تمتد إلى التوقعات المستقبل ة المتعلقة بها "

xii

و من بين مقومات مناخ اﻻستثمار يجب أن يتكون من مجموعة من المقومات أهمها:

 (1المناخ الس اسي و اﻷمني :

هناك العديد من العوامل تؤثر على مد مﻼئمة المناخ اﻻستثمار  ،حيث عدم توافر اﻻستقرار

الس اسي و اﻷمني ،يؤد إلى خفض معدﻻت اﻻدخار و التالي خفض معدﻻت اﻻستثمار.

و بذلك فقد المستثمر الثقة في استقرار الجهاز الحاكم ،اﻷمر الذ
اﻻستثمارة في المناط اﻷكثر استق ار ار و أمنا .

يدفعه إلى توطين أصوله

و يتأثر المناخ الس اسي و اﻷمني مجموعة من العوامل  ،نوجزها ف ما يلي:xiii
أ -النم الس اسي المت ع من حيث ونه نظاماً د مقراط ا أو د تاتور اً؛

ب -موقف اﻷحزاب الس اس ة من اﻻستثمارات المحل ة واﻷجنب ة؛

ت -درجة الوعي الس اسي من حيث الرغ ة في السماح لﻼستثمارات الخاصة المحل ة منها و
اﻷجنب ة للمشار ة في عمل ة التنم ة اﻻقتصاد ة و اﻻجتماع ة؛

ث -دور المؤسسة العس رة في إدارة شؤون البلد المضيف و درجة الوعي الس اسي لديها و
مد تفهمها لمشاكل التنم ة اﻻقتصاد ة.

 (2المناخ الثقافي و اﻻجتماعي :

شتمل هذا المناخ على مجموعة من العوامل المؤثرة على نشا المشروع و إم ان ة تكامله و

مقدار التعاون المطلوب ،و يبرر ذلك من خﻼل :xiv

أ -دور الس اسة التعل م ة و التدرب ة و التكو ن ة المعتمدة ،

ب -درجة الوعي عناصر و مقومات التقدم اﻻقتصاد  ،و درجة تفهم و تعاون أفراد المجتمع

لنشا

الشر ات اﻷجنب ة،

ج -دور الجمع ات و النقا ات العمال ة في تنظ م و تحسين القو العاملة،
د -درجة الوعي الصحي ،و مقدار التأمينات اﻻجتماع ة المت عة،
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 (3المناخ اﻻقتصاد  :و م ن إجمال أهم العوامل المؤثرة في المناخ اﻻقتصاد

اﻵتي: xv
أ-

ضمن

مقدار الموارد الطب ع ة المتاحة داخل البلد ،

ب -مقدار البن ة التحت ة و مد صﻼحيتها ،

ت -درجة المنافسة المتاحة داخل الدول و القدرة على مواجهة المنافسة الخارج ة،
ث -مرونة الس اسة المال ة و النقد ة  ،و ما تحتو ه من تحفيزات ،

ج -درجة وضوح و استقرار قوانين اﻻستثمار و مقدار القيود المفروضة على رأس المال
المستثمر،

ح -مد

فاءة البنوك و قدرتها على توفير المعلومات للمستثمر و معدﻻت الفائدة على

التسه ﻼت اﻻئتمان ة  ،و مد

فاءة سوق المال داخل الدولة ،

خ -مد استقرار الس اسات السعرة و معدﻻت التضخم،

د -درجة الحما ة المت عة داخل الدولة ،من حيث ضمان حقوق المستثمرن في تحو ل رأس
المـال و اﻷراح.

و عل ه فالبديل لتمو ل الجماعات المحل ة م ن أن ون استثما ار محل ا و هذا اﻷخير ما هو إﻻ

مدخل ﻻست عاب قو العمالة المعرضة لل طالة و خصوصا ممن عانون من تدني الدخل و
الفقراء ،و أ ضا م ن أن عمل في نطاق إش اع الحاجات المحل ة.xvi

تعبر اﻻستثمارات المحل ة عن جم ع الفرص المتاحة لﻼستثمار في السوق المحل ة غض النظر
عن أداة اﻻستثمار المت عة مثل العقارات و اﻷوراق المال ة و المشروعات التجارة... ،الخ

xvii

على أساس هذا التعرف يتبين لنا أن اﻻستثمارات المحل ة تتضمن جم ع الفرص المتاحة لكل

أنواع اﻻستثمارات سواء ان ماد ا أ و حق ق ا :أ

اﻻستثمار في تكو ن رأس المال الثابت ،و

اﻻستثمار في المخزون؛ أو مال ا :اﻻستثمار في اﻷوراق المال ة  ،أو استثمار الموارد ال شرة و

اﻻستثمار اﻻجتماعي.

أو اﻻستثمار التجار واﻻستثمار في ال حث والتطو ر ،شر أن

ون داخل حدود الدولة

و غض النظر عن المشروع الذ يت ع القطاع الخاص أو الذ يت ع القطاع العام.
و من خﻼل تعرفنا لﻼستثمار المحلي ،م ن لنا رؤ ة جانبين ف ه ،فهو

ح وم ا أ

ون عموم ا أو

ون اﻻستثمار من طرف القطاع الح ومي العمومي ،و بهذا نجد النوع اﻷول من
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اﻻستثمار المحلي و الذ

مثل اﻻستثمار في رؤوس اﻷموال المحل ة من طرف الح ومة و

القطاع العام ،أو ون خاصا و هو اﻻستثمار المحلي الخاص ،أو اﻻستثمار المحلي من طرف

القطاع الخاص و هو استثمار لرؤوس اﻷموال المحل ة الخاصة برجال اﻷعمال أو المؤسسات
الخاصة و اﻷفراد المحليين.

-3-IIأهم المميزات والحوافز التي تواجه اﻻستثمار المحلي:

يتميز اﻻستثمار مهما ان مميزات و حوافز تقوم بها الدولة لتشج عه و اﻻستفادة منه أكبر
قدر مم ن ،و م ن رصد هذه المميزات في النقا التال ة:xviii

 اﻻعتماد على المستلزمات و الخدمات الﻼزمة لﻺنتاج من اﻷسواق المحل ة ،و قلة احت اجاتها

ﻻستيراد خامات و مستلزمات اﻹنتاج من الخارج.
 اﻻرت ا الوثي بين المجتمع المحلي و التسو

 القدرة الكبيرة على اﻻنتشار الجغرافي بين المدن و القر

و إن مجرد توفر فوائض نقد ة أو مدخرات ،لد

اﻷفراد و المؤسسات ﻻ

ف ،لكي تنش

حر ة اﻻستثمار ،بل يجب أن يراف ذلك توفر مجموعة من العوامل التي تخل حافز لمن لديهم

مدخرات لتحو لها إلى استثمارات نذ ر منها:xix

* توفر درجة عال ة من الوعي اﻻستثمار لد اﻷفراد و المؤسسات.

* ين غي توفر المناخ اﻻجتماعي و الس اسي المﻼئم لعمل ات اﻻستثمار و ذلك بتوفير الحد

اﻷدنى من اﻷمان.

و من أهم عوامل توفير المناخ المناسب لﻼستثمار هو خل قوانين وتشرعات تنظم و تشجع

عمل ات اﻻستثمار و تحفز المستثمرن و تحمي حقوقهم ،سواء انوا محليين أو أجانب ،و تنظم
المعامﻼت في اﻷسواق المال ة.

 ذلك من دوافع اﻻستثمار ،توفر سوق مالي فء و فعال يوفر الم ان و الزمان المناسبين.
و أ ضا حتاج اﻻستثمار المحلى في أ

مجال إلى مجموعة من العوامل تسمى حوافز تجلب

المستثمرن مثل المعلومات المبن ة على أساس التنبؤ اﻷوضاع المستقبل ة في مجال الشؤون

العالم ة  ،و الشؤون اﻻقتصاد ة المحل ة ،مثل التوقعات شأن معدﻻت التضخم و أسعار الفائدة

و المعروض من النقود ،أما النس ة للصناعات المختلفة حتاج المستثمر لمعلومات عن معدل
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النمو المتوقع لكل منها ... ،الخ

xx

و أ ضا فقد حتاج اﻻستثمار المحلي مهما ان عاما أو خاصا إلى بن ة تحت ة لكي

ناجحا و تمثل له اﻷرض ة التي ستقام عليها ،و هذه اﻷرض ة تتمثل في مثﻼ:

ون

 توفير المعلومات حول فرص استثمارة مبلورة ،حيث تكون هناك معلومات حول السوق أو
التكنولوج ا أو اﻹنتاج و مستلزماته ال شرة و الماد ة.

 توفير مؤشرات حول مناخ اﻻستثمار ،وذلك بتوفير معلومات عن القوانين والتشرعات السارة

والحوافز والفوائد الماد ة والبن ة التحت ة ) النقل ،الطاقة ،المواصﻼت... ،الخ(

 -4-IIالعوائ التي تقف في طر

اﻻستثمار المحلي:

تقف مجموعة من الظروف و العوامل عائ

في طر

تحقي

xxi

التنم ة المحل ة عامة ،و في

طر اﻻستثمارات المحل ة خاصة؛ اعت ارنا نعتمد عليها بديل أمثل لتمو ل الجماعات المحل ة،
فإننا نﻼح أن العوائ و الصعو ات التي تواجه الدول النام ة خاصة الدول العر ة منها ،سببها

الت ع ة التي ﻻزمت هذه الدول عد تعرضها لﻼستعمار ،و الت ع ة ل ست فق

س اس ة فقد

حصلت هذه الدول على اﻻستقﻼل ،و لكن الت ع ة انت اقتصاد ة و اجتماع ة و ثقاف ة  ،و

من أهم أو أكثر الصعو ات تحديدا في الوطن العري نجد:

صعو ة الحصول على القروض و التمو ل الﻼزم شرو مﻼئمة لعدم فا ة الضمانات التي

تقدمها في هذا الشأن.

و حسب النتائج المﻼحظة فإنها تدل على ضرورة تعديل أولو ات خطة التنم ة اﻻقتصاد ة و

اﻻجتماع ة في العالم العري ،حيث يجب اﻻهتمام المشروعات اﻻستثمارة المحل ة اعت ارها
المحرك اﻷساسي و الدافع لعجلة اﻻقتصاد الوطني و مواجهة مش لة ال طالة.

 -IIIدور اﻻستثمار المحلي في تحقي التنم ة في الجزائر:

سعت الح ومة الجزائرة من خﻼل اﻹصﻼحات اﻻقتصاد ة و وضع القوانين و التشرعات
المرت طة اﻻستثمار ،إلى تهيئة المناخ المﻼئم لنمو القطاع الخاص و تفعيل دوره في تحقي
التنم ة المحل ة ش ل خاص من خﻼل استغﻼل اﻹم ان ات المتاحة لديها.

 -1-IIIالتطور التار خي لقوانين اﻻستثمار في الجزائر:

عد اﻻستقﻼل تبنت الجزائر قانونين يتعلقان اﻻستثمار اﻷول ان القانون اﻻستثمارات

الصادر سنة ،1963و قد ان يهتم اﻻستثمار اﻷجنبي و ضرورة استقطا ه من أجل إعادة بناء
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قدم هذا القانون عدة ضمانات النس ة للمستثمرن اﻷجانب ،إﻻ انه تم
اﻻقتصاد الجزائر  ،و قد ّ

مﻼحظة فشله فصدر قانون جديد سنة  1966خاص اﻻستثمارات و تبنته الجزائر من أجل

تحديد دور رأس المال في أطار التنم ة اﻻقتصاد ة و م انه و أش اله و الضمانات القانون ة
الخاصة ه ،و ذلك النس ة للمستثمرن اﻷجانب و المحليين. xxii
ِ
المعدل له ،و في سنة  1988تبنت
عدها تم إصدار قانون سنة  1982و عده قانون 86
ّ
الجزائر اﻹصﻼحات اﻻقتصاد ة  ،عد حدوث اﻷزمة اﻻقتصاد ة التي خلفها اﻻنخفاض في

أسعار النف .

و حسب المخط

الخماسي اﻷول قامت الدولة الجزائرة عد اﻻستقﻼل ،مجموعة من

المخططات التنمو ة و آخرها ان المخط الخماسي الثاني  ،1989-1984حيث نﻼح أنه

قد أثرت ظروف اﻷزمة اﻻقتصاد ة العالم ة على قدرة التمو ل سبب انخفاض أسعار المحروقات

و اﻷخص البترول الخام الذ انخفض سعره من حوالي  34دوﻻر إلى  28دوﻻر للبرميل.

أ ضا سبب ضعف المتا عة الفن ة و التح م في وسائل اﻻنجاز سبب ضعف التكو ن للعمال و

نقص في اﻷيد العاملة المؤهلة و تدهور مستو التسيير .

و مع هذا فقد نمت اﻻستثمارات ) التراكم( معدل سنو %4.4
الناتج المحلي من غير المحروقات معدل سنو متوس

اﻷسعار الثابتة ،ما توسع

.xxiii 5.8%

و قد بلغت اﻻستثمارات في القطاع العام خﻼل المخط الخماسي الثاني  370.5مل ار دج
و مثل الرقم اﻻستثمار الفعلي %67.3

xxiv

من الهدف المحدد ،و بلغت تكاليف البرامج

اﻻستثمارة و الترخ ص المالي لها و اﻻستثمار الفعلي خﻼل هذا المخط ،
و مقارنة ما تم في المخط

الخماسي اﻷول  ،1984-1980نجد أنه قد بلغت مجموع

تكاليف برامج اﻻستثمارات  55.50مل ار دج ،و بلغ اﻻستثمار الفعلي 400.6مل ار دج ،أ
معدل انجاز قدر ب.xxv %75

حسب ما تم مﻼحظته ،فإن تكاليف البرنامج اﻻستثمارة في المخط

الخماسي اﻷول ،بلغ

550.5مل ار دج ،و حجم ترخ صه المالي ان 400.6مل ار دج ،متوس انجاز تقدير معدل

 %75من حجم تكاليف البرنامج اﻻستثمارة ،و هذا فرض متوس
حجمه  80.12مل ار دج.

استثمار سنو فعلي

ومن بين النتائج التي أسفر عليها المخط الخماسي اﻷول على صعيد إعادة اله لة العضو ة
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الهدف بنس ة املة و رما أسرع مما ان متوقع  ،و ظهر ذلك في ارتفاع عدد

ان تحقي

المؤسسات الوطن ة غير الفﻼح ة ،من  150مؤسسة ،إلى  460مؤسسة وذلك سنة .1984

ذلك نﻼح أن حجم اﻻستثمار الفعلي ان قد تحسن من فترة المخط الخماسي اﻷول حيث

بلغت مجموع اﻻستثمارات ف ه حوالي  344.805مل ار دج ،بينما أص ح في المخط الخماسي
الثاني  370.5مل ار دج حسب ما هو موضح في الش ل الب اني رقم).(3

ما ارتفع عدد المؤسسات المحل ة  504مؤسسة وﻻئ ة و 1079مؤسسة بلد ة

xxvi

نتيجة لر ود الجهاز اﻹنتاجي و انخفاض حجم اﻻستثمارات ,فإنه أص ح من الصعب تلب ة

طل ات التشغيل التي بدأت تعرف ارتفاعا مند  ,1986و ه ذا بدأت أزمة ال طالة  ،حيث ارتفعت

معدﻻت ال طالة من  %16.5سنة  1985إلى  17%سنة % 19 ,1987سنة .1989

و في سنة  ،1990صدر قانون النقد والقرض ،و عده قانون ،1993قانون ترق ة اﻻستثمار.

حيث ان قطاع اﻻستثمار ينتعش عد اﻹصﻼحات و الحوافز و الضمانات المقدمة من طرف

الدولة  ،لكن تَرُ ز الجهود المبذولة على اﻻستثمار اﻷجنبي انت أكثر من اﻻستثمار المحلي،
و هذا ما جعل اﻻستثمار المحلي غير متطور خاصة النس ة للقطاع الخاص ،أما القطاع
الح ومي فقد ان موجهاً فق

الم از ا

-2-III

لﻼستثمار في المشروعات الكبيرة و مشروعات البن ة التحت ة.

الحوافز

و

لﻼستثمار

الممنوحة

في

الجزائر

:

ضمن التوج ه الرامي إلى تشج ع اﻻستثمار المحلي ،ما فتئت الجزائر في تطبي اﻹجراءات

و التدابير ذات اﻷ عاد التصح ح ة  ،مستهدفة الحد من التشوهات اله ل ة و إعادة تأهيل
المؤسسات اﻻقتصاد ة  ،اﻹضافة إلى تقد م المزد من الضمانات لفائدة المستثمرن )الوطنيين

و اﻷجانب( مع تسهيل و ت س

اﻹجراءات  .و في هذا الصدد تم إصدار المرسوم التشرعي

رقم 05-93 :المؤرخ في  05أكتو ر  1993و المتضمن إنشاء و الة ترق ة اﻻستثمارات و

دعمها

و

متا عتها

)(APSI

،

حيث

تمثلت

مهامها

أ  -دعم و مساعدة المستثمرن  ،و منح الم از ا الخاصة

بـ -تزو د المستثمر المعلومات ذات الطا ع اﻻقتصاد

أساسا

في:

اﻻستثمارات ؛

و التقني و التشرعي و التنظ مي

ج -إجراء التقو م المطلوب لمشارع اﻻستثمار قصد ص اغة قرار منح الم از ا للمستثمر

و تجدر اﻹشارة إلى أنه تم تعديل المرسوم التشرعي الساب بإصدار اﻷمر رقم  03-01المؤرخ
في  20أوت  ، 2001و المتضمن تطو ر اﻻستثمار ،اﻹضافة إلى اﻷمر  04-01المؤرخ هو
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اﻵخر في  20أوت  ، 2001و المتعل بتنظ م المؤسسات العموم ة و اﻻقتصاد ة و تسييرها و
خوصصتها إلى جانب نصوص قانون ة أخر ذات طا ع تشرعي و تنظ مي  ،و ذلك غرض

تعمي اﻹصﻼحات اﻻقتصاد ة و تحسين فعاليتها  ،و خل المناخ المﻼئم لتحفيز اﻻستثمارات
اﻷجنب ة

إن شرو

نجاح أ

و

.

الوطن ة

قانون لﻼستثمارات يرتكز على أرعة م اد

أساس ة متصلة بتحقي

مشارع اﻻستثمار اﻷجنب ة هي :مبدأ حرة اﻻستثمار ،و رفع القيود اﻹدارة المفروضة عل ه ،و
عدم اللجوء إلى التأم م و حرة تحو ل رأس المال و العوائد الناتجة عنه ،والتح م الدولي .
و بذلك نعتقد أن اﻷمر رقم  03- 01يتماشى في ثير من جوان ه مع هذه الم اد .

 -3-IIIمعوقات اﻻستثمار في الجزائر:

تعتبر الجزائر من الدول العر ة النام ة التي تعرضت لﻼستعمار و ورثت منه الت ع ة و

مختلف اﻵثار السلب ة ،ولهذا نجد أكبر عائ

لتحقي

التنم ة هو عدم التم ن من وضع

إستراتيج ة واضحة لعمل ة الخوصصة على المد القصير و الطو ل .

و م ن تصنيف أهم الصعو ات التي تواجه القطاع الخاص في الجزائر إلى:

 المشاكل اﻹدارة و التنظ م ة :وتتمثل في تعقد اﻹجراءات و الوثائ المطلو ة ﻹنشاء مشروع
استثمار .xxvii

 مش لة التمو ل و مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص :حيث عتبر مؤشر نصيب القروض
الموجهة للقطاع الخاص مقارنة القطاع العام أحد الدﻻﻻت على مد

للقطاع الخاص في الحصول على التمو ل الكافي.xxviii

 مش ل العقار الصناعي :مثل العقار الصناعي احد أهم العوائ

مزاحمة القطاع العام

التي تواجهها المستثمر في

الجزائر ،صعو ة الحصول على قطعة ارض مه أة لمزاولة نشا استثمار
الفاحش في أسعار العقارات القابلة لﻼستغﻼل.xxix

اﻹضافة لﻼرتفاع

 مش لة الفساد :عتبر الفساد ظاهرة عالم ة تحد و تقلص من فعال ة اﻻستثمار في القطاع
الخاص ،فقد صنفت الجزائر في المرت ة  99عالم ا ضمن مؤشر مدر ات الفساد لسنة

 ، 2007أما تونس فقد احتلت المرت ة  63و المغرب المرت ة .xxx 76

 مش ل القطاع المواز  :أكدت اﻹحصائ ات الرسم ة أن القطاع المواز في الجزائر س طر

لوحده على  % 40من الكتلة النقد ة المتداولة في السوق الوطن ة ،و يبلغ حجم اﻻقتصاد غير
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الرسمي  %34.1من الناتج الداخلي الخام خﻼل الفترة ) (2000-1999و ذلك حسب تقديرات
البنك الدولي ،و هي نس ة مرتفعة جدا تؤ د عدم تح م السلطات اﻻقتصاد ة في هذه الظاهرة

نتيجة التساهل في معالجة هذا الملف

خاتمة:

xxxi

ﻻحظنا من خﻼل ما تم دارسته في هذه المداخلة ،التحسن الكبير الذ حدث في مختلف الدول

خاصة النام ة منها ،وهذا التحسن ان في صالح الجماعات المحل ة حيث تم دعمها من خﻼل
مجموعة من الوسائل واﻷدوات المختلفة والممثلة خاصة في اﻻستثمار المحلي سواء ان

عموم ا عن طر

الجماعات مما أد
أس بها.

الدولة أو خاصا عن طر رجال اﻷعمال ،وهذا بدوره ساعد في تطو ر تلك
اﻻقتصاد المحلي إلى التطور واﻻزدهار سبب تحق قه لمعدﻻت تنم ة ﻻ

نﻼح انتعاش القطاع الخاص في اﻻستثمار المحلي مع مرور السنوات ،وهذا ظهور مفهوم

الخوصصة واﻻنفتاح على الدول المتقدمة ،ومحاولة اﻻستفادة من تجارب مختلف الدول.

و في اﻷخير نستنتج أنه من اﻷفضل و اﻷحسن للدول مهما انت متقدمة أو نام ة أن تحاول
الجمع بين اﻻستثمار المحلي و اﻷجنبي و ين اﻻستثمار الح ومي أو في القطاع الخاص على
حد سواء ،فلكل استثمار م از ا و لكل استثمار عيوب و صعو ات تواجهه.

و وظ فة الدولة هي مواجهة هذه الصعو ات و محاولة تذليلها خاصة أمام القطاع الخاص ي

ون هناك نمو في مختلف القطاعات و التالي حدوث تنم ة في اقتصاد الدولة.

و هذا ما نحتاج إل ه دولة نام ة ،فقبل أن نحاول تحفيز اﻻستثمار اﻷجنبي أو اﻻستثمار

المحلي العام ،لما ﻻ نحاول تبني س اسات و استراتيج ات و خط

عمل لﻼستثمار في أحد

المشروعات التي تساهم في إحداث تنم ة لما ﻻ ننشئ صنادي استثمار ،و نحاول جمع أكبر
قدر مم ن من رؤوس اﻷموال و نستثمرها في مشارع تنمو ة بيرة انت أم صغيرة؟

قائمة اﻷش ال والجداول:

الش ل :1معدﻻت ال طالة في عض مناط العالم

البطالة كنسبة من القوى العاملة)(%

الصين
شرق أسيا
الهند
اليابان
فرنسا
ألمانيا
المنطقة العربية

4

4,3
4,1
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9,4

15
8,4
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المصدر :تقرر التنم ة ال شرة2008-2007 :

الش ل

رقم):(2

نسبة اﻻستثمار ومعدﻻت البطالة في بعض المناطق ف ي
العالم
50
40

البطالة كنسبة من القوى
العاملة)(%

30
20

نسبة اﻻستثمار من الناتج
اﻹجمالي
المحلي
)(%

10
المنطقة
العربية

فرنسا

الهند

0

الصين

نس ة اﻻستثمار ومعدﻻت ال طالة في عض دول العالم
المصدر :تقرر التنم ة ال شرة 2008-2007

الش ل  :3حجم اﻻستثمار الفعلي في المخططين الخماسيين اﻷول والثاني
حجم اﻻستثمار الفعلى في المخططي ن الخماس يين اﻻول والث اني
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المصدر :و ازرة التخط

والتهيئة العمران ة ،حصيلة المخط الخماسي الثاني،1989-1985 ،

الخاص اﻻستثمارات ،والمخط الخماسي اﻷول .1984-1980

الهوامش و المراجع:

شيبي عبد الرح م وش ور محمد ،معدل اﻻستثمار الخاص :دراسة تطب ق ة ،المؤتمر الدولي

1

حول

دور القطاع الخاص في التنم ة :تقي م واستشراف ،المعهد العري للتخط
1

أسامة محمد جابر ،المجتمعات الرف ة ،تحليل اجتماعي لعمليتي التوطن والتنم ة في اﻷقطار

النام ة ،اﻹس ندرة ،دار المعرفة الجامع ة ،1988 ،ص .93
1

الكو ت .2009

عبد المطلب عبد الحميد ،التمو ل المحلي والتنم ة المحل ة ،الدار الجامع ة ،اﻹس ندرة،

 ،2001ص .13
1

منال طلعت محمود ،مسعد الفاروق ،التنم ة والمجتمع -مدخل نظر لدراسة المجتمعات

المحل ة ،اﻹس ندرة.2001 ،
1

قانون رقم  :09/90المؤرخ في  ،1990 /04/07والمتعل

1

عبد المطلب عبد الحميد ،مرجع ساب  ،ص .23

1

الوﻻ ة ،ص .54-53

جعفر انس قاسم ،أسس التنظ م اﻹدار واﻹدارة المحل ة الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامع ة،

 ،1998ص .65،66
1

عبد المطلب عبد الحميد ،مرجع ساب  ،ص .23

Boughaba Abdallah, Analyse et évaluation de projet; Edition Berti; 1
1998;P:07
 1موﻻ لخضر عبد الرزاق و ونوة شعيب ،دور القطاع الخاص في التنم ة اﻻقتصاد ة الدول
النام ة-دراسة حالة الجزائر-مجلة ال احث عدد  07سنة . 2010/2009
1

حميد الجميلي ،دراسات في اﻷمن اﻻقتصاد

طرابلس ،الجماهير ة العظمى.2005 ،
1

العري ،منشورات أكاد م ة الدراسات العل ا،

طارق احمد نو ر  ،تجارب دول ة لتحسين مناخ اﻻستثمار ،جمهورة مصر العر ة ،مجلس
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الوزراء ،قطاع الدراسات التنمو ة 2004،

دعاء محمد سالمان  ،دور س اسات الصﻼح اﻻقتصاد في تهيئة المناخ اﻻستثمار  ،رسالة

1

ماجستير  ،ل ة التجارة  ،عين شمس  ،القاهرة ،مصر  ،ص 25-24

منصور الزن ،آل ات تشج ع و ترق ة اﻻستثمار أداة لتمو ل التنم ة اﻻقتصاد ة ،أطروحة

1

د توراه في العلـوم اﻻقتصاد ة ،تخصـص :نقـود و ماليـة جامعة الجزائر ،سنة  ،2006ص8

محمد نظير سيوني  ،دور الس اسات اﻻقتصاد ة تجاه اﻻستثمارات اﻻجنب ة الم اشرة ،رسالة

1

د توراه  ،ل ة التجارة  ،جامعة عين شمس ن القاهرة  ،مصر  ، 1986 ،ص 236
1

1
1

منال طلعت محمود ،مرجع ساب  ،ص .305

قانون  ، 277-63الصادر في  ،1963/07/26المتضمن قانون اﻻستثمارات.
زاد رمضان ،م اد

اﻷولى ،1998 ،ص .8
1

اﻻستثمار الحق قي والمالي ،دار وائل للنشر والط اعة ،اﻷردن ،الط عة

منال محمود طلعت ،مرجع ساب  ،ص .323

1

منير إبراه م هند  ،اﻹس ندرة ،2004 ،ص .95

1

المواد  ،31 ،14 ،12 ،8 ،3قانون رقم  ،277-63الصادر في  ،1963/7/26المتضمن

1

المنظمة العر ة للتنم ة الصناع ة والتعدين ،المنتد العري حول الدور الجديد للقطاع الخاص

في التنم ة والتشغيل ،الرا المملكة المغر ة ،2008 ،ص .8

قانون اﻻستثمارات ،الجردة الرسم ة ،العدد  ،53المواف ل .1963/8/2

1

التنم ة ٕواعادة تنظ م مسارها في الجزائر ،الجزء

محمد بلقاسم حسن بهلول ،س اسة تخط

الثاني ،ديوان المطبوعات الجامع ة.1999 ،
1
1
1

1

;M,P,A,T, projet du plan annual1986programme d'investissement
novembre1985 p: 3
M,P,A,T, projet du plan quinquennal 1980-1984; mai1980;p:468

و ازرة التخط

والتهيئة العمران ة ،حصيلة المخط الخماسي اﻷول ،1984-1980

الجزء الخاص اﻻستثمارات ،ص .112
قاعدة

ب انات

البنك

الدولي

www.worldbank.org/doingbusiness
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 حالة- برامج اﻹصﻼح اله لي وأزمة التحوﻻت في اﻻقتصاد ات اﻻنتقال ة، صد قي مل ة

1

.198  ص،2007  أطروحة د توراه دولة في العلوم اﻻقتصاد ة جامعة الجزائر،الجزائر

29-Une contrainte au développement économique, 24eme session
plénère, pp60-64

Algeria Investment climate Assessment, op cit www.worldbank; ,pilot
p24

/ document/papers links/informel economy PDFwww.worldbank.org
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مجلة ال حوث والدراسات العلم ة
جامعة الد تور حيى فارس

Email rres_rev_cum@yahoo.fr

 م رر من قانون العقو ات389 إش اﻻت تطبي نص المادة
الجزائر

إبراه م مزعاد/أ
ل ة الحقوق
جامعة المد ة

Mezaadbr@yahoo.fr

Résumé :
Le législateur algérien a incriminé le phénomène du blanchiment

de capitaux par l’amendement n° 15/04 du 10/11/2004 de l’ordonnance
n°156/66 portant code pénal et ce conformément à l’article 389 bis et
suivant.

Or, de cette incrimination faite en application de l’article cité ci-

dessus, découlent plusieurs problèmes que nous regroupons en trois points
essentiels. Le premier est consacré aux problèmes découlant du fait de
prouver l’infraction principale ; le second est réservé à la problématique

que pose la nature juridique du blanchiment de capitaux. Puis, pour clore
2012 ﺟﻮان.2 ج6:ع: ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
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notre étude, le dernier point est réservé aux problèmes pratiques que pose
la science.

ملخص:

جرم المشرع الجزائر ظاهرة تبي ض اﻻموال موجب التعديل رقم  15/04المؤرخ
ّ
في  2004/11/10الذ أدخله على اﻷمر رقم  156/66المتضمن قانون العقو ات ط قا

لنص المادة  389م رر و ما يليها.

و قد ترتب عن تجر م الظاهرة موجب المادة السالفة الذ ر جملة من اﻻش اﻻت

رأيت عرض أهمها في ثﻼثة نقا رئ س ة ،أفردت اﻷولى لﻺش اﻻت الناجمة عن اث ات
الجر مة اﻻول ة ،وخصصت الثان ة ﻹش ال ة الطب عة القانون ة لجر مة تبي ض اﻻموال

ﻷختم الدراسة ما يثيره عنصر العلم من اش اﻻت عمل ة في نقطة ثالثة.
مقدمـــة:

نظ ار للتطور الحاصل في شتى الم ادين ،أضحى تف ي ار جديدا يه من على

المنظمات اﻹجرام ة وذلك استحداث وسائل وأساليب تضفي من خﻼلها الشرع ة-
الظاهرة -على عائداتها اﻹجرام ة للحيلولة دون تعقب أنشطتها أو تجميد أرصدتها ،وهو ما

صطلح عل ه في الفقه الحديث مصطلح تبي ض أو غسل اﻷموال ،على أن الظاهرة

و خﻼف ما عتقده ال عض ل ست الحديثة وﻻ المستجدة ،بل قد مة قدم حاجة اﻹنسان إلى
إخفاء مصادره اﻹجرام ة المتأت ة منها الثروات والعائدات غير الشرع ة ،إﻻ أن خطورة
الظاهرة دفعت المشرع الدولي أسوة التشرعات الداخل ة و منها المشرع الجزائر بتجرم

الظاهرة اﻷمر الذ أضفى عليها طا عا جديد النظر الى تجرمها.

غيــر أن التج ــرم لـ ـ س مج ــرد نمــوذج ق ــانوني م ــن خ ــال المشــرع ٕ ،وانم ــا ه ــو حق ق ــة

ستمد ذاتيته وجوهره من افة المتغيرات التي تح

المجتمع ،فالمشرع المدرك لمعنـى وأ عـاد

القاعدة الجنائ ة عـي جيـدا أن إضـفاء صـفة الجر مـة علـى فعـل مـا لـ س تقليـدا عـن تشـرعات
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أخر و ﻻ مجرد امﻼءات أو استجا ة لضغو من هنـا أو هنـاك و لكنـه واقـع تفرضـه حما ـة

مصلحة ما أو مصالح من اﻻعتداء أو التهديد اﻻعتداء عليها ،وهو المعنى الذ لمسناه من

اتجاه المواثي الدول ة التي عنيت بهذا الموضوع.

تثير دراسة هذا الموضوع إش اﻻت عديدة أهمها :تنفرد جرمة تبي ض اﻻموال

بخصوص ة في اطارها المفاه مي و الواقعي ،الى أ

مد

استطاع المشرع من خﻼل

نصوصه القانون ة خاصة الجنائ ة منها ،مسايرة هذه الخصوص ة التي تنفرد بها هذه الجرمة
ون ذلك على عات

؟ على من قع عبء إث ات الجرمة اﻷول ة ،هل

الن ا ة العامة أم

يتعين على المتهم إث ات أن أمواله مصدرها مشروع ؟ حسب النص المجرم للفعل هل ظهر

نشا تبي ض اﻷموال في مظهر السلوك الواحد – سائر أنواع الجرائم اﻷخر – أم تتعدد
صوره ؟ هل م ن تصنيف هذا النوع من الجرائم ضمن جرائم السلوك أو جرائم النتيجة ؟

يوجب المشرع لق ام الجرمة أن

ون المتهم على علم أن اﻷموال محل التبي ض عائدات

إجرام ة ،أﻻ عد ذلك من معوقات إث ات التهمة ؟ في ضوء هذه اﻹش اﻻت رأيت تقس م هذا
الموضوع إلى نقا ثﻼثة تناولتها على الترتيب التالي:

أوﻻ :إش اﻻت ذات صلة الجرمة اﻷول ة مصدر العائدات اﻹجرام ة.

ثان ا :إش ال ة الطب عة القانون ة لجرمة تبي ض اﻻموال ط قا لنص المادة  389م رر.

ثالثا :إش ال ة العلم المصدر غير المشروع للعائدات موضوع التبي ض.

أوﻻ :إش اﻻت ذات صلة الجر مة اﻷول ة مصدر العائدات اﻻجرام ة.

جرمة تبي ض اﻷموال طب عتها جرمة ت ع ة ،تقتضي وقوع جرمة أخر سا قة

عليها هي الجرمة اﻷول ة مصدر اﻷموال غير المشروعة ،إعمالها أو النص عليها ر ن من

ار ان جرمة تبي ض اﻷموال يثير إش اﻻت ثيرة ،رأيت اﻻقتصار على جانب منها فق في

نقطتين اثنتين ،أفردت اﻷولى ﻹث ات الجرمة اﻷول ة والثان ة للصعو ات التي تعترض إث ات

هذه الجرمة.
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أ-إث ات الجر مة اﻷول ة  :عد اﻹث ات من أهم اﻷعمدة التي قوم عليها صرح العدالة
الجنائ ة برمتها ،إذ بواسطته تتحصل القناعة لد

المح مة –من خﻼل اﻷدلة التي توفرت

في الدعو –على حصول واقعة مجرمة ومن نسبتها للمتا ع أمامها من عدمه

)(1

،هذا و أن

من مفترضات إث ات جرمة ما ،إث ات عناصرها القانون ة من جهة اﻻدعاء العام  ،اعت ارها
الهيئة المنا بها تحرك الدعو العموم ة وتوج ه اﻻتهام إلى فاعل ما ،على أن خصوص ة

جرمة تبي ض اﻷموال النظر إلى هذا الر ن ،جعل جانب من الفقه يناد

ضرورة قلب

قاعدة اﻹث ات إذ يتعين على من يدعي شرع ة أمواله إث ات ذلك ،وهو ما جعلني أتناول هذا
الموضوع الغ اﻷهم ة في نقطتين اثنتين ،أفردت اﻷولى ل حث ال أر

اﻻتهام لعبء اﻹث ات ،على أن أتناول في الثان ة ال أر

يدعي شرع ة أمواله.

القائل بتحمل سلطة

القائل بنقل عبء اﻹث ات إلى من

 -1قاعدة تحمل سلطة اﻻتهام عبء اﻹث ات :تقضي القاعدة العامة أن تتحمل

سلطة اﻻتهام عبء إث ات الجرمة ،تجسيدا لقاعدة أهم أﻻ وهي اﻷصل في " اﻹنسان

البراءة " وهي من الم اد

اﻷساس ة التي تستهدف ضمان الحرة الشخص ة للمتهم

،ومقتضى ذلك أن ل متهم بجرمة –مهما بلغت حدا من الجسامة –وجب معاملته بوصفه

شخصا برئا حتى تثبت إدانته ح م قضائي ،واستنادا لذلك قع على عات

الن ا ة العامة

صدد إث اتها لجرمة تبي ض اﻷموال إث ات أن العائدات محل التبي ض محصﻼت إجرام ة

،وأساس ذلك –وفقا لهذا ال أر  -هو المنط السل م إذ اﻷمر قتضي إث ات التهمة ،وهو ﻼ
شك دور ايجابي قع على عات

المدعي ه تطب قا لمبدأ "البينة على من ادعى" ،فجهة

اﻻدعاء العام تتحمل وحدها عبء إث ات الدليل عيدا عن المتهم الذ

ﻻ يلتزم

– ابتداء  -بتقد م أدلة إيجاب ة تفيد براءته ،و ل ما عل ه هو أن يناقش اﻷدلة الموجهة ضده

 ،ي فندها الطرق التي يراها مناس ة ،بل أن للمتهم –في إطار ضمانات الدفاع-التزام
الصمت ،وﻻ يجوز البتة لجهة الح م تفسير هذا الصمت على أنه دليل إدانة ).(2
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مما سب يتضح أن تحمل جهة اﻻتهام لعبء اﻹث ات ،ينطو على تكليف الن ا ة

العامة –والمح مة أ ضا على حد سواء -بتقد م ل ما يدحض قرنة البراءة ،وما يترتب
عليها من تفسير الشك لمصلحة المتهم ،وهو ماﻻ

ون إﻻ بإث ات وقوع الجرمة

افة

عناصرها وأر انها ما في ذلك العائدات اﻹجرام ة التي تش ل جوهر الر ن المفترض أو
الجرمة اﻷول ة).(3

 -2نقل عبء اﻹث ات إلى من يدعي شرع ة أمواله :قرنة البراءة ما أسلفنا

الذ ر قاعدة تشرع ة يتعين على القاضي الجنائي إعمالها لما ثار لد ه الشك في اﻹدانة ،ما

حول دون مساءلة اﻷشخاص عن مصدر الثروات والممتلكات المتواجدة حوزتهم –مهما

بلغت ق متها -ومهما حامت الش وك حولها ،مادام وأن جهة اﻻتهام لم تقدم الدليل على عدم

مشروعيتها ،ما يجعل اﻷجهزة المختصة م توفة اﻷيد

ح ال هذه اﻷوضاع المر ة وتظل

العائدات اﻹجرام ة تصول وتجول داخل المجتمع وخارجه مخلفة آثارها المدمرة  ،ل ذلك

وفـاء لمبـدأ " اﻷصل في اﻹنسان البراءة ".
أمام هذه الحقائ

،ولخصوص ة عمل ات تبي ض اﻷموال ظهر اتجاه يناد

قلب

قاعدة اﻹث ات بإعفاء سلطة اﻻتهام من دورها اﻻيجابي ٕ ،والقاء هذا العبء على من يدعي
شرع ة أمواله .

أثيرت هذه المسألة ﻷول مرة على مستو الوثائ

أنشطة ذات صلة
، 1988حيث أر

الدول ة الرسم ة – بخصوص

بجرمة تبي ض اﻷموال -خﻼل اﻷعمال التحضيرة ﻻتفاق ة فيينا سنة

عدد من ممثـلي الدول المجتمعة آنذاك ،أن نقل
ٌ

أو ع س عبء

اﻹث ات ،سوف يتعارض مع الحقوق التي يرتبها القانون الجنائي للمتهم ،اﻷمر الذ

لن

ون مقبوﻻ في ظل النظم الدستورة والقانون ة في بلدانهم ،ومن ثم فإنـه ين غي ترك هذه

المسألـة للقوانين الداخل ة في الدول اﻷطراف ،وعلى الع س من ذلك أعرب ممثلو دول

أخر عن موافقتهم على نقل عبء اﻹث ات اعت ار ذلك سهل العمل للدول التي تود النص
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على هذا المبدأ في قوانينها  ،حيث يلقى على عات المتهم في جرائم تبي ض اﻷموال و ون

عل ه إث ات أن أصوله وأمواله قد تحصلت من مصادر مشروعة تحت طائلة خضوعها لجزاء

المصادرة في مرحلة تال ة ،و حل وس

بين هذين الرأيين أجازت اتفاق ة فيينا من خﻼل

نصوصها أن لكل طرف أن ينظر في نقل عبء اﻹث ات  ،النس ة لمن يدعي شرع ة مصدره
من متحصﻼت أو أموال خاضعة للمصادرة  ،قدر ما يتف

هذا اﻹجراء مع م اد

الداخلي ومع طب عة اﻹجراءات القضائ ة وغيرها من اﻹجراءات اﻷخر ).(4

قانونه

إن النص بهذه الطرقة – ٕوان ان مثل دعوة لهجر أحد أعمدة قانون اﻹجراءات

الجزائ ة-إﻻ أن مرونته وحسن ص اغته أخلى ذمة اﻻتفاق ة من ل ما م ن أن يترتب من

آثار محتملة ،حالة النص عل ه من طرف أ

دولة ما في ذلك الدول اﻷطراف في اﻻتفاق ة ،فهو ﻻ فرض أ التزام بإدخال ذلك المبدأ أو

حتى

النظر في إدخاله في قوانينها الداخل ة ٕ ،وانما هو مجرد دعوة موجهة للدول اﻷطراف

،ل حث إم ان ة إجراء ذلك ،متى ان إعمال المبدأ أو النص عل ه متفقا مع م اد القانون
الداخلي للبلد المعني ).(5

ذاته النهج ،سارت عل ه عدد من اﻻتفاق ات

)(6

ذات الصلة بهذا الموضوع ،استجا ة

لمتطل ات الواقع العملي لم افحة عمل ات تبي ض اﻷموال ،خاصة وأن الكثير من المجرمين
المحترفين اتجهوا إلى استغﻼل قرنة البراءة و التحصن بها ،لتفاد

الوقوع تحت طائلة

القانون ،ولعل ذلك ما دفع إلى القول أنه " يبدو أن إلقاء عبء اﻹث ات على عات المتهم

،في عض الحاﻻت ،هو السبيل العملي الوحيد لدعم تطبي القانون ،لذلك ين غي على الدول
أن تنظر في نقل عبء اﻹث ات إلى المتهم ،عندما ﻻ تكون هناك وسيلة أخر لتقد م

منظمي اﻻتجار غير المشروع المخدرات إلى العدالة ومصادرة متحصﻼتهم " ).(7

أما في الشأن الداخلي و على غرار الكثير من الدول ادرت الجزائر إلى تطبي

عدد من أح ام اتفاق ة فيينا عد المصادقة عليها  ،ظهر ذلك بجﻼء من خﻼل إصدارها لعدد

من النصوص ذات صلة بهذا الموضوع من ذلك مثﻼ ،تجرم تبي ض اﻷموال موجب
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التعديل رقم  15/04ط قا لنص المادة  389م رر من قانون العقو ات طرقة تكاد تكون

مطا قة مع نص المادة  01/03من هذه اﻻتفاق ة ،ذلك القانون رقم  01/05المتضمن
الوقا ة من تبي ض اﻷموال و تمو ل اﻹرهاب و م افحتهما ،على أننا ﻻ نجد من تلك

النصوص ما فيد اﻹشارة إلى المسألة محل ال حث وهو ما يدفع إلى التساؤل عن مد اتفاق

أو تعارض نقل عبء اﻹث ات إلى المتهم  ،شأن ما يدعي شرع ة مصدره مع الم اد

اﻷساس ة التي قوم عليها النظام القانوني الجزائر  ،ﻻس ما مبدأ الشرع ة اﻹجرائ ة ،وما

ينبني عل ه من افتراض البراءة في المتهم ،حتى يثبت جرمه وفقا للقانون .

ونحن إذ نسلم لمبدأ "أصل البراءة " ،سمو منزلته ورسوخ م انته في الضمير

القانوني وفي الوجدان اﻹنساني بوجه عام ،فإننا نواف ال أر
على إطﻼقه سوف

)(8

القائل ،أن إعمال هذا المبدأ

ون درعا تتحصن ه فئة من أكثر مجرمي عصرنا دهاء وخطورة من

المتاجرن المخدرات ومب ضي اﻷموال ،وهو ما يدفعنا إلى القول أنه قد ات من الضرور

التوصل إلى نوع من المواءمة التشرع ة بين هذا المبدأ و ين المتطل ات الملحة والمطردة ،

التي ﻻ م ن – حال – إغفالـها أو التغاضي عنها ،لمواجهة اﻷش ال الجديدة والمعقـدة من

الجرائم ،ﻻس ما أنشطة تبي ض اﻷموال ،ومقتضى ذلك ايراد نص جديد مضمونه الزام المتهم

بهذا الجرم أن يثبت مشروع ة مصدر أمواله تحت طائلة تعرضها لجزاء المصادرة.

ب -صعو ات تعترض إث ات الجر مة اﻷول ة :إن إث ات الجرمة اﻷول ة ر ن

مفترض في جرمة تبي ض اﻷموال تكتنفه عض الصعو ات إذا ان المتهم في الجرمة
اﻷصل ة )مصدر العائدات اﻹجرام ة محل التبي ض( قد استفاد من البراءة ،أو ان هو نفسه

الذ قام عمل ات التبي ض ،فهل م ن والحال هذه تصور إم ان ق ام جرمة تبي ض اﻷموال

؟

نعتقد أن اﻹجا ة على هذا السؤال تتحدد بتب ان مد

العﻼقة بين الجرمة اﻷول ة

والجرمة محل الدراسة ولتوض ح ذلك تناولت هذه الجزئ ة في نقطتين منفصلتين ،أفردت
اﻷولى ل حث مد حج ة الح م البراءة في الجرمة اﻷول ة ،أما الثان ة فقد خصصتها لمد
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جواز اتحاد الجاني في الجرمة اﻷول ة وجرمة تبي ض اﻷموال.

-1مد حج ة الح م البراءة في الجرمة اﻷول ة :يثار ال حث في هذه المسألة ف ما

لو تمت محاكمة المتهم عن الجر مة اﻷول ة وصدر لصالحه ح م البراءة ،فهل عد ذلك
عائقا حول دون ق ام جر مة تبي ض اﻷموال المتحصلة عن هذه الجر م

لﻺجا ة على هدا السؤال قتضي الحال حث اﻷس اب التي بنت عليها المح مة ح مها

البراءة فلو أن المح مة قضت ببراءة المتهم ﻻنتفاء ر ن من أر ان الجرمة – عاما ان أو

خاصا – فهذا معناه عدم اعت ار هذا الفعل موضوع المتا عة جرمة ،ومن ثم ﻻ م ن

اعت ار اﻷموال الناتجة عن هذا الفعل عائدات إجرام ة وهنا فق ينتفي الر ن المفترض ومن

ثم الجرمة أصﻼ ) جرمة تبي ض اﻷموال( شرطة صيرورة هذا الح م اتا غير قابل للطعن
ف ه أ ش ل من اﻷش ال.

أما إذا صدر ح م البراءة و ان مؤسسا على عدم فا ة اﻷدلة ﻹدانة المتهم ،فإن

ذلك ﻻ عني عدم وقوع تلك الجرمة ،فقد

ون الفاعل شخصا آخر وقام ثالث بتبي ض

اﻷموال ،فﻼ ستفيد من تبرئة المتهم في هذه الحالة ،فقد قضى أن " الح م نهائي ببراءة
المتهم من السرقة ﻻ يتعارض مع ما انتهى إل ه الح م الثاني المطعون ف ه مـن إدانة الطاعن

بجرمة إخفاء المسروقات عد أن تحققت المح مة اﻷدلة السائغة التي أوردتها من ح ازته
للمسروقات مع علمه أنها متحصلة من جرمة

)(9
سرقة"

و المح مة قرارها هذا تُجسد

استقﻼل ة جرمة إخفاء اﻷش اء عن غيرها من الجرائم اﻷخر ما في ذلك جرمة السرقة ،و

هو وضع يتناسب تماما مع ما هو معمول ه في تشرعنا و قضائنا الوطني ،و أساس ذلك
في اعتقادنا أن جرمة إخفاء اﻷش اء المسروقة – و أ

جرمة أخر – مرهون ق امها

بتوافر أر انها القانون ة العامة منها و الخاصة ،و ﻻ نجد في هذه اﻷر ان استنادا لنص
المادة  387من قانون العقو ات الجزائر اشت ار

متا عة آخر عن جرمة اﻹخفاء .
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هذا و أن براءة المتهم من جرم السرقة ﻻ تحول الضرورة دون إدانة آخر عن فعل

اﻹخفاء ما دام وأن الجرمتين مستقلتان ،فقد يب أر المتهم من جرم السرقة المتا ع بها مع ثبوت

أر ان هذه اﻷخيرة املة إﻻ أن المح مة لم صل إلى قناعتها الدليل الكافي أن المتهم

الماثل أمامها هو الفاعل الحق قي لهذه الجرمة اﻷمر الذ

يوجب عليها استنادا لمبدأ "

اﻷصل في اﻹنسان البراءة " تبرئة ساحته من هذه الجرمة ،و مع ذلك فإن براءة هذا اﻷخير

ﻻ ترفع عن الفعل وصفه اﻹجرامي ،ف ظل الفعل سرقة في نظر القانون مادام وقد توافرت
جم ع أر انه بدليل أنه يجوز إدانة آخر عن ذات الفعل ،و على فرض عدم إدانة أ شخص

بهذا الجرم فإن ذلك ﻻ حول دون إدانة آخر عن إخفاء أش اء متحصلة من ذات الجرمة
التي تم فيها تبرئة ساحة المتهم ما لو وصل إلى قناعة المح مة أن اﻷش اء ناجمة عن فعل

السرقة ،خﻼفا لذلك فإنه لو قضت المح مة ببراءة المتهم من جرم السرقة ﻻنتفاء ر ن من

أر انها و أضحى الح م اتا غير قابل للطعن ف ه النقض ،وجب على المح مة عندئذ

القضاء ببراءة المتهم من جرم إخفاء اﻷش اء ف ما لو انت تلك اﻷش اء متحصلة من ذات
الجرمة احتراما لقوة الشيء المقضي ف ه من جهة و تفاد ا لتناقض اﻷح ام وتعارضها من

جهة أخر  ،ما قد يزعزع ثقة الجمهور في العدالة ،ولت س

ذلك نضرب مثاﻻ من الواقع،

فقد قوم شخص سرقة س ارة و قوم بب عها إلى عصا ة إجرام ة مختصة في شراء اﻷش اء

المسروقة ،ل قوم أحد أفراد تلك العصا ة عد أشهر من الواقعة بجولة س اح ة بواسطة تلك
الس ارة أين ألقت الشرطة الق ض عل ه ،أحيل أمام المح مة بجرم السرقة ،على أن الضح ة

و الشهود الذين حظروا الواقعة أكدوا أن مواصفات سارق الس ارة ﻻ تنطب مع المتهم الماثل
أمام المح مة ،ﻷجل ذلك و أمام إن ار المتهم التهمة المنسو ة إل ه مع إق ارره أنه ان علم

لحظة استخدامه تلك الس ارة أنها ناجمة عن فعل سرقة وجب على المح مة عندئذ تبرئة

ساحته من جرم السرقة و إدانته فعل اﻹخفاء أو حتى تبي ض اﻷموال ط قا لنص المادة
 389م رر 04/من قانون العقو ات.
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 -2مد

جواز إتحاد الجاني في الجر مة اﻷول ة وجر مة تبي ض اﻷموال :فئة

من التشرعات اتجهت إلى جواز إتحاد الجاني في الجرمتين ،من ذلك مثﻼ اتفاق ة

ستراسبورغ لسنة  1990إذ أجازت أن

ون الجاني في جرمة تبي ض اﻷموال هو نفسه

الجاني في الجرمة اﻷول ة التي تحصل منها المال وهو ذاته اﻻتجاه الذ سار عل ه المشرع

اﻷلمانـي عد تعديل المادة  261قانون أفرل  1998إذ أص ح من الجائز أن يتحد الجاني
في الجرمتين وعل ه م ن تصور أن

المال وفي جرمة تبي ض اﻷموال
الذ

ون الجاني واحدا في الجرمة التي تحصل منها

)(10
معا

،وتتف

هذه الوجهة مع خطة المشرع البلج ي

أدخل تعد ﻼ على جرمة تبي ض اﻷموال بنص المادة  505لسنة  1995على نحو

أجاز معه اعت ار الفاعل اﻷصلي أو مع غيره أو الشرك في الجرمة اﻷول ة التي تحصل
منها العائد غير المشروع فاعﻼ في جرمة تبي ض

)(11
اﻷموال

على ع س ذلك أر ا آخ ار

سائدا في فقه القضاء الفرنسي ميل إلى تبني وجهة نظر مغايرة ق اسا على القاعدة التي
قررها في جرمة إخفاء اﻷش اء المسروقة والتي تقضي عدم جواز إتحاد الجاني في الجرمة
اﻷصل ة وجرمة اﻹخفاء ،إذ ﻻ عدو نشا الجاني في هذه الحالة أن ون امتداداً للجرمة

اﻷصل ة ،ناه ك أن أفعال المساعدة أو المساهمة التي نص عليها المشرع الفرنسي على

اعت ارها من أفعال تبي ض اﻷموال تقتضي أن
الجرمة اﻷصل ة.

ون فيها شخص آخر بخﻼف الجاني في

وأمام هذا الت اين في اﻵراء ميل جانب من

)(12
الفقه

إلى القول أن مساءلة الجاني

عن الجرمة اﻷول ة وجرمة تبي ض اﻷموال ف ه إهدار لمبدأ عدم جواز محاكمة المتهم عن

فعل واحد مرتين على أساس أن نشا تبي ض اﻷموال إذا ارتك ه الفاعل في الجرمة السا قة

ينطو على تكملة للنشا

اﻷصلي الذ

تحصل منه المال ف ﻼهما مشروع إجرامي واحد

،فالجاني أو المح وم عل ه في السرقة أو الرشوة  -وفقا لهذا ال أر  -ﻻ صح اعت اره فاعﻼ

في جرمة تبي ض اﻷموال ف ما لو قام بإخفاء مصدر هذا المال أو إخفاء حق قته مثﻼ.

ولكن مع ق مة هذا ال أر ،إﻻ أننا نميل إلى اﻻتجاه القائل أن ل س هناك ما حول
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دون اعت ار الفاعل في الجرمة اﻷول ة فاعﻼ في جرمة تبي ض اﻷموال المتحصلة منها

،على أساس أن فعل تبي ض اﻷموال أضحى جرمة قائمة بذاتها ومستقلة عن الجرمة

اﻷول ة )المادة  389م رر( ،ل س هذا فحسب بل أنه في جواز إتحاد الجاني في الجرمتين
فائدة عمل ة هامة ،إذ على فرض إفﻼت المتهم من المساءلة في الجرمة اﻷول ة لسبب
أو ﻵخر ،اﻷمر الذ

م ن معه إدانة هذا اﻷخير على نشا

تبي ض اﻷموال تماما ما

أشرنا إلى ذلك في المثال السالف الذ ر ،من جهة ومن جهة أخر – وعلى خﻼف ال أر
الساب – ﻻ م ن اعت ار نشا تبي ض اﻷموال

م مﻼ للنشا اﻷول ﻷن الجاني في الجرمة اﻷول ة ﻻ عد مرتك ا لجرمة تبي ض اﻷموال
إﻻ إذا قام أفعال معينة من شأنها إخفاء المصدر غير المشروع لهذا المال أو تمو ه الطب عة

ثان ا:إش ال ة

الحق ق ة لتلك اﻷموال).(13

الطب عة القانون ة لجر مة تبي ض اﻻموال ط قا لنص المادة  389م رر من
قانون العقو ات.

تتحدد طب عة هذه الجرمة من خﻼل اﻹجا ة على سؤالين اثنين ،ما إن انت

جرمة تبي ض اﻷموال جرمة وقت ة أو مستمرة من جهة ،و ما إن انت من جرائم السلوك

أو من جرائم النتيجة من جهة أخر لما يترتب على ذلك نتائج الغة اﻷهم ة ،فالجرمة -
من حيث المبدأ  -إما أن تكون وقت ة أو مستمرة ٕ ،واما أن تكون من عداد جرائم السلوك أو
جرائم النتيجة ،فالقول أن جرمة ما ،ذات طب عة وقت ة تختلف آثارها ف ما لو انت ذات

طب عة مستمرة  ،ذلك اﻻمر ف ما لو انت الجرمة ذات سلوك أو نتيجة فإلى أ

مد

استطاع المشرع المحافظة على هذا النظام من خﻼل نص المادة  389م رر المجرمة

ﻷنشطة تبي ض اﻷموال ،رأيت لﻺجا ة على هذه اﻷسئلة الهامة أن أعرضها في نقطتين
اثنتين ،أفردت اﻷولى ل حث ما إن انت جرمة تبي ض اﻷموال جرمة وقت ة أو مستمرة

وخصصت الثان ة لما إذا انت الجرمة من جرائم السلوك المحض أو من جرائم النتيجة.
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أ -حث ما إن انت جر مة تبي ض اﻷموال جر مة وقت ة أو مستمرة :ير

جانب من الفقه

)(14

أن جرمة تبي ض اﻷموال جرمة وقت ة ونها تبدأ وتنتهي في لحظة

زمن ة محددة ففعل المساعدة مثﻼ في إضفاء الشرع ة أو في إجراء عمل ة معينة اﻹيداع أو
اﻹخفاء أو التحو ل إلى مصدر مشروع تتم وتنتهي بتمام هذه المساعدة ،أما قاء المال عد
أن أجرت عل ه عمل ة التبي ض في يد الجاني فهي ﻻ تعني استمرار الجرمة ﻷن من قام

بهذا الفعل )التبي ض( قد انتهت مهمته وانتهى نشاطه  ،ما ﻻ صح ق اس جرمة تبي ض

اﻷموال على جرمة اﻹخفاء ،ذلك أن الفاعل في اﻷولى تنتهي عﻼقته المال عد التبي ض

م اشرة على خﻼف جرمة اﻹخفاء التي يتوافر لها وصف اﻻستمرار.
و ذهب أر ثان

)(15

إلى أن س وت المشرع عن تحديد الوقت الذ يلزم أن يتوافر

ف ه عنصر العلم أن اﻷموال مستمدة من جرمة  ،فيد ونها مستمرة على اعت ار أن ذلك ما

يتف مع حق قة اﻷش اء و اعت ار أن تحق عناصرها ستغرق وقتا طو ﻼ نسب ا ومن ثم تعد
جرمة تبي ض اﻷموال وف هذا ال أر جرمة مستمرة .

غير أننا ومع ق مة الرأيين السا قين ،نميل إلى ال أر

)(16

القائل في تحديد ما إذا

انت جرمة تبي ض اﻷموال جرمة وقت ة أو مستمرة ،هي الك ف ة التي يرتكب من خﻼلها

الجاني هذه الجرمة لتعدد أنما السلوك الم ون للر ن الماد فيها  ،فأفعال التحو ل والنقل

واﻹيداع مثﻼ تتم وتنتهي في لحظة زمن ة محددة ،وﻻ تتطلب تدخﻼ ﻻحقا من الجاني و ها

تتحق الجرمة ،أما أفعال الح ازة واﻻستخدام تحتمل طب عتها اﻻستمرار ،إذ ستغرق تحققها
وقتا طو ﻼ نسب ا مما عني أن جرمة تبي ض اﻻموال ح م تعدد اﻷفعال المش لة للر ن
الماد

لها ﻻ تظهر على طب عة واحدة دائما فقد تكون في عض اﻷح ان جرمة مستمرة

وفي ال عض اﻵخر جرمة وقت ة وهذا حسب السلوك أو الفعل الذ

أت ه الجاني .

هذا التداخل في طب عة الجرمة الواحدة  ،فيد أن المشرع عند ص اغته للنص

القانوني المجرم لهذا الفعل

لم ضع النص في س اقه الطب عي و ﻻ حتى أنه تناول
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الموضوع في إطار الم اد

العامة التي قوم عليها القانون الجنائي ،اﻷمر الذ

اش اﻻت الغة التعقيد على المستو العملي رأيت تناول أهمها:

-1من حيث حساب مدد التقادم :تقادم الدعو
الجرمة دون اتخاذ اجراءات فيها ،فتسق

ترتب عنه

عني فوات مدة من الزمن على ارتكاب

حينئذ مضي المدة ،يبدأ حساب تلك المدة في

الجرائم الوقت ة من تارخ ارتكاب الفعل بخﻼف الجرائم المستمرة ﻻ تبدأ إﻻ من تارخ انتهاء

حالة

)(17
اﻻستمرار

ما سب

،اﻷمر الذ

يوجب على الهيئات القضائ ة اﻻنت اه الى ذلك ،إذ الجرمة

القول قد تكون وقت ة أو مستمرة حسب النشا

الذ

أت ه الفاعل ،فقد يرتكب

شخصان جرمة تبي ض اﻻموال و يتم احالتهما على هذا اﻷساس أمام جهات الح م ليتبين
أن اﻷول أتى نشاطا وقت ا و الثاني ارتكب نشاطا مستم ار ،ما قد يترتب عل ه تقادم الدعو

النس ة لﻸول و عدم تقادمها النس ة للثاني ﻻختﻼف اﻵثار المترت ة على ل منهما مع أن

الجرمة واحدة.

 -2من حيث تحديد النطاق الزمني للنص الجنائي :تخضع الجرائم الوقت ة لقاعدة
عدم رجع ة النص الجنائي على الماضي إﻻ إذا ان أصلح للمتهم ،و التالي ينحسر نطاق
النص الجديد فﻼ طب

أصل عام على جرمة وقت ة اكتمل وقوعها قبل صدور هذا النص،

على أن الح م يختلف النس ة للجرائم المستمرة ف سر النص الجديد حتى و لو ان أسوأ

من القد م ،و ﻻ عتبر سران النص الجديد في هذه الحالة إخﻼﻻ مبدأ عدم الرجع ة نظ ار
ﻷن الجرمة مستمرة) ،(18و على هذا يتعين على قضاة الموضوع – و النظر للتداخل

الحاصل في طب عة هذه الجرمة – اﻻنت اه ف ما إذا ان جرمة تبي ض اﻷموال قد وقعت في

ش ل نشا وقتي أو مستمر إذ ﻻ سر التعديل الجديد – ما لو ان عقو ة مشددة – حال
ارتكابها في ش ل نشا وقتي ،بخﻼف ذلك تطب

العقو ة الجديدة على مقترف ذات الجرمة ما لو ان النشا
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،مما قد يترتب

عل ه نتائج محرجة النس ة للهيئات القضائيـة  ،ما لو صادف ذلك

متهمان ارتك ا جرمة تبي ض أموال أحدهما أتى نشاطا وقت ا واﻵخر مستمرا ،وصادف ذلك
ما سب القول تشديد العقو ة المقررة لهذه الجرمة ،حيث ﻻ تطب هذه العقو ة على اﻷول

بينما تطب على الثاني مع أنهما ارتك ا جرمة واحدة و لكن بنشاطين مختلفين.

 -3من حيث اﻻختصاص الم اني بنظر الدعو :ﻻ تثير جرمة تبي ض اﻻموال

صعو ة في هذا الخصوص ف ما لو ان النشا

المقترف ذا طب عة وقت ة ،إذ ينعقد

اﻻختصاص في هذه الحالة قاعدة عامة للمح مة الواقع بدائرتها النشا المرتكب ،بخﻼف
ذلك لو ان النشا ذا طب عة مستمرة فمن المتصور أن يتعدد اﻻختصاص و ينعقد لكافة

المحاكم التي تحققت في دائرة ل منها حالة اﻻستمرار ،اﻷمر الذ قد يثير النس ة للجرمة

الواحدة تنازعا ايجاب ا أو سلب ا بين جهات قضائ ة مختلفة).(19

-4من حيث تحديد النطاق الم اني للقانون الجزائي الوطني:ﻻ يثار اﻻش ال

ف ما لو ان النشا المقترف موضوع جرمة تبي ض اﻻموال ذا طب عة وقت ة ،إذ المفترض

في هذه الحالة تطبي قانون الدولة الواقع عليها ذلك النشا ،خﻼفا لو ان النشا المرتكب

مستم ار ،فمن المتصور أن يخضع لقوانين جم ع الدول التي في اقل م ل منها تحققت حالة

اﻻستمرار ،مما قد يترتب عل ه اﻹضافة الى احتمال تنازع اﻻختصاص ،ام ان عدم
المساءلة عن تلك الجرمة ما لو انت تلك الدولة ﻻ تجرم الفعل أو تتساهل مع أنشطة

تبي ض اﻻموال ما هو حال جل دول العالم أو انت تأخذ المدلول الضي لجرمة تبي ض
اﻻموال ،مما قد يترتب عل ه قاء تلك العائدات تصول و تجول من غير مصادرة.

ب-جر مة تبي ض اﻷموال ما إن انت من جرائم السلوك المحض أو من

جرائم النتيجة:تقسم الجرائم من حيث لزوم النتيجة من عدمها ،إلى جرائم ماد ة وأخر
ش ل ة ،فاﻷولى يلزم لق امها قانونا تحق

نتيجة ماد ة جرمة القتل التي يلزم فيها وفاة
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في لق ام ر نها الماد

المجني عل ه ،أما الثان ة )الجرائم الش ل ة(

،فهي تقوم دون حاجة إلى وقوع نتيجة ح ازة المخدرات مثﻼ).(20
وفي هذا الصدد ميل جانب في الفقه

)(21

مجرد إت ان السلوك

إلى اعت ار جرمة تبي ض اﻷموال أقرب

ما تكون إلى جرائم السلوك المحض منها إلى جرائم النتيجة وهو ما ستفاد من ص اغة
النصوص الجنائ ة دول ة انت أو وطن ة
إلى تجرم السلوك فق

إذ اكتفت التشرعات – في نظر هذا ال أر –
بتحو ل اﻷموال غير

وجعله مناطا للعقاب ،سواء ف ما يتعل

المشروعة أو نقلها أو اكتسابها أو استخدامها دون أن تشتر هذه التشرعات في أ

هذه اﻷحوال تحق نتيجة إجرام ة عينها .

على أن أر ا آخر يتجه إلى القول

)(22

من

أن جرمة تبي ض اﻷموال ﻻ تتم إﻻ بتحق

نتيجة ماد ة معينة ﻻعت ارات عديدة أهمها ،أن جل التشرعات تعتد الشروع الذ

عتبر من

أهم اﻵثار المترت ة على التمييز بين الجرائم الش ل ة والجرائم الماد ة ،حيث م ن تصور
الشروع في الجرائم الماد ة دون الجرائم الش ل ة وهو الموقف الذ

من خﻼل نص المادة  389م رر  03من قانون العقو ات

)(23

جسده المشرع الجزائر

إذ عاقب على المحاولة في

ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم العقو ات المقررة للجرمة التامة ،مما عني
أن جرمة تبي ض اﻷموال-وف

هذا ال أر

واستنادا لهذا اﻷساس -تعد من الجرائم الماد ة

التي شتر لق ام ر نها الماد تحق نتيجة معينة.

غير أننا و التمعن في النصوص القانون ة ذات الصلة بتجرم أنشطة تبي ض

اﻷموال ﻻس ما المادة  389م رر من قانون

)(24
العقو ات

وما يليها  ،ظهر ﻼ شك أن هذه

الجرمة ﻻ تتخـذ – ما أسلفنا الذ ر – صورة النشا أو السلوك الواحد  ،ما هو الحال عل ه
في جل الجرائم اﻷخر ،بل تظهر في أكثر من نشا ،ما يجعل الجزم أن هذه الجرمة هي

من فئات جرائم السلوك أو جرائم النتيجة لمجرد اعت ار واحد قول غير سديد ،و ين هذا وذاك

نقول إن تبي ض اﻷموال ولﻸس اب سالفة الذ ر  ،ما م ن أن تكون من جرائم السلوك م ن
أن تكون ذلك من جرائم النتيجة  ،حسب النشا
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،فح ازة العائدات اﻹجرام ة مع انصراف العلـم إلى ذلك وقت تلقيها يجعلها من جرائم السلوك

على ع س ذلك فإن نقل اﻷمـوال أو تحو لها سلوك ﻻ

في بذاته لق ام جرمة تبي ض

اﻷموال حتى ولو ان الفاعل علم أن ذلك ينصب على عائدات إجرام ة مالم حق نتيجة

إجرام ة أﻻ وهي إخفاء أو تمو ه مصدر تلك اﻷموال أو على اﻷقل الشروع فيها.

ونحسب أن ذلك مؤش ار آخر على خصوص ة هذه الجرمة إذ الغالب أو ما جر

عل ه العمل أن الفعل إما أن ون من جرائم النتيجة أو جرائم السلوك ،ومثل هذا التداخل في

أنشطة تبي ض اﻷموال يترتب عل ه ﻼ شك تداخﻼ في اﻵثار المترت ة على التمييز بين جرائم
النتيجة وجرائم السلوك ،نذ ر أهمها:

-1من حيث عﻼقة السبب ة :ﻻ تثار مش لة السبب ة إﻻ في الجرائم الماد ة حيث

شتر لوقوعها تامة تحقي

نتيجة اجرام ة ،و على هذا يتعين على قاضي الموضوع عند

تسبي ه لح مه اﻹدانة أن ميز بين ما إذا ان النشا

المقترف موضوع جرمة تبي ض

اﻷموال ذا طب عة ش ل ة أو ماد ة ،ف في لق ام الجرمة في اﻷول إت ان النشا

المجرم

ح ازة عائدات إجرام ة أو اكتسابها أو استخدامها مع انصراف العلم الى ذلك ،على أن

اﻷمر يختلف ما لو ـان النشا يتمثل في نقل أو تحو ل عائدات اجرام ة ،إذ يتعين عل ه
اﻹضافة إلى ذلك أن

يبين في معرض ح مه عﻼقة السبب ة بين النشا

المقترف من جهة والنتيجة المشتر

تحق قها قانونا أو على اﻷقل الشروع فيها ،و هو وضع قلما يثار في جرائم أخر
ذلك الحديثة منها.

-2من حيث الشروع في الجر مة  :تتطلب نظرة الشروع أن

ما في

ون للفعل نتيجة لكي

نقول بخي ة اﻷثر أو عدم تحق النتيجة لظروف خارجة عن إرادة الفاعل ،بخﻼف الجرائم
الش ل ة فهي إما أن تقع تامة أو ﻻ تقع) ،(25و عل ه يتعين على القاضي الفاصل في الدعو
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صدد تسبي ه لح مه أو مناقشته للمتهم بهذا الجرم اﻻنت اه الى طب عة النشا المرتكب ،ف ما

إذا ان ذا طب عة ش ل ة أو ماد ة إذ ﻻ تثار ف رة الشروع ف ما لو ان النشا المرتكب من

جرائم السلوك ،خﻼفا لذلك إذا ان النشا من جرائم النتيجة جاز له أن ي حث في مسألة
الشروع ف ما لو لم تتحق النتيجة لسبب خارج عن ارادة الفاعل و أم ن عندئذ معاقبته ما

لو توافرت اقي العناصر اﻷخر .

ثالثا :إش ال ة العلم المصدر غير المشروع للعائدات موضوع التبي ض.

العلم حالة نفس ة تقوم في ذهن الجاني جوهرها الوعي حق قة اﻷش اء والوقائع

المعتبرة عناصر واقع ة جوهرة ﻻزمة قانونا لق ام الجرمة ،و مد

ارتك ه ﻷن فضي إلى النتيجة المحظورة

)(26
قانونا

صﻼح ة النشا

الذ

ول س هذا العنصر رأيت تناوله في نقا

ثﻼثة ،أفردت اﻷولى لنطاق العلم في جرمة تبي ض اﻷموال أما الثاني فقد خصصته لطب عة
العلم المصدر الجرمي ،وتناولت في الثالث وقت توافر العلم المصدر غير المشروع

لﻸموال.

أ -نطاق العلم في جر مة تبي ض اﻷموال :يتحدد نطاق هذا العنصر من ناح ة
العناصر الواقع ة ﻻ العناصر القانون ة ما يتحدد من ناح ة أخر

العناصر الواقع ة

علم الجاني حق قة الطب عة الجرم ة للمصدر المستمد منه اﻷموال محل

،و عل ه

اﻷساس ة ﻻ العناصر الواقع ة الثانو ة ،هذا و تعد وقائع أساس ة يتعين العلم بها ،انصراف
)(27
الجرمة

يتعين على القاضي الجنائي صدد تسبي ه لح مه اﻹدانة مهما انت طب عة النشا

المقترف أن يثبت أوﻻ ،أن المتهم قد قام بنشا من أنشطة تبي ض اﻷموال)التحو ل ،النقل
،الح ازة (....و هو علم أن العائدات محل هذا النشا

ناجمة عن جرمة ،و إذا لم يجد

القاضي من مﻼ سات الواقعة ما فيد علم المتهم بذلك ،فﻼ مجال عندئذ ل حث اقي
العناصر اﻷخر ،هذا و خﻼف تشرعات أخر
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انصراف علم المتهم أن العائدات مستمدة من جرائم محددة بذاتها فإنه و استنادا لنصوص

القانون الجزائر ،ﻻ فرق بين أن تكـون اﻷموال مستمدة من هذا النشا أو ذاك ،ما دام و

أن جم ع اﻷنشطـة اﻹجرام ة تصلح عائداتها ﻷن تكون محﻼ لجرمة تبي ض اﻻموال  ،ما
أن ذلك ﻻ أثر له على العقو ة المقررة للجرمة فأ ا انت الجرمة مصدر العائدات محل
التبي ض تظل العقو ة المقررة لهذه الجرمة مستقلة عما هو مقرر للجرمة اﻻول ة ،مما يجعل

الدفع بها من جانب المتهم ﻻ أثر له على عنصر العلم ،و مع ذلك يتعين على القاضي أن

يثبت لصحة ح مه أن العائدات ناجمة عن جرمة محددة استنادا لمبدأ الشرع ة الجنائ ة من

جهة حيث ﻻ جرمة و ﻻ عقو ة إﻻ بنص في القانون و من جهة أخر حتى يتسنى

لمح مة النقض ممارسة رقابتها القانون ة على أولى عناصر هذه الجرمة.

قضاء أن القصد
ب -طب عة العلم المصدر الجرمي :المستقر عل ه فقها و المعمول ه
ً
الجنائي ﻻ يتوافر إﻻ بتحق العلم ال قيني الذ

ﻻ يجان ه شك أو رب ،وهو الموقف الذ

أكدته ل من مح مة النقض المصرة والفرنس ة على حد سواء ﻻس ما ف ما يتعل
الت ع ة ،حيث استقرت أح امهما على أن وجود ش وك تح

الجرائم

حق قة مصدر اﻷموال التي

حوزها المتهم ،ﻻ ستخلص منه – الضرورة -توافر علمه المصدر غير المشروع لهذه

اﻷموال ،ومن ثم فإنه ﻻ
المفترض )أ

في اختزال العلم ال قيني حق قة مصدر اﻷموال ،في مجرد العلم

ما ان يجب أن ينصرف إل ه ذهن الفاعل( ،أو العلم المستخلص ح ما من

جملة الظروف والمﻼ سات حتى ولو لم قم الدليل على توافر علمه الشخصي.

و في ضوء ما تقدم م ن القول أن قوام القصد لجرمة تبي ض اﻷموال منو

بتوافر العلم ال قيني والفعلي حق قة المصدر الجرمي لﻸموال غير المشروعة ،وهو ما عني

است عاد صنفين من صنوف العلم اﻷخر ،التي يؤد
الجرمة وهما:

اﻷخذ بها إلى تشو ه القصد في هذه

العلم المفترض من ناح ة والعلم الح مي من ناح ة أخر ٕ ،واﻻ فان ذلك قد يترتب
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عل ه اختزال ر ن العمد في مجرد الخطأ أو اﻹهمال ،وهو ما يؤد

إلى تغيير طب عة الر ن

المعنو في هذه الجرمة وصيرورته مبن ا على مجرد الخطأ أو اﻹهمال ول س العمد).(29

بينا ف ما سب
ج -وقت توافر العلم المصدر غير المشروع لﻸموال ّ :

تبي ض اﻷموال

و لتعدد صور اﻷنشطة المش لة للر ن الماد

على أنها من فئات الجرائم الوقت ة و تظهر

أن جرمة

تظهر في ال عض منها

في ال عض اﻵخر على أنها من الجرائم

المستمرة ،و مما ﻻ شك ف ه فإن لهذا اﻻختﻼف أثره على جوانب عدة
المعنو ،فبينما يلزم لق ام الجرمة الوقت ة تعاصر الر نين الماد

من بينها الر ن

و المعنو في ذات

اللحظة ٕواﻻ فإن تراخي أحدهما عن اﻵخر يترتب معـه عدم ق ام الجرمة قانونا ،غير أن

الوضـع يختلف في الجرمة

المستمرة فﻼ يلزم الضرورة تعاصر أو تزامن الر نين معا ،بل يتصور أن قع الر ن المعنو

ﻻحقا عن الر ن الماد دون أن قــدح هذا في ق ام الجر مـة قانونا ،هذا التمايز و التنـوع في
اﻵثار الكاد ﻻ نلحظه إﻻ في

جرمة تبي ض اﻷموال فنقل اﻷموال أو تحو لها غرض إخفاء أو تمو ه مصدرها يجعل من
الجرمة وقت ة مما يتعين معه تعاصر الر نين معا الماد

و المعنو ،و لكن اكتساب و

ح ازة عائدات إجرام ة يجعل من جرمة تبي ض اﻷموال جرمة مستمرة حيث م ن تصور

وقوع الر ن المعنو ﻻحقا على النشا الماد

)(30

هذا حسب ما انتهى إل ه الفقه و لكن هل

عد ذلك مقبوﻻ من منظور النصوص القانون ة ذات الصلة بهذه الجرمة ؟.

ﻻ يثار اﻹش ال النس ة ﻷنشطة تبي ض اﻷموال ف ما إذا انت ذات طب عة وقت ة

فيلزم حينها فقها و قانونا أن يتزامن الر نان معا الماد

و المعنو ،و لكن اﻹش ال يثار

النس ة للجرمة المستمرة ،فعلى سبيل المثال لو أن شخصا اكتسب عائدات إجرام ة ان

عتقد لحظة تلقيها أنها أموال مشروعة ،و قام استثمار تلك اﻷموال و عد مدة تبين أن

اﻷموال هي عائدات إجرام ة فهل م ن تصور ق ام جرمة تبي ض اﻷموال في مثل هذه
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الحالة أو الحاﻻت المشابهة ؟ .

نص المشرع الجزائر على اﻷنشطة التي م ن أن تجعل من جرمة تبي ض

اﻷموال جرمة مستمرة في الفقرة)ج( من المادة  389م رر من قانون العقو ات " اكتساب

الممتلكات أو ح ازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها ،أنها تش ل

عائدات إجرام ة" اﻷمر الذ

عني ضرورة تعاصر الر نين الماد

و المعنو  ،معنى

آخر أن العبرة في توافر عنصـر العلم أو انتفائه هي لحظة بدء النشا اﻹجرامي أ

لحظة

اكتساب اﻷموال غير المشروعة أو ح ازتها أو اكتسابها ،و عل ه تكتمل الجرمة ف ما لو

توافر عنصر العلم لحظة إت ان النشا ،على أنها تنتفي – وفقا لهذا النص – ف ما لو وقع
عنصر العلم ﻻحقا على النشا الماد

 ،ما لو ان الشخص حسن الن ة جاهﻼ الطب عة

الحق ق ة لمصدر اﻷموال غير المشروعة وقت تلق ه أو تسلمه إ اها هو ذاته الوضع الذ

نصت عل ه جل اﻻتفاق ات الدول

)(31
ة

ذات الصلة بهذا الموضوع .

يثار ذلك إش ال آخر ف ما لو توفي شخص و ترك من ورائه عقارات ومنقوﻻت ،و

قد انتقلت تلك التر ة الى ورثته مع علمهم التام أن جم ع تلك اﻻموال ناجمة عن اختﻼس و
فساد و رشوة ،فهل من الجائز أو المقبول إدانة هؤﻻء ﻻ لسبب إﻻ ﻷن تر ة مورثهم انتقلت
اليهم ل س فق

طر قة شرع ة و قانون ة و لكن طرقة آل ة ﻻ دخل ﻹرادتهم فيها ،و على

هذا يتعين ذلك في اعتقادنا اعادة النظر في ص اغة النص مع مراعاة

طرق انتقال العائدات اﻹجرام ة خاصة حينما ﻻ

ون أ

دخل ﻹرادة الم تسب أو الحائز

في تلقي تلك العائدات ،فﻼ مانع من مصادرتها و لكن ﻻ يجوز استنادا لم اد العدالة إدانة

حائزها أو م تسبيها.
خاتمة:

إذا ان ﻻ بد من تجرم أنشطة تبي ض اﻻموال النظر للمخاطر و اﻵثار المترت ة

عليها من جهة ولثبوت عجز اﻷوصاف الجنائ ة و النصوص العقاب ة عن است عابها من
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جهة أخر ،فإن واج ا آخر فرض على التشرعات الجنائ ة أسوة مشرعنا الوطني أن تراعي

عند تجرمها لنشا ما اﻷخذ عين اﻻعت ار الم اد العامة للقانون ﻻس ما تلك التي يتأسس
عليها القانون الجنائي إذ ﻻ يجوز أ

الم اد

حال من اﻷحوال تجرم ظاهرة معزل عن تلك

و القواعد التي تعتبر اﻻطار العام الذ

،اﻷمر الذ

يوجب اد

ين غي أن يتم من خﻼله التجرم و العقاب

اﻷمر أن عهد ص اغة تلك النصوص لمن لهم اع في القانون

صفة عامة و العلوم الجنائ ة خاصة.

و قد ﻻحظنا من خﻼل هذا العرض المختصر لعينة من اﻻش اﻻت القانون ة

الناجمة عن تطبي نص المادة  389م رر من قانون العقو ات خروج المشرع عن ثير من

الم اد

،اﻷمر الذ زاد الظاهرة تعقيدا و حال من خﻼل تلك النصوص دون م افحة جادة

وفعالة ﻷنشطة تبي ض اﻻموال ،من ذلك مثﻼ العرض العشوائي ﻷنشطة تبي ض اﻻموال
الناجم عن النقل الحرفي لنصوص أجنب ة دون مراعاة لخصوص ة الم اد

التي قوم عليها

قانوننا الوطني  ،ضاف الى ذلك التعد ﻼت التي أدخلها المشرع على نصوص أساس ة ذات

صلة الظاهرة من ذلك مثﻼ القانون رقم  01/05المتضمن الوقا ة من تبي ض اﻻموال

وتمو ل اﻻرهاب و م افحتهما المعدل مؤخ ار موجب اﻷمر رقم ، 02/12مع أن التعديل
المأمول أو المنتظر هو الذ يخص القواعد الجنائ ة اعت ارها النصوص التي يلتزم القاضي
الجنائي إعمالها وتطب قها حالة فصله في قض ة ذات صلة أنشطة تبي ض اﻻموال ،ف ان

على اﻷقل و لتفاد

التناقض بين النصوص الجنائ ة موضوع قانون العقو ات و النصوص

الوقائ ة موضوع القانون رقم  01/05أن يتزامن التعد ﻼن معا أو على اﻷقل أن أتي ﻻحقا
عل ه .

أ انت الدراسة خصوص ة الظاهرة ،على أن المشرع لم ع س من خﻼل نصوصه

القانون ة تلك الخصوص ة من ذلك مثﻼ الجهة التي قع عليها عبء اث ات الجرمة اﻻول ة

مصدر العائدات اﻻجرام ة ،فإذا انت القاعدة توجب أن قع ذلك على عات الن ا ة العامة

اعت ارها الجهة الملزمة قانونا اث ات عناصر الجرمة ،إذ ﻻ يجوز في القانون ال ازم المتهم
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بتقد م الدليل على براءته ما ﻻ يجوز الق اس تقد م الدليل على شرع ة أمواله تطب قا لمبدأ
هام أﻻ و هو "اﻷصل في اﻻنسان البراءة " ،على أن خصوص ة هذه اﻷنشطة وطب عتها
المعقدة أوجبت علينا طرح بديل مقتضاه تهذيب المبدأ السالف الذ ر الى الحد الذ

من

خﻼله م ن إيجاد نوع من التوازن بين هذا المبدأ من جهـة و بين واجب محاصرة العائدات

اﻹجرام ة من جهة أخر  ،ف لما رجحت

الهيئة القضائ ة استنادا لخبرتها الكفة على أن العائدات اجرام ة ،وجب على المتهم عندئذ
تقد م الدليل على شرع ة أمواله و إﻻ فإن إعمال هذا المبدأ على إطﻼقه سوف

ون درعا

تتحصن ه فئة من أكثر مجرمي عصرنا دهاء وخطورة من المتاجرن المخدرات ومب ضي
اﻷموال ،و سوف تظل العائدات اﻻجرام ة تصول وتجول لمجرد الدفاع بهذا المبدأ وهو ما ﻻ

يتف مع الغا ة اﻷسمى من التجرم والعقاب والتي مبناها حما ة المصلحة اﻷولى الرعا ة .

ضاف الى ذلك اش اﻻت أخر ناجمة عن تعدد و تنوع صور السلوك المش ل

للر ـن الماد لجرمة تبي ض اﻻموال ،و الذ

صلح ل نشا منها ﻷن ش ل جرمة قائمة

بذاتها ،ما حدا ب عض الفقه سبب هذا التعدد في صور السلوك إلى تسميتها بجرائم تبي ض

اﻷموال ،و للسبب ذاته ) التعدد( تارة تظهر مظهر الجرمة الش ل ة و تارة مظهر الجرمة
الماد ة ،ما تعتبر و استنادا للنصوص المجرمة لها في عض الحاﻻت جرمة وقت ة و في

حاﻻت أخر من فئات الجرائم المستمرة ،و مما ﻻ شك ف ه أن لهذا التداخل ما رأينا الغ

اﻷثر على القواعد الموضوع ة و اﻹجرائ ة مما ش ل و ح تمي از في هذا النوع من الجرائم
.

هذا التعدد في أنشطة تبي ض اﻻموال انصرفت آثاره لعديد من الموضوعات

اﻷساس ة في القانون الجنائي و اﻹجراءات الجزائ ة من ذلك مثﻼ :الشروع في الجرمة

،نطاق سران النص الجنائي من حيث الزمان و الم ان تقادم الدعو العموم ة ،عﻼقة
السبب ة ،اﻻختصاص القضائي  ....،ضاف الى ذلك عنصر العلم الذ
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صور اﻻنشطة الماد ة لجرمة تبي ض اﻷموال ،على أن المشرع لم يوف

في ص اغة

النصوص القانون ة ذات الصلة بهذا الموضوع ،من ذلك مثﻼ اشتراطه لق ام جرمة تبي ض

اﻻموال أن ينصرف علم المتهم أن العائدات اﻻجرام ة لحظة ات انه السلوك المجرم ،و عل ه

ان يتعين أﻻ قيد المشرع لق ام جرمة تبي ض اﻻموال ضرورة انصراف العلم لمصدر

العائدات اﻻجرام ة لحظة ح ازة أو استخدام أو اكتساب تلك العائدات ،ل ص ح الحاصل من
ذلك أنه متى ثبت تحق

تبي ض اﻻموال.

الهوامش:

عد مرتك ا لجرمة
علم المتهم المصدر الجرمي لتلك العائدات ّ

 (1أنظر في هذا المعنى عبد الواحد العلمي ،شروح في القانون الجديد المتعل

المسطرة

الجنائ ة –الجزء الثاني-الط عة اﻷولى دار النجاح الجديدة  ،المغرب،2009 ،ص .380

 (2أشار إلى ذالك عبد الرزاق السنهور  ،الوس

في شرح القانون المدني ،نظرة اﻻلتزام

بوجه عام -الجزء الثاني -دار إح اء التراث العري بيروت لبنان ،ص 77وما عدها .

 (3أنظر في هذا المعنى محمود نجيب حسني ،اﻻختصاص واﻹث ات في قانون اﻹجراءات
الجنائ ة ،دار النهضة العر ة ،القاهرة ، 1992ص ،73،72انظر ذلك:

Jacqueline Riffault ,Le blanchiment de capitaux illicites , Le

blanchiment de capitaux en droit comparé revue de science

criminelle et de droit pénal compare ,paris. 1999 ,p 245 ,246.

 (4أنظر نص المادة  5فقرة  4من اتفاق ة اﻷمم المتحدة لم افحة اﻻتجار غير المشروع
المخدرات والمؤثرات العقل ة ،فيينا سنة .1988

 (5أنظر في ذلك وثائ

اﻷمم المتحدة ﻻعتماد اتفاق ة فيينا للسنة  ،1988اﻷعمال

التحضيرة ،المجلد اﻷول ،ص 37فقرة ،97أنظر ذلك المجلد الثاني ص .187 ، 186

 (6أنظر على سبيل المثال :ما نصت عل ه المادة  5/5من اتفاق ة تونس ،و ذا المادة
أو مجموعة دول ة تبنت أو دعت لتبني أح ام

 7/12من اتفاق ة اليرمو ،و ل اتفاق ة

اتفاق ة فيينا ومنها على سبيل المثال :مجموعة العمل المالي إذ نصت من خﻼل توص اتها
على ل دولة أن تتخذ – و دون تأخير  -الخطوات الﻼزمة لتطبي اتفاق ة فيينا ،صورة
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املة ،أنظر تحديدا التوص ة اﻷولى منها.

 (7أنظر ما جاء في وثائ الدورة رقم  38للجنة المخدرات اﻷمم المتحدة )فيينا من  14الى
 ، (1995/03/23ص .10

 (8أنظر في هذا المعنى ،مصطفى طاهر،المواجهة التشرع ة لظاهرة غسل اﻷموال
المتحصلة من جرائم المخدرات ،الط عة الثان ة مطا ع الشرطة ،القاهرة ، 2004،ص .307

 (9عزت محمد العمر ،جرمة غسل اﻷموال ،الط عة اﻷولى ،دار النهضة العر ة ،القاهرة

، 2006،ص .153 ، 152

 (10أشرف توفي شمس الدين ،دراسة نقد ة لقانون م افحة غسل اﻷموال الجديد  ،الط عة
اﻷولى  ،دار النهضة العر ة ،القاهرة ، ،2003ص . 43 ،42

Jacqueline Riffault, op. cit, p 231- 249 (11

 (12أنظر في هذا المعنى ،أشرف توفي شمس الدين ،مرجع ساب ،ص .45
 (13عزت محمد العمر  ،مرجع ساب ،ص .154

 (14غنام محمد غنام  ،م افحة ظاهرة غسيل اﻷموال في عصر العولمة ،جامعة اﻹمارات
العر ة المتحدة مع أكاد م ة نايف العر ة للعلوم اﻷمن ة ،الراض ، 2001 ،ص .21

 (15إبراه م عيد نايل ،المواجهة الجنائ ة لظاهرة غسيل اﻷموال  ،دار النهضة العر ة
،القاهرة،1999 ،ص .65

 (16عزت محمد العمر  ،مرجع ساب  ،ص .165
 (17أشرف توفي

شمس الدين ،شرح قانون العقو ات )القسم العام( ،الط عة اﻷولى ،دار

النهضة العر ة ،القاهرة 2008،

ص .31

 (18سل مان عبد المنعم ،النظرة العامة لقانون العقو ات – دراسة مقارنة – منشورات
الحلبي الحقوق ة ،بيروت )لبنان(  2003،ص.282 ،281

 (19سل مان عبد المنعم ،مرجع ساب ص .283
 (20نفس المرجع  ،ص .476

 (21مصطفى طاهر ،مرجع ساب ،ص.77

 (22غنام محمد غنام ،مرجع ساب ،ص، 38أنظر ذلك ،د/عزت محمد العمر ،مرجع

ساب ،ص.173
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 (23المادة 389م رر 03من قانون العقو ات الصادر موجب اﻷمر رقم 156/66المؤرخ
في 1966/06/08المعدل والمتمم موجب القانون رقم 15/04المؤرخ في .2004/11/10

 (24أنظر ذلك في ذات المعنى ما نصت عل ه المادة  02من القانون  01/05المؤرخ في
 2005/02/06المتعل

الوقا ة من تبي ض اﻷموال وتمو ل اﻹرهاب.

(25أنظر الموقع اﻻلكترونيwww,sciencesjuridiques.net/212 juin 2012:
 (26سل مان عبد المنعم ،مرجع ساب .519،

 (27خالد حمد محمد الحماد  ،غسيل اﻷموال في ضوء اﻹجرام المنظم ،رسالة د توراه

،جامعة اﻹمارات العر ة المتحدة ، 2005ص . 255

 (28انظر على سبيل المثال المادة  01فقرة )ب( و المادة  02من قانون م افحة غسيل

اﻷموال المصر رقم  80لسنة  2002انظر ذلك الفقرة )ج( من المادة  01من المرسوم

التشرعي رقم  59لسنة  2003شأن م افحة غسيل اﻷموال السور
 (29مصطفى طاهر  ،مرجع ساب  ،ص.122 ، 121 ، 120

 (30انظر في هذا المعنى سل مان عبد المنعم  ،مرجع ساب  ،ص . 281 ، 280

 (31انظر على سبيل المثال الفقرة)ج( من المادة  03من اتفاق ة فيينا لسنة  ، 1988انظر
ذلك الفقرة )ب (1،من المادة  06من اتفاق ة م افحة الجرمة المنظمة  ،انظر أ ضا الفقرة

)ب (1،من المادة  23من اتفاق ة م افحة الفساد .

مجلة ال حوث والدراسات العلم ة
جامعة الد تور حيى فارس

Email rres_rev_cum@yahoo.fr

محددات اله لة المال ة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائر ة
ا.د .براق محمد
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المدرسة العل ا للتجارة – الجزائر العاصمة-
m-berrag@hotmail.com

ا .غر ي حمزة

جامعة محمد الصدي بن حي – جيجل-
gharbi_hamza@hotmail.com

Résume

L'objectif de cette étude est d'étudier les déterminants de la
structure financière des petites et moyennes entreprises algériennes,
et de connaître l'impact du problématique de financement
rencontrée par ces entreprises dans la détermination de cette
structure, à travers une comparaison entre les déterminants de la
structure financière des entreprises dans les pays développés et les
déterminants de la structure financière des petites et moyennes
entreprises algériennes.

الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة محددات اله لة المال ة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الجزائر ة ،ومعرفة أثر إش ال ة التمو ل التي تعاني منها هذه المؤسسات في تحديد هذه
اله لة ،من خﻼل إجراء مقارنة بين محددات اله لة المال ة للمؤسسات في الدول المتطورة
ومحددات اله لة المال ة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائر ة.

المقدمة:

تشير العديد من اﻹحصائ ات إلى الدور ال ارز الذ تلع ه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

في زادة اﻹنتاج وتوفير فرص العمل ،إضافة إلى مساهمتها الفاعلة في زادة معدﻻت النمو

اﻻقتصاد وزادة الدخل القومي ودعم الناتج القومي اﻹجمالي للكثير من الدول.

ما ظهر هذا الدور في الجزائر ،من حيث عدد مناصب الشغل ونموها السنو  .إﻻ أن
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هذه المؤسسات في الجزائر تعاني من إش ال ة في تمو لها ،حيث أعلنت الجمع ة الجزائرة للبنوك

والمؤسسات المال ة أن عموم البنوك ترغب في اعتماد قاعدة لتقاسم المخاطرة عند تمو لها
لمشارع هذه المؤسسات ،وهذا راجع لعدم تحصيلها حوالي  %30من المحفظة المال ة الممنوحة

لها .ولهذا ،أص حت نس ة بيرة من طل ات القروض ترفض سبب عدم فا ة الضمانات أو
ﻻرتفاع المخاطرة المتعلقة المشروع.

تعتمد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تمو لها على عدة مصادر تمو ل ة ،لكل مصدر

تكلفته ،والتكلفة المرجحة لتكاليف مصادر التمو ل تسمى بتكلفة رأس المال ،هذه التكلفة تؤد

إلى الحديث عن اله لة المال ة للمؤسسات ،حيث إن الهدف من تحديد اله لة المال ة هو

تخف ض تكلفة رأس المال إلى أدنى حد له ،و التالي الحصول على أكبر ق مة سوق ة للمؤسسة.

تعتبر نظرة مود قل اني وميلر ) Modigliani&Miller(1958النواة اﻷساس ة لدراسة

اله لة المال ة ،حيث حاولت هذه النظرة إعطاء شرح نظر لهذه اله لة في ظل فرض ات غير

واقع ة .ثم جاءت عد نظرة مود قل اني وميلر عدة نظرات تنطل
الواقع ة.

مما سب  ،م ن طرح اﻹش ال ة الموال ة:

من عض الفرض ات

ما هي محددات اله لة المال ة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرة في ظل إش ال ة

التمو ل التي تعاني منها هذه المؤسسات؟

م ن تقس م هذه اﻹش ال ة إلى اﻷسئلة الفرع ة الموال ة:

 -ما هي إش ال ة التمو ل التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرة ،وما هي

البدائل التمو ل ة المتاحة؟

 -ما هي أهم النظرات والدراسات التي قامت بتفسير اله لة المال ة؟

 -ما هي محددات اله لة المال ة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرة؟

لﻺجا ة على هذه اﻹش ال ة واﻷسئلة الفرع ة يتم تقس م المقال إلى النقا الموال ة:

 -إش ال ة تمو ل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر؛

 مصادر تمو ل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر؛ -أهم النظرات المفسرة لله لة المال ة؛

 دراسة تجرب ة لمحددات اله لة المال ة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرة.336
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 -1إش ال ة تمو ل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة م انة وأهم ة بيرة في الجزائر ،خاصة عد التوجه إلى

اﻻقتصاد الحر ،حيث شهد عددها تطو ار ملحوظا ،و رزت مساهمتها في توفير مناصب الشغل،

و ذا في تحقي الق مة المضافة .ما ظهر دورها أ ضا في ارتفاع نس ة الصادرات التي تحققها
هذه المؤسسات .هذا رغم أنها تواجه إش ال ة في تمو لها ،حيث تبرز هذه اﻹش ال ة في ثﻼثة

عناصر رئ س ة ،وهي صعو ات التمو ل ومش ﻼت النظام المالي ،غ اب البورصة وثقل العبء
الضربي.

 1-1صعو ات التمو ل ومش ﻼت النظام المالي

م ن عرض أهم صعو ات تمو ل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرة في ثﻼث نقا

أساس ة ،فاﻷولى تتمثل في ضعف تكييف النظام المالي المحلي ،أما الثان ة فتبرز في هشاشة
العﻼقة بين البنك والمؤسسة،

)(xxxii

القروض الموجهة لهذه المؤسسات.

واﻷخيرة تتمثل في غ اب آل ة تغط ة المخاطر المتعلقة

)(xxxiii

عتبر ضعف تكييف النظام المالي المحلي مع متطل ات المح

اﻻقتصاد

الجديد ،إضافة

إلى وجود تعقيدات في مجال الدعم المالي وتشج ع اﻻستثمارات من أبرز صعو ات التمو ل
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرة.

وتبرز أهم هذه التعقيدات ف ما يلي:

 غ اب أو نقص بير في التمو ل الطو ل ومتوس اﻷجل. -المر زة في منح القروض.

 -نقص المعلومات المال ة ،خاصة ف ما يتعل

الجوانب التي تستفيد منها المؤسسة اﻹعفاءات.

 -ضعف الشفاف ة في تسيير عمل ة منح القروض.

 -محدود ة صﻼح ات الو اﻻت البن ة في عمل ة منح القروض.

ما تعتبر البنوك من الصعو ات التي تعاني منها هذه المؤسسات ،ﻷن المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة مجبرة للجوء إلى البنوك سبب نقص مواردها المال ة ،غير أن هذه البنوك تبتعد عن

زائنها في الكثير من اﻷح ان سبب هشاشة هذه المؤسسات ،فالمؤسسات التي تتميز بنسب نمو

عال ة ،تص ح مجبرة للتخف ض من استثماراتها و التالي مستو ات التشغيل بها .ما يزد من

صعو ات تمو ل هذه المؤسسات هو قلة البنوك الخاصة والبنوك المتخصصة.
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ﻻ تستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرة من التمو ﻼت البن ة إﻻ في حاﻻت

قليلة ،وذلك نتيجة لغ اب آل ات تغط ة المخاطر المتصلة القروض الممنوحة لهذه المؤسسات،

مثل خطر الصرف وخطر تغيير نسب الفوائد.

 2-1غ اب البورصة

تعتبر البورصة إحد

اﻷدوات الناجعة لتطو ر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،فوجود البورصة

من شأنه العمل على إحصاء القدرات التقن ة للمؤسسات من أجل تحسين استعمال الطاقة
اﻹنتاج ة.

غ اب البورصة في الجزائر أد

إلى تضيي

مجاﻻت التمو ل للمؤسسات الصغيرة

والمتوسطة ،التي أص حت تعتمد على البنوك فق  .وفي غ اب البورصة ٕواش ال ة التمو ل
البن ي ،فإن المؤسسة تكون مجبرة وفي الكثير من اﻷح ان من تمو ل نفسها ذات ا ،أ من

مساهمات مالكيها بدﻻ من التمو ل الخارجي.

فالبورصة الجزائرة خﻼل العشرة اﻷخيرة لم تتعد تسعيرة ورقتين وهما اﻷوراسي وصيدال،

ما تم إدراج خمس سندات دين من طرف مؤسسات في البورصةٕ ،واصدار سندات دين من
طرف  12مؤسسة عموم ة وخاصة تتداول خارج البورصة ،اﻹضافة إلى  20سند دين تا ع
للدولة.

)(xxxiv

هذه المعط ات تؤ د و وضوح غ اب البورصة الجزائرة وعدم لعب الدور الرئ سي لها ،وهو

ما يؤد

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللجوء إلى مصادر تمو ل ة أخر .

 3-1ثقل العبء الضر بي

تتحمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرة أع اء ضرب ة ﻻ تساعدها أ

اﻷحوال على العمل اﻹنتاجي ،بل تؤد
في خانة التهرب الضربي.

حال من

هذه اﻷع اء إلى تنامي اﻷنشطة الموازة التي تصب

لذا ،فإن تخفيف العبء الضربي الذ تتحمله المؤسسات قصد حمايتها وتشج ع اﻻستثمارات

أص ح ضرورا ،ومن بين اﻹجراءات الضرب ة:
 -تخف ض الضر ة على أراح المؤسسات.

)(xxxv

 -ارتفاع سقف اﻷجور غير الخاضعة للضرائب.
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 اﻹعفاء من الضر ة على الق مة المضافة ف ما يخص السلع والخدمات التي تدخل م اشرةفي إنجاز اﻻستثمار.

رغم هذه اﻹجراءات إﻻ أن تصرحا لرئ س الغرفة الجزائرة للتجارة في جانفي  ،2010أكد

أن  10مل ار دوﻻر من رقم أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين الناشطين في

السوق الموازة تستفيد من الغش الضربي سنو ا ،وهو ما لف خسائر ﻹدارة الضرائب ﻻ تقل
عن  3مل ار دوﻻر سنو ا.

)(xxxvi

وأرجع رئ س الغرفة ارتفاع التهرب الضربي وتفضيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنشا

خارج رقا ة اﻹدارة الج ائ ة إلى ارتفاع نسب الضر ة المط قة على مؤسسات القطاع

اﻻقتصاد  ،ما بين إلى أن تخفيف الضغ

الضربي من شأنه دعم البيئة اﻻستثمارة لهذه

المؤسسات ،وعدم تحو ل أراح المؤسسات اﻷجنب ة إلى الخارج ٕواعادة استثمارها في
)(xxxvii
الجزائر.

 -2مصادر تمو ل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

نظ ار ﻹش ال ة التمو ل التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ،قامت

الح ومة بإنشاء عدة هيئات تمو ل ة واستحداث مجموعة من البرامج واﻵل ات لدعم وتلب ة

حاج ات هذه المؤسسات غ ة النهوض بهذا القطاع.

 1-2هيئات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

توجد عدة هيئات تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،خاصة في الجانب التمو لي ،من بينها

و ازرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،الو الة الوطن ة لترق ة اﻻستثمار ،الو الة الوطن ة لتطو ر
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والو الة الوطن ة للوساطة والض

العقار .

يتمثل دور هذه الهيئات أساسا في تنم ة هذه المؤسسات وترقيتها ،ما تقوم بتقد م الحوافز

والدعم الﻼزم لتطو رها.

 2-2مصادر التمو ل الم اشرة

تنقسم مصادر التمو ل الم اشرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر إلى البنوك

التجارة والهيئات الح وم ة.

 1-2-2البنوك التجار ة
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تقوم البنوك التجارة بدور بير و ارز في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل

نشاطها ،وتزداد أهميتها في الدول النام ة نتيجة لضعف اﻷسواق المال ة.

قبل قانون النقد والقرض  ،1990ان تمو ل المؤسسات يتحدد بناء على ما قرره المخط

الوطني وتصادق عل ه الخزنة العموم ة تحت إشراف الو ازرة الم لفة التخط  ،لكن عد هذا
القانون والذ

شجع على اﻻستثمار الخاص ،أص ح المجال مفتوحا أمام المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة لﻼستفادة من القروض البن ة ،حيث تم إلغاء مبدأ تخصص البنوك ،وأص ح بإم ان
ل بنك تمو ل اﻻستثمارات في مختلف القطاعات اﻻقتصاد ة ،وهذا ما ساعد المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة في الحصول على ما تحتاجه من تمو ل.

 2-2-2الهيئات التمو ل ة الح وم ة

توجد عدة هيئات تمو ل ة ح وم ة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،تم استحداثها غ ة أداء

مهام معينة ،من بينها الو الة الوطن ة لدعم تشغيل الش اب ،والتي يتمثل دورها في تشج ع
إحداث النشاطات من طرف الش اب أصحاب الم ادرات وتشج ع ل اﻷش ال واﻹجراءات الرام ة
إلى ترق ة تشغيل الش اب.

)(xxxviii

منذ نشأة الو الة في  1997وحتى نها ة السداسي اﻷول من  ،2009قامت الو الة بدعم

 105.300مشروع ما قارب  232مل ار دينار جزائر وساهمت في توظيف 298.188
عامل.

)(xxxix

ما توجد الو الة الوطن ة لتسيير القرض المصغر ،وتنحصر مهامها في منح قروض

مصغرة بدون فائدة ،موجهة لفئة ال طالين والمحتاجين الذين بلغوا سن  18و متلكون تأه ﻼ أو

معارف في نشا

معين .إقامة عﻼقات متواصلة مع البنوك والمؤسسات المال ة في إطار

التر يب المالي للمشارع ،والمشار ة في تحصيل الديون غير المسددة في آجالها .هذا وقد

منحت الو الة الوطن ة لتسيير القرض المصغر خﻼل الفترة الممتدة بين سنتي  2005و2009
أكثر من  142ألف قرض مصغر ،حيث استفاد  142 105شخص من قروض مصغرة .وفي

سنة  ،2009استفاد  5418شخص من القروض المصغرة ،أما ف ما يخص عدد مناصب الشغل
التي استحدثتها هذه القروض ،بلغت  213ألف خﻼل نفس السنة.
إضافة إلى الصندوق الوطني للتأمين على ال طالة الذ

)(xl

قدم إعانات لل طالين ذو المشارع

ال الغين ما بين خمس وثﻼثين سنة وخمسين سنة ،و قدم ص غة واحدة للتمو ل وهي ص غة
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التمو ل الثﻼثي التي ﻻ تتجاوز  5مليون دينار جزائر .

النس ة للتمو ل التأجير  ،فهو تجر ة حديثة العهد نسب ا في الجزائر ،حيث لم تعرف

انطﻼقتها الحق ق ة إﻻ في بدا ة التسعين ات من القرن العشرن من خﻼل ق ام بنك البر ة
الجزائر أول هذه العمل ات سنة  ،1991ثم تلتها محاوﻻت محدودة من قبل البنوك والمؤسسات
المال ة مثل البنك الخارجي الجزائر والبنك الوطني للتنم ة.

)(xli

عد التأطير القانوني والتنظ مي لص غة التمو ل التأجير وتقد م الم از ا الج ائ ة والجمر ة،

ظهرت عدة تجارب في هذا الميدان ،إﻻ أن هذه التجارب تتسم الضي والحذر الشديدين.

من بين مؤسسات التمو ل التأجير توجد الشر ة العر ة لﻺيجار المالي ،الشر ة الجزائرة

ﻹيجار المنقوﻻت والشر ة المغار ة لﻺيجار المالي.

 3-2مصادر التمو ل غير الم اشرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

رغ ة من الجزائر في تطو ر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والنهوض ه ،قامت عدة

إجراءات لتدع م الجوانب المال ة لهذه المؤسسات ،من بينها إنشاء صنادي

ضمان القروض

ٕوابرام اﻻتفاق ات خاصة مع اﻻتحاد اﻷوري.
تعتبر صنادي ضمان اﻻستثمار من بين اﻵل ات المساعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
للحصول على القروض البن ة ،وهي صنادي متخصصة لتقد م ضمانات مال ة لهذا الغرض.

تتمثل هذه الصنادي في صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذ

يتولى

التدخل في منح الضمانات لفائدة المؤسسات التي تنجز استثماراتها في مجال إنشاء المؤسسات،

تجديد أجهزة اﻹنتاج وتوسعة المؤسسات الموجودة .و ذا صندوق ضمان قروض استثمارات
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذ لم تكن بدا ة النشا الفعلي له إﻻ في السداسي الثاني لعام

 ،2009وهو ع ارة عن مؤسسة ذات أسهم ،قدر رأسمالها حوالي  30مل ار دينار جزائر ،
حيث يهدف الصندوق إلى تغط ة افة المخاطر المرت طة قروض اﻻستثمارات الممنوحة
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،ما ساعد على إنشاء هذه المؤسسات وتطو رها.

)(xlii

عتبر برنامج ميدا إجراءات مرافقة ﻻتفاق ات الشراكة اﻷورو ة الجزائرة ،والتي تهدف

إلى تحسين ورفع مستو القدرة التنافس ة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطن ة ،وذلك بتأهيلها

وتأهيل مح طها ،وتقد م اﻻستشارة والدراسة والتكو ن لتلك المؤسسات ،إلى جانب تحسين ظروف
حصولها على القروض.
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تجسد برنامج ميدا في مرحلتين من التمو ل والدعم ،المرحلة اﻷولى من سنة  1996إلى

غا ة سنة  ،2000أما المرحلة الثان ة ف انت بين سنتي  2000و.2006

في المرحلة اﻷولى ومن خﻼل هذا البرنامج ،تم تخص ص غﻼف مالي قدره  62.9مليون

أورو ،منها  57مليون أورو ممولة من طرف اﻻتحاد اﻷوري ،وقد أحدث هذا البرنامج حوالي

 445عمل ة تأهيل.

أما المرحلة الثان ة ،فقد اشتملت على غﻼف مالي قدره  106مليون أورو ،ومن خﻼلها تم

إنجاز جهاز لتغط ة الضمانات البن ة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ق مة  20مليون
أورو.

و حصيلة لصندوق ضمان القروض لسنة  ،2009فقد قام الصندوق ضمان  11قرض

ق مة إجمال ة  324.112.900دينار جزائر .

 -3النظر ات المفسرة لله لة المال ة

)(xliii

مثل موضوع اله لة المال ة المناس ة ومد ارت اطها وتأثيرها على الق مة السوق ة للمؤسسة

وتكلفة رأس المال موضوعا جدل ا ومعقدا لد

المهتمين اﻹدارة المال ة .فالموضوع يتسم عدم

الوضوح ،وهو محل اختﻼف بين المهتمين الف ر المالي ،حيث توجد أكثر من نظرة حاولت أن

تجسد العﻼقة بين اله لة المال ة والق مة السوق ة للمؤسسة وتكلفة رأس المال.
ظه ار اتجاهان متناظران ف ما يتعل

اله لة المال ة في ظل غ اب الضرائب ،تكلفة الو الة

وتكاليف اﻹفﻼس ،فاﻻتجاه اﻷول المتمثل في نظرة صافي الرح والنظرة التقليد ة يبين أنه

توجد ه لة مال ة مثلى ،أما اﻻتجاه الثاني والمتمثل في نظرة صافي رح العمل ات ونظرة

مود قل اني وميلر ) Modigliani&Miller(1958فهو يبين أنه ﻻ توجد ه لة مال ة مثلى،
حيث إن نظرة مود قل اني وميلر أرجعت عدم وجود ه لة مال ة مثلى إلى ظهور عمل ة
المراجحة.

)(xliv

ثم جاءت نظرة مود قل اني وميلر في  1963معدلة للنظرة اﻷولى ،لكن عد إدخال

الضرائب ،حيث أثبتت هذه النظرة عن وجود ه لة مال ة مثلى سبب اﻻقتصاد الضربي الذ

ينتج عن اﻻستدانة .و عد إدخال تكاليف اﻹفﻼس ،فإن مستو اﻻستدانة الذ
المال ة المثلى

يواف

اله لة

ون أقل من مستو اﻻستدانة في اله لة المال ة المثلى عند وجود الضرائب

فق  ،وهذا نتيجة لﻸثر السلبي الذ ينتج عن اﻻستدانة.
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لم تتوقف دراسة اله لة المال ة عند إدخال الضرائب وتكاليف اﻹفﻼس فق  ،بل تجاوزت

ذلك ،حيث تم إدخال تكاليف الو الة ،وفي هذه الحالة فإن مستو اﻻستدانة الذ يواف اله لة

المال ة المثلى ون أقل من مستو اﻻستدانة في حالة اله لة المال ة المثلى في وجود الضرائب

وتكاليف اﻹفﻼس فق  .ما قام ميلر ) Miller(1977بإدخال الضرائب الشخص ة التي

يتحملها ل من المساهمين على أسهمهم والمقرضين على سنداتهم ،وأعطى ص غة جديدة
لﻼقتصاد الضربي.

)(xlvi

اعتقد ميلر أنه إذا ان معدل الضر ة على الدخل الشخصي لحملة

السندات أكبر من معدل الضر ة على الدخل الشخصي لحملة اﻷسهم نتيجة ﻻنخفاض

الضر ة على اﻷراح لﻸسهم ،فإن صافي دخل حملة السندات ﻻ بد وأن

ون بي ار لتعو ض

ارتفاع الضر ة على دخولهمٕ ،واﻻ فإن المؤسسة لن تجد من قرضها.
وأشار ميلر ذلك إلى أن اﻻقتصاد الضربي يتﻼشى أو ص ح سال ا إذا ان معدل

الضر ة على الدخل الشخصي لحملة اﻷسهم أقل من معدل الضر ة على الدخل الشخصي
لحملة السندات.

ثم جاءت نظرة الترتيب السلمي ،والتي ترتكز على عدم تماثل المعلومات ،حيث يؤثر عدم

تماثل المعلومات على اﻻخت ار بين التمو ل الداخلي والتمو ل الخارجي .تتمثل نظرة الترتيب

السلمي في تفضيل المؤسسات التمو ل الداخلي على التمو ل الخارجي .أما إذا انت المؤسسة
حاجة إلى تمو ل خارجي فسوف تعمل وف ترتيب سلمي ابتداء من الديون اﻷقل مخاطرة إلى

الديون اﻷكثر مخاطرة ،ثم اﻷصول القابلة للتحو ل إلى اﻷسهم الممتازة ،وأخي ار في نها ة الترتيب

اﻷسهم العاد ة.

)(xlvii

ما أن لكل مؤسسة نس ة من الديون تع س احت اجاتها المتراكمة للتمو ل

الخارجي ،أ أنه ﻻ توجد نس ة استدانة معرفة بدقة ومحددة هدف يجب الوصول إل ه.

ذلك النس ة لنظرة اﻹشارة التي تعتمد على عدم تماثل المعلومات التي تمتاز بها اﻷسواق

المال ة .تبنى هذه النظرة أن لد

المسيرن معلومات أفضل حول الظروف الحال ة للمؤسسة

والفرص المستقبل ة المتاحة مقارنة المستثمرن الخارجيين ،هذا الت اين في المعلومات له أثر مهم

في تحديد التر ي ة المثلى لله لة المال ة للمؤسسة ،حيث إنه من المعروف أن المؤسسة تلجأ إلى
التمو ل الديون عندما تتوقع ظروفا مستقبل ة مشجعة ،وذلك رغ ة منها في عدم وجود من

شار ها النمو المحتمل .أما عندما تتوقع المؤسسة ظروفا سيئة ،فإنها تفضل اللجوء إلى التمو ل

عن طر إصدار أسهم جديدة .غير أن ذلك ﻻ عني أن ل إصدار جديد لﻸسهم العاد ة عني
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وجود توقع عن الظروف السيئة ،فالمؤسسة ترغب في ثير من اﻷح ان المحافظة على طاقتها
اﻻقتراض ة .فاله لة المال ة للمؤسسة ترت

اﻹشارات الصادرة عنها والتي م ن أن تحمل

توقعات عن الظروف المستقبل ة التي قد تواجهها.
أما ف ما يتعل

)(xlviii

المساهمات النظرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .حيث تمثل هذه

المؤسسات حالة خاصة النس ة للنظرة المال ة ،ما أنها تمثل حقﻼ خاصا لت ادل المعلومات،
هذه الخصوص ة المال ة أعطت لهذه المؤسسات حالة منفردة تستح
علمي مستقل.

)(xlix

أن تكون موضوع حث

تعتبر تكاليف اﻹفﻼس في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مرتفعة ،وهو ما تم تأكيده تجرب ا.

حسب ماك ونال و وتيت  ،McConnel&Pettitفإن أثر ل من الضرائب وتكاليف اﻹفﻼس

يؤد ان إلى أن نس ة الديون في اله لة المال ة المثلى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكون أقل
مقارنة بنس ة الديون في اله لة المال ة المثلى للمؤسسات الكبيرة.
ما

)(l

ون مش ل عدم تماثل المعلومات في هذه المؤسسات حجم أكبر مقارنة المؤسسات

الكبيرة ،وهذا راجع لعدم الشفاف ة المال ة و ه ل الملك ة .ما أن المؤسسات الصغيرة جدا تلجأ
إلى القروض قصيرة اﻷجل بدل استعمال السيولة المتوفرة لديها ،وتقلل من تكاليف الو الة

بواسطة تقد م الضمانات.

و ين سيرت  Suretأن تكاليف الو الة تؤد

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمو ل

الديون بدﻻ من اﻷسهم ،اعت ار أن تكاليف المراق ة تكون بيرة في هذه المؤسسات .لذا ،فإن

دخول مساهمين جدد يؤد

إلى الزادة في هذه التكاليف .ولتفاديها ،فإن المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة تلجأ إلى التمو ل عن طر القروض بدﻻ من التمو ل عن طر إصدار اﻷسهم.

ﻻ تختلف نظرة الترتيب السلمي سواء انت المؤسسة صغيرة أو متوسطة أو مؤسسة

بيرة.

)(li

 -4دراسة تجر ب ة لمحددات اله لة المال ة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الجزائر ة

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة محددات اله لة المال ة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في

الجزائرٕ ،وابراز أثر إش ال ة التمو ل على تحديد هذه اﻹش ال ة.
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 1-4الدراسات التجر ب ة السا قة

شهدت الدراسات التجرب ة السا قة لمحددات اله لة المال ة للمؤسسات في الدول المتطورة

عدة نتائج ،و تعل اﻷمر ل من المردود ة ،الحجم ،الضمانات وقطاع النشا .

تعتبر المردود ة من محددات اله لة المال ة ،غير أنها محل اختﻼف نظر  ،فمن الدراسات

من وجدت عﻼقة ع س ة بين المردود ة واﻻستدانة ،وذلك ما يتف مع نظرة الترتيب السلمي،
ومنها من وجدت عﻼقة طرد ة ،وهو ما يتف مع نظرة التوازن ،حيث وجدت عﻼقة ع س ة بين
المردود ة

اﻻستدانة

ومستو

وو سالس )،Titman&Wessels(1988

في

)(lii

نتائج

ل

دراسة

من

تيتمان

هارس

ورافيف

راجان وزنقاﻻس )Rajan&Zingales(1995

في دراسة تجرب ة للدول الس ع العظمى )الوﻻ ات المتحدة ،ألمان ا ،ندا ،إ طال ا ،فرنسا ،ال ا ان

والمملكة

المتحدة

البرطان ة(،

)(liii

التي

والدراسة

بها

قام

) Harris&Raviv(1991ودراسة بوث وآخرون ).Booth&al(2001

)(liv

ما وجدت العﻼقة الع س ة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب دراسة إدرس زان

 Ydriss Zianeفي المؤسسات الفرنس ة ،و ذلك النس ة لبوسا نجاة .(lv)Boussaa Najet

أثبتت العديد من الدراسات التجرب ة إلى أن حجم المؤسسة عتبر من بين أهم العوامل المحددة

لله لة المال ة للمؤسسة ،وذلك عن طر

طرد

تأثيره على اﻻستدانة .من الدراسات من وجدت تأثير

للحجم على اﻻستدانة ومنها من وجدت الع س ،والقليل من الدراسات لم تجد عﻼقة بين

الحجم واﻻستدانة.

من بين الدراسات التجرب ة التي أثبت وجود عﻼقة طرد ة بين حجم المؤسسة ومستو اﻻستدانة
في المؤسسات توجد دراسة

)،Martin&Scott(1974

)(lvii

ل من قوردن )،Gordon(1962

)(lvi

فير وجونس )Ferri&Jones(1979

بها راجان وزنقاﻻس ).Rajan&Zingales(1995

)(lix

مارتين وس وت

)(lviii

والدراسة التي قام

المقابل ،فقد وجد ل من تيتمان وو سالس ) Titman&Wessels(1988عﻼقة طرد ة

بين الحجم ومستو اﻻستدانة الكل ة.

)(lx

في حين أن رمارس وآخرون ) Remmers&al(1974لم يجدوا عﻼقة بين الحجم

ومستو اﻻستدانة،

)(lxi

وهي نفس نتيجة الدراسة التجر ب ة التي قام بها ل من بروم فار وشابيرو

) ،Pompfer&Shapiro(1980ما رفض تو وآخرون ) Toy&al(1974عامل تأثير حجم
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المؤسسة على اﻻستدانة و التالي على اله لة المال ة للمؤسسات.

النس ة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،وجدت بوسا نجاة  Boussaa Najetعﻼقة

طرد ة موج ة بين حجم المؤسسة ومستو اﻻستدانة في اله لة المال ة،
قرشي) (2005عﻼقة ع س ة بين حجم المؤسسة ومستو

اﻷجل.

)(lxiii

)(lxii

بينما وجد يوسف

اﻻستدانة الطو لة ومتوسطة

خلصت عدة دراسات تجرب ة حديثة أخر إلى وجود عﻼقة طرد ة بين الضمانات ومستو

اﻻستدانة طو لة اﻷجل ،مثل دراسة راجان وزنقاﻻس ) RajanZingales(1995ودراسة رامب
وآخرون

)Kremp&al(1999

و ذلك

دراسة

هوفاك م ان

وآخرون

).Hovakimian&al(2001
في الجهة المقابلة ،توجد عدة دراسات أثبتت الع س ،وأكدت أن العﻼقة بين الضمانات

ومستو اﻻستدانة في المؤسسات هي عﻼقة ع س ة ،مثل دراسة مارش  Marshالذ

ير أن

تمو ل الدائنين لﻸصول الثابتة عرضهم إلى مخاطر أكبر سبب اﻻنخفاض الشديد الذ

تتعرض له ق مة تلك اﻷصول في حالة التصف ة.

)(lxiv

أما ف ما يخص الدراسات المتعلقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،فقد أكدت في مجملها

عن تأثير الضمانات على مستو اﻻستدانة ،لكنها اختلفت في نوع العﻼقة بينهما .فقد وجدت

بوسا نجاة  Boussa Najetعﻼقة ع س ة بين الضمانات و ل من مستو اﻻستدانة اﻹجمال ة

ومستو اﻻستدانة قصيرة اﻷجل وعﻼقة طرد ة بين الضمانات ومستو اﻻستدانة طو لة اﻷجل،

بينما وجد يوسف قرشي) (2005عﻼقة طرد ة بين الضمانات ومستو اﻻستدانة قصيرة اﻷجل.
أثبتت عدة دراسات وجود تأثير ل عض قطاعات النشا

على اله لة المال ة للمؤسسة .فقد

أثبتت دراسة شوارتز وأرونصون ) Shwartz&Aronson(1977أنه ﻻ يوجد اختﻼف جوهر
في اله لة المال ة للمؤسسات التي تنتمي إلى نفس القطاع ،بينما يوجد اختﻼف جوهر

للمؤسسات التي ﻻ تنتمي إلى نفس القطاع ،ما أن فير وجونس )Ferri&Jones(1979
أوضحا أن قطاع النشا

عتبر محددا جوهرا له ل اﻷصول ،و التالي محددا جوهرا لله لة

المال ة ،فقد بينت النتائج أن اﻷموال الخاصة في المؤسسات الخاصة الصناعات الثقيلة تكون

أكبر من اﻷموال الخاصة في المؤسسات الخاصة الصناعات الخف فة .ما بين تيتمان

) Titman(1984أن المؤسسات الخاصة صناعة اﻵﻻت والتجهيزات ون تمو لها من الديون
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بنسب أقل.

)(lxv

النس ة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،فقد شفت دراسة بوسا نجاة Bousaa Najet

عن وجود تأثير لكل القطاعات التي درستها على اﻻستدانة.

)(lxvi

وقد اختلفت دراسة يوسف

قرشي) (2005عن دراسة بوسا نجاة  ،Boussa Najetحيث وجد تأثير قطاعين فق

مستو اﻻستدانة ،وهما قطاع البناء واﻷشغال العموم ة وقطاع النقل.

 2-4منهج ة الدراسة اﻹحصائ ة

على

تتمثل منهج ة الدراسة اﻹحصائ ة في تقد م العينة ،ومصدر الحصول عليها ،وأهم

المعلومات التي تتوفر عليها ،ثم التعرف متغيرات الدراسة ،وفي اﻷخير ،ذ ر اﻷدوات

اﻹحصائ ة المستعملة في التحليل.

 1-2-4عينة الدراسة

تتكون عينة الدراسة من  438مؤسسة صغيرة ومتوسطة جزائرة ،مأخوذة من المر ز

الوطني للسجل التجار  ،ل مؤسسة من العينة تتوفر على الميزان ة المال ة وجدول حسا ات
النتائج لسنة  2007إضافة إلى الش ل القانوني ،حيث يتمثل الش ل القانوني في الشر ات ذات

المسؤول ة المحدودة  ،Société à responsabilité limitée -SARL-مؤسسات ذات

الشخص الوحيد وذات المسؤول ة المحدودة

Entreprise Unipersonnelle à

 ،Responsabilité Limitée -EURLشر ات المساهم ّة actionوشر ات التضامن  ، Société en Nom Collectif -SNC-ما م ن استنتاج

طب عة نشا

-SPA-

Société par

المؤسسة من خﻼل جدول حسا ات النتائج ،فالمؤسسة التي لها نس ة بيرة من

مب عات ال ضاعة م ن اعت ارها تجارة ،بينما المؤسسة التي لها نس ة بيرة من اﻹنتاج الم اع
ف م ن اعت ارها صناع ة ،وتعتبر المؤسسة خدمات ة إذا انت نس ة أداء الخدمات بيرة.
الجدول رقم) (1يبين تقس م المؤسسات حسب قطاع النشا والش ل القانوني.

الجدول رقم) :(1توز ع المؤسسات حسب الش ل القانوني وقطاع النشا
SARL

EURL

تجار ة

صناع ة

خدمات ة

30

73

34

55

97

347

39

المجموع
191
137
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5

SPA

25

SNC
المجموع

24

14

43

215

108

438

21

115

21

المصدر :تم إعداد الجدول بناء على عينة الدراسة.

67

ما توجد  228مؤسسة ﻻ تتوفر ه لتها المال ة على الديون الطو لة ومتوسطة اﻷجل ،أ

بنس ة  %52من مجموع المؤسسات.

 2-2-4متغيرات الدراسة

اعت ار أن الدراسة تتمحور حول محددات اله لة المال ة ،فإنه من الواضح أن تكون اله لة

المال ة هي المتغير التا ع ،ومحددات اله لة المال ة في الدراسات التجرب ة السا قة هي
المتغيرات المستقلة.

سيتم أخذ مؤشرن متغيرن تا عين ،وهما معدل اﻻستدانة الكل ة ،والتي يتم حسابها

قسمة إجمالي الديون على مجموع الميزان ة ،و رمز لها الرمز  ،TDومعدل اﻻستدانة الطو لة

ومتوسطة اﻷجل ،يتم حسابها قسمة الديون الطو لة ومتوسطة اﻷجل على مجموع الميزان ة،

وتأخذ الرمز .TDLM

أما المتغيرات المستقلة فهي تتمثل في متغيرات م ة ومتغيرات

ف ة .فالمتغيرات الكم ة

تتمثل في الحجم ،حيث سيتم اعت ار لوغارتم رقم اﻷعمال مق اس لحجم المؤسسة و رمز له
الرمز  ،TAوالمردود ة التي تقاس بواسطة قسمة النتيجة الصاف ة على مجموع الميزان ة ،و رمز

لها الرمز ،RE

ما سيتم استعمال المق اس المحسوب قسمة اﻻستثمارات الصاف ة على

مجموع الميزان ة للتعبير عن الضمانات ،و رمز له الرمز .GAR

أما المتغيرات الك ف ة فهي تتمثل في الش ل القانوني وقطاع النشا  ،حيث تأخذ ق ما ثنائ ة
ال عد.

وتعطى النس ة للش ل القانوني ما يلي:

J  SARL, EURL, SPA,SNC
SINON
وتعطى النس ة لقطاع النشا

si

ما يلي:
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si i  IND , SER ,COM 

 1
Si  
0

SINON

 3-2-4اﻷدوات اﻹحصائ ة المت عة

النس ة لمحددات اﻻستدانة الكل ة ،فإنه يتم استعمال نموذج اﻻنحدار الخطي المتعدد

 ،regression multipleأما النس ة لمحددات اﻻستدانة الطو لة ومتوسطة اﻷجل ،فإنه يتم

استعمال نموذج التحليل التمييز  ،Analyse discriminanteو ون تطبي هذين النموذجين
استعمال البرنامج اﻹحصائي Statistical Package for the Social Sciences) SPSS

أ الحزم اﻹحصائ ة للعلوم اﻻجتماع ة(.

في اﻻنحدار الخطي المتعدد ،يتم اخت ار النموذج استعمال إحصائ ة ف شر  Fishrtواخت ار

ل متغيرة على حدا استعمال إحصائ ة ستيودنت  Studentبدرجة معنو ة  .% 5ما يتم

اخت ار

الفرض ات

المتعلقة

النموذج،

والتي

تتمثل

تعدد

في

العﻼقات

الخط ة

 ،Multicollinearitéو تم التقليل من مساو تعدد العﻼقات الخط ة استعمال طرقة اﻻنحدار
التدرجي .pas à pas

)(lxvii

و ذلك النس ة لﻼرت ا

الذاتي  Autocorrélationلﻸخطاء

العشوائ ة ،و تم الكشف عنه استعمال اخت ار التتا ع  ،Séquenceما طل عل ه أ ضا اخت ار

والد وولفو تز .Wald-Wolfowitz

)(lxviii

ما يتم الكشف عن اختﻼف الت اين

 Hétéroscedasticiéاستعمال اخت ار وايت .White

)(lxix

وأخي ار يجب التأكد من التوزع

الطب عي لﻸخطاء العشوائ ة  Normalité des erreursوذلك استعمال اخت ار جارك بي ار

.Jarque-Bera

)(lxx

مستو اﻻستدانة الكل ة

 4-2-4تحديد النموذج المتعل

يبين الجدول رقم) (2أن إحصائ ة  Fتساو  29في المرحلة الثان ة وذات دﻻلة

إحصائ ة بيرة جدا .ومنه ،م ن قبول النموذج.

الجدول رقم) :(2جدول تحليل الت اين  ANOVAلنموذج اﻻنحدار الخطي

لﻼستدانة اﻹجمال ة
اﻻنحدار

مجموع المر عات

4,859

درجة الحر ة

2

متوس المر عات

Fإحصائ ة الدﻻلة اﻹحصائ ة

29,949 92,42

349

0,00%
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ال اقي

0,081

435 35,291

المجموع
437 40,150
المصدر :تم إعداد الجدول بناء على نتائج المعالجة اﻹحصائ ة لبرنامج .SPSS

ولتحديد المتغيرات المفسرة لﻼستدانة اﻹجمال ة في المؤسسات الجزائرة ،فإن الجدول رقم)(3

يوضح في المرحلة الثان ة أن المردود ة  REوالمؤسسات ذات أسهم  SPAتدخل في النموذج

بنس ة دﻻلة إحصائ ة  ،%1في حين أن اقي المتغيرات تم رفضها ﻷن دﻻلتها اﻹحصائ ة تفوق
.%5

الجدول رقم) :(3معامﻼت نموذج اﻻنحدار الخطي لﻼستدانة اﻹجمال ة
المتغيرة

)الثابت(
RE

FSPA
لبرنامج .SPSS

إحصائ ة  tالدﻻلة اﻹحصائ ة

المعامل b

42,279

0,665

-7,029

-0,642

0,00%
0,00%

0,71%
-4,010
-0,185
المصدر :تم إعداد الجدول بناء على نتائج المعالجة اﻹحصائ ة

م ن ص اغة نموذج اﻻنحدار الخطي مع افتراض صحة الفرض ات المتعلقة طرقة

المرعات الصغر

ما يلي:

TDˆ  0.665  0.642RE  0.185FSPA

المع ار (

أما ف ما يتعل

)(0,04

)(0,091

)) (0,016اﻻنحراف

اخت ارات النموذج ،فإن اخت ار التتا ع عطي ق مة  ،z=0,13و اعت ار أن

 ،   5%فإن  . u1  u 0,975  1,96ومنه ،فإن قاعدة اﻻخت ار تكون ما يلي:

 a : z  1 , 96
d (z) :  0
 a 1 : z  1 , 96
2

و ما هو مﻼح  ،فإن  z  0,13  1,96أ
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مرت طة ذات ا.

النس ة ﻻخت ار اختﻼف الت اين ،فإن اخت ار وايت White

الموالي:

عتمد على تقدير النموذج

e   0  1 RE   2 FSPA   3 RE   4 RE.FSPA
2
i

2

واخت ار الفرضيتين المواليتين:

 H 0 : 1   2   3   4  0

 H 1 : i /  i  0, i  1, ,...,4

يبين الجدول) (4تحليل الت اين لنموذج وايت.

الجدول رقم) :(4تحليل الت اين لنموذج وايت Whait
اﻻنحدار

مجموع المر عات درجة الحر ة

ال اقي

المجموع

0,152
3,970

4,122

1

متوس المر عات إحصائ ة F
0,152

0,009

436

437

16,650

مستو الدﻻلة %
0,000

المصدر :تم إعداد الجدول بناء على نتائج المعالجة اﻹحصائ ة لبرنامج SPSS

يبين مستو الدﻻلة التي تؤول إلى الصفر تبين أن الفرض ة  H 0مرفوضة ،وقبول

الفرض ة البديلة  ، H 1وهو ما عني اختﻼف الت اين لﻸخطاء العشوائ ة .hétéroscedasticié

ما تعطى إحصائ ة جارك بي ار التي تختبر فرض ة التوزع الطب عي لﻸخطاء العشوائ ة في

الجدول رقم).(5

الجدول رقم) :(5نتائج اخت ار جارك بي ار

̂ 2

̂ 3

̂ 4

S

k

2,455
-0,740
0,015
-0,016
0,080
المصدر :تم إعداد الجدول بناء على الحسا ات المتعلقة اخت ار جارك بي ار

JB

55,45

قاعدة اﻻخت ار هي:

a0 : JB   22.0,95
d JB  : 
2
a1 : JB   2.0,95
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واعتمادا على جدول توزع ا التر عي ،فإن  ،  22.0,95  5,99ومنه فإن:

JB  45,55   22.0,95  5,99
أ

 ، a1و التالي قبول الفرض ة  ، H 1أ

الطب عي.

أن توزع اﻷخطاء العشوائ ة ﻻ يت ع التوزع

 5-2-4تحديد المتغيرات المؤثرة على اﻻستدانة الطو لة ومتوسطة اﻷجل
لتكن المتغيرة ثنائ ة الق مة  ،DLMوالتي تعطى ما يلي:

si : DLMT  0
si : DLMT  0

1
DLM  
0

ساعد على التمييز بين ل من

م ن وضع النموذج استعمال البرنامج  SPSSالذ

مجموع المؤسسات التي لها استدانة طو لة ومتوسطة اﻷجل في ه لتها المال ة ومجموعة
المؤسسات التي ل ست لها استدانة طو لة ومتوسطة اﻷجل.

يبين الجدول رقم) (6قبول النموذج ،وذلك نس ة إلى مستو الدﻻلة الذ يؤول إلى الصفر.
الجدول رقم) :(6اخت ار نموذج التحليل التمييز
إحصائ ة ا التر عي

.SPSS

درجة الحر ة

مستو الدﻻلة

0,000
91,22
المصدر :تم إعداد الجدول بناء على نتائج المعالجة اﻹحصائ ة لبرنامج

يوضح الجدول رقم ) (7المتغيرات المفسرة للنموذج حسب نموذج التحليل.

الجدول رقم) :(7المتغيرات المفسرة لﻼستدانة الطو لة ومتوسطة اﻷجل حسب نموذج التحليل

التمييز

المتغيرات

DLM=1
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الثابت

-5,123

FEURL

0,582

TA

0,262

GAR

2,424

-3,320
RE
المصدر :تم إعداد الجدول بناء على نتائج المعالجة اﻹحصائ ة لبرنامج .SPSS
ومنه م ن ص اغة النموذج ما يلي:

S  5,123  0,582 FEURL  2,424GAR  0,262TA  3,320 RE
حيث  Sتمثل النتيجة ).(Score

من خﻼل الجدول رقم ) ،(7فإنه يؤثر ل من الش ل القانوني المتمثل في المؤسسات

الشخص الوحيد وذات المسؤول ة المحدودة  ، FEURLالضمانات  GARوالحجم  TAعﻼقة

طرد ة ،و تؤثر المردود ة  REعﻼقة ع س ة.

 3-4تحليل ه لة اﻻستدانة

من خﻼل العينة ،فإن  %18,53من مستو اﻻستدانة الكل ة ع ارة عن استدانة طو لة

ومتوسطة اﻷجل %34,37،ع ارة عن حسا ات جارة للشر اء و %47,10ع ارة عن استدانة
قصيرة اﻷجل.

تعتبر نس ة  %34,37من اﻻستدانة حسا ات جارة للشر اء بيرة ،وهي تؤثر على النتائج

المتعلقة محددات اﻻستدانة الكل ة ،ﻷن الحسا ات الجارة للشر اء هي ع ارة عن ديون منحها

من بداخل المؤسسة للمؤسسة ،مثل الشر اء ،المالكين ،المسيرن ،العمال وغيرهم ،وهذا نظ ار لما

تعان ه هذه المؤسسات من إش ال ة في تمو لها بواسطة القروض ،و ذا غ اب البورصة.
ما أن نس ة اﻻستدانة قصيرة اﻷجل بيرة ،وهي  %47,10أ

أغلبها في ديون اﻻستغﻼل وديون المخزونات.

تقارب النصف ،وتتمثل

م ن استنتاج نظرة التوازن من خﻼل النس ة الكبيرة للحسا ات الجارة للشر اء في

مؤسسات التضامن ،والتي تساو نس ة  %45,5مقابل  %33,63لﻼستدانة قصيرة اﻷجل
و %16,87لﻼستدانة الطو لة ومتوسطة اﻷجل ،حيث إن مسؤول ة الشر اء في هذا النوع من
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المؤسسات هي مسؤول ة غير محدودة اتجاه التزامات مؤسستهم .و التالي ،فإن زادة اﻻستدانة

في المؤسسة تؤد

إلى زادة خطر اﻹفﻼس ،وهذا ما قودهم إلى اﻻستدانة من طرف الشر اء

بدﻻ من اﻻستدانة من خارج المؤسسة.

 4-4تحليل النتائج

تتمثل محددات اﻻستدانة الكل ة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرة في المردود ة

و عﻼقة ع س ة ،وهي تتف مع نظرة الترتيب السلمي للتمو ل ،و ذلك الش ل القانوني والمتمثل

في مؤسسات المساهمة .ما تم رفض اقي المتغيرات ،و رجع ذلك أساسا إلى ه لة اﻻستدانة

لهذه المؤسساتٕ ،والى إش ال ة التمو ل التي تعاني منها.
أما ف ما يتعل

محددات اﻻستدانة طو لة ومتوسطة اﻷجل ،فهي متوافقة مع عدة دراسات

تجرب ة ،حيث تتمثل هذه المحددات في ل من المردود ة ،الحجم ،الضمانات والش ل القانوني
المتمثل في المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤول ة المحدودة.

م ن استنتاج ل من نظرة الو الة في المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤول ة

المحدودة التي تتميز انخفاض تكاليف الو الة الكل ة ،ما م ن استنتاج نظرة التوازن في

مؤسسات التضامن ،و رجع ذلك ﻷن الشر اء في هذه المؤسسات لهم مسؤول ة غير محدودة.

ونظ ار ﻹش ال ة التمو ل ،فإن اﻻستدانة الطو لة ومتوسطة اﻷجل تنحصر في القروض

البن ة .لذا ،م ن استنتاج أن أهم عوامل للحصول على استدانة طو لة أو متوسطة اﻷجل

تتمثل في حجم رقم اﻷعمال ،ق مة اﻻستثمارات والنتيجة المحققة ،غض النظر عن الش ل
القانوني الذ يتمثل في المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤول ة المحدودة.

الخاتمـة
-

خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج ،أهمها:

تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرة من إش ال ة في تمو لها ،وذلك راجع إلى

عدة عوامل ،من بينها هشاشة العﻼقة بين البنك والمؤسسة ،غ اب البورصة وثقل العبء

الضربي .وهو ما أد

السلطات الجزائرة إلى استحداث مجموعة من اﻵل ات والبرامج وتوفير

عض اﻵل ات التي تدعم وتمول هذه المؤسسات.
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 -ﻻ تتواف نظرات اله لة المال ة للمؤسسات ف ما بينها ،فلكل نظرة نتائجها ،وتختلف هذه

النتائج سبب الفرض ات التي ترتكز عليها ل نظرة .فنظرة مود قل اني وميلر لما ارتكزت في
اد

اﻷمر على فرض ات غير واقع ة والتي من بينها غ اب الضرائب ،غ اب تكلفة الو الة

وتكاليف اﻹفﻼس ،أثبتت أنه ﻻ توجد ه لة مال ة مثلى ،و عد سنوات و اﻷخذ عين اﻻعت ار
ل من الضرائب وتكاليف اﻹفﻼس في التحليل ،تبين أنه توجد ه لة مال ة مثلى.

 -من خﻼل نتائج الدراسات التجرب ة التي أجرت في الدول المتطورة ،تبين أن ل من الحجم،

المردود ة ،الضمانات وقطاع النشا من بين أهم محددات اله لة المال ة للمؤسسات.

 ﻻ تختلف نتائج الدراسات التجرب ة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن اقي النتائج المتعلقةالمؤسسات الكبيرة ،حيث عتبر الحجم ،المردود ة ،الضمانات وقطاع النشا

من بين أهم

محددات اله لة المال ة لها ،حتى ٕوان اختلفت في طب عة العﻼقة بين هذه المحددات ومستو
اﻻستدانة اﻹجمال ة.

 -من خﻼل الدراسة التجرب ة التي أجرت في هذا ال حث ،والتي تتعل بدراسة محددات اله لة

المال ة لعينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرة ،حيث تبين وجود اختﻼف بينها و ين

محددات اله لة المال ة في الدراسات التجرب ة السا قة النس ة لكل من الحجم ،الضمانات
وقطاع النشا  ،بينما تتواف

في المردود ة ،حيث وجدت عﻼقة ع س ة بين مستو اﻻستدانة

الكل ة والمردود ة ،ما عتبر الش ل القانوني المتمثل في مؤسسات المساهمة من بين محددات

اله لة المال ة.

 -أما النس ة لمحددات اﻻستدانة الطو لة ومتوسطة اﻷجل ،فإنها تتواف

مع اقي الدراسات

التجرب ة إﻻ النس ة لقطاع النشا  ،حيث وجدت عﻼقة ع س ة بين المردود ة ومستو اﻻستدانة

الطو لة ومتوسطة اﻷجل ،وعﻼقة طرد ة يبن ل من الحجم والضمانات ومستو اﻻستدانة

طو لة ومتوسطة اﻷجل ،و ذلك اﻷمر النس ة للش ل القانوني المتمثل في المؤسسات ذات
الشخص الوحيد وذات المسؤول ة المحدودة.

 -تتواف

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرة في تمو لها مع نظرة الترتيب السلمي من

خﻼل العﻼقة الع س ة بين المردود ة واﻻستدانة،

ما م ن استنتاج نظرة الو الة في

المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤول ة المحدودة ،حيث إن تكاليف الو الة الكل ة
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تكون منخفضة ،ما م ن استنتاج نظرة التوازن في مؤسسات التضامن من خﻼل النس ة
الكبيرة للحسا ات الجارة للشر اء.

 -يرجع اختﻼف محددات اﻻستدانة الكل ة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مقارنة محددات

اﻻستدانة الكل ة إلى إش ال ة التمو ل التي تعاني منها هذه المؤسسات ،و ذلك إلى ه لة

اﻻستدانة في هذه المؤسسات ،حيث لوح أن نس ة بيرة من الديون تتمثل في الحسا ات الجارة
للشر اء ،وتصل هذه النس ة إلى  %49في مؤسسات التضامن.

م ن ذ ر أن ﻹش ال ة التمو ل التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر أثر

على اله لة المال ة لها .لذا ،فإن اﻻقتراحات ترتكز على معالجة هذه اﻹش ال ة .حيث م ن

معالجة هذه اﻹش ال ة في العناصر الموال ة:
 -تطو ر سوق اﻷوراق المال ة.

 -إصﻼح النظام الج ائي ،ﻷن الس اسة الضرب ة تؤثر على اﻻستثمار من خﻼل التأثير على

تكلفة رأس المال ،ومن ثم معدل العائد على اﻻستثمار .ما أن لتكلفة رأس المال أثر بير على
الق اررات التمو ل ة للمؤسسات.

 -إيجاد عض ص غ التمو ل التي تﻼئم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،مثل رؤوس اﻷموال

اﻻستثمارة ،والتي تشهد تطو ار بي ار في الدول المتطورة وخاصة الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة،

وذلك من خﻼل توفير مؤسسات لتقد م مثل هذه الخدمات ،حيث ﻻ يتمثل دورها في توفير النقد
فق  ،بل تقوم على أساس المشار ة ،من خﻼل تحمل المستثمر المخاطر جزئ ا أو ل ا في حالة
فشل المشروع الممول ،ﻷن التغط ة من المخاطر ﻻ تكتفي بتقد م النقد فق  ،بل في المشار ة
في إدارة المشروع ما حق نجاحه.

إضفاء الشفاف ة في منح القروض من طرف البنوك ،ووضع آل ات واضحة لﻺقراض،

-

مع وضع التسه ﻼت الﻼزمة لذلك.
-

 1شيبي عبد الرح م وش ور محمد ،معدل اﻻستثمار الخاص :دراسة تطب ق ة ،المؤتمر

الدولي حول

-

دور القطاع الخاص في التنم ة :تقي م واستشراف ،المعهد العر ي للتخط

-

 1عبـــــد المطلـــــب عب ــــد الحميـــــد ،التمو ـــــل المحلـــــي والتنم ـــــة المحل ـــــة ،ال ــــدار الجامع ـــــة،

-

1

الكو ت .2009

أس ـــــامة محم ـــــد جــــــابر ،المجتمع ـــــات الر ف ـــــة ،تحليــــــل اجتمــــــاعي لعمليت ـــــي التــــــوطن

والتنم ة في اﻷقطار النام ة ،اﻹس ندر ة ،دار المعرفة الجامع ة ،1988 ،ص .93
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-

اﻹس ندر ة ،2001 ،ص .13

 1منـــــال طلعـــــت محمـــــود ،مســـــعد الفـــــاروق ،التنم ـــــة والمجتمــــع -مـــــدخل نظ ــــر لدراســــة

المجتمعات المحل ة ،اﻹس ندر ة.2001 ،

 1قـــــــانون رقــــــم  :09/90المـــــــؤرخ فـــــــي  ،1990 /04/07والمتعلـــــــ

.54

الوﻻ ـــــــة ،ص -53

 1جعفر انس قاسم ،أسس التنظ م اﻹدار واﻹدارة المحل ة الجزائر ،ديوان المطبوعات

الجامع ة ،1998 ،ص .65،66

 1عبد المطلب عبد الحميد ،مرجع ساب  ،ص .23
 1عبد المطلب عبد الحميد ،مرجع ساب  ،ص .23
1

;projet

de

et

évaluation

Analyse

Abdallah,

Boughaba

Edition Berti; 1998;P:07
 1موﻻ لخضر عبد الرزاق و ونوة شعيب ،دور القطاع الخاص في التنم ة اﻻقتصاد ة الدول
النام ة-دراسة حالة الجزائر-مجلة ال احث عدد  07سنة . 2010/2009

 1حميــــــد الجميلــــــي ،دراســــــات فــــــي اﻷمــــــن اﻻقتصــــــاد العر ــــــي ،منشــــــورات أكاد م ــــــة

الدراسات العل ا ،طرابلس ،الجماهير ة العظمى.2005 ،

 1طارق احمد نو ر  ،تجارب دول ة لتحسين مناخ اﻻستثمار ،جمهور ة مصر العر ة ،مجلس
الوزراء ،قطاع الدراسات التنمو ة 2004،

-

 1دعــاء محمــد ســالمان  ،دور س اســات الصــﻼح اﻻقتصــاد فــي تهيئــة المنــاخ اﻻســتثمار ،

-

1

-

رسالة ماجستير  ،ل ة التجارة  ،عين شمس  ،القاهرة ،مصر  ،ص 25-24

منصور الز ن ،آل ات تشج ع و ترق ة اﻻستثمار أداة لتمو ل التنم ة اﻻقتصاد ة،

أطروحة د توراه في العلـوم اﻻقتصاد ة ،تخصـص :نقـود و ماليـة جامعة الجزائر ،سنة
 ،2006ص81

 1محمد نظير سيوني  ،دور الس اسات اﻻقتصاد ة تجاه اﻻستثمارات اﻻجنب ة الم اشرة

،رسالة د توراه  ،ل ة التجارة  ،جامعة عين شمس ن القاهرة  ،مصر  ، 1986 ،ص 236

-

 1منال طلعت محمود ،مرجع ساب  ،ص .305

-

1

-

-

1

قانون  ، 277-63الصادر في  ،1963/07/26المتضمن قانون اﻻستثمارات.

ز ــــاد رمض ــــان ،م ـــــادئ اﻻســـــتثمار الحق ق ــــي والمـــــالي ،دار وائـــــل للنشـــــر والط اعـــــة،

اﻷردن ،الط عة اﻷولى ،1998 ،ص .8

 1منال محمود طلعت ،مرجع ساب  ،ص .323
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-

 1منير إبراه م هند  ،اﻹس ندر ة ،2004 ،ص .95

-

 1الم ـــــــواد  ،31 ،14 ،12 ،8 ،3قــــــــانون رق ـــــــم  ،277-63الصــــــــادر فــــــــي ،1963/7/26

-

-

 1المنظمــــة العر ــــة للتنم ــــة الصــــناع ة والتعــــدين ،المنتــــد العر ــــي حــــول الــــدور الجدي ـــد
للقطاع الخاص في التنم ة والتشغيل ،الر ا المملكة المغر ة ،2008 ،ص .8

المتضمن قانون اﻻستثمارات ،الجر دة الرسم ة ،العدد  ،53المواف ل .1963/8/2

 1محمــــد بلقاســــم حســــن بهلــــول ،س اســــة تخطــــ التنم ــــة ٕواعــــادة تنظــــ م مســــارها فــــي
الجزائر ،الجزء الثاني ،ديوان المطبوعات الجامع ة.1999 ،

-

1

-

1

-

;M,P,A,T, projet du plan annual1986programme d'investissement

novembre1985 p: 3
;1980-1984

 1وزارة التخط ـــــــ

،1984
1

quinquennal

plan

du

projet

M,P,A,T,

mai1980;p:468

والتهيئــــــــة العمران ــــــــة ،حص ـــــــيلة المخطــــــــ الخماســــــــي اﻷول -1980

الجزء الخاص اﻻستثمارات ،ص .112

قاعدة ب انات البنك الدولي حول سهولة أداء اﻻعمال،2007

www.worldbank.org/doingbusiness
1

صد قي مل ة  ،برامج اﻹصﻼح اله لي وأزمة التحوﻻت في اﻻقتصاد ات اﻻنتقال ة -حالة

الجزائر ،أطروحة د توراه دولة في العلوم اﻻقتصاد ة جامعة الجزائر  ،2007ص .198

29-Une contrainte au développement économique, 24eme session
plénère, pp60-64

-

Algeria Investment climate Assessment, www.worldbank; ,pilot 1

-

1

/ document/papers links/informel economy www.worldbank.org

-

 -1اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑـﺮﻳﺒﺶ وﻋﺒـﺪ اﻟﻠﻄﻴـﻒ ﺑﻠﻐﺮﺳـﺔ ،إﺷـﻜﺎﻟﻴﺔ ﲤﻮﻳـﻞ اﻟﺒﻨـﻮك ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺼـﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳـﻄﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋـﺮ ﺑـﲔ

op cit p24

PDF.
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ﻣﻌﻮﻗــﺎت اﳌﻌﻤــﻮل وﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت اﳌــﺄﻣﻮل ،اﳌﻠﺘﻘــﻲ اﻟــﺪوﱄ حــﻮل ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت هﻴــﻞ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺼــﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ ﰲ
اﻟــﻮﻃﻦ اﻟﻌــﺮﰊ ،ﻛﻠﻴــﺔ اﻟﻌﻠــﻮم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ وﻋﻠــﻮم اﻟﺘﺴــﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌــﺔ حﺴــﻴﺒﺔ ﺑــﻦ ﺑــﻮﻋﻠﻲ ،اﻟﺸــﻠﻒ 18-17 ،أﻓﺮﻳــﻞ

-

 ،2006ص.324 :

 - 1ﻳﻮﺳﻒ ﻗﺮﻳﺸﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﺎت ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ،أﻃﺮوحﺔ دﻛﺘـﻮراﻩ ﰲ

اﻟﻌﻠــﻮم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ ،ﲣﺼــﺺ ﻋﻠــﻮم اﻟﺘﺴــﻴﲑ ،ﻛﻠﻴــﺔ اﻟﻌﻠــﻮم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ وﻋﻠــﻮم اﻟﺘﺴــﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﳉﺰاﺋــﺮ،2005 ،

 ،2005ص.87 :

-

- 1ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب ﺑﻮﻛﺮوح "،ﳍﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب ﺗﻌﺜﺮت ﺳﻮق اﳌﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ" ،ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺸﺮوق اﻟﻴﻮﻣﻴـﺔ ،اﻟﻌـﺪد 2821

-

 - 1ﻳﻮﺳﻒ ﻗﺮﻳﺸﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،2005 ،ص ص.61 -60 :

-

 ،اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ .2010/01/14

 - 1ﻋﺒــﺪ اﻟﻮهــﺎب ﺑــﻮﻛﺮوح " ،ــﺮب ﺿــﺮﻳﱯ ﺑ ـ  21ﻣﻠﻴــﺎر ﰲ  ،"2009ﺟﺮﻳــﺪة اﻟﺸــﺮوق اﻟﻴﻮﻣﻴــﺔ ،اﻟﻌــﺪد ، 2820
اﻟﺼﺎدرة ﰲ .2010/01/13

 - 1اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ
1

 -ﳏﻤـﺪ ﻗﺮﻗــﺐ ،ﻋـﺮض حــﻮل اﻟﺘﻮﺟﻴــﻪ واﻹرﺷـﺎد ﰲ ﰲ ﺑـﺮاﻣج وأﺟهـﺰة اﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ ﳉﺰاﺋــﺮ ،اﻟﻨـﺪوة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻋــﻦ

دور اﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﰲ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ،ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،2005 ،ص.14 :

-

 - 1ﻧﺸﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹحﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ وزارة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳـﻄﺔ واﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـﺔ رﻗـﻢ ،15

-

 - 1راﺿــﻴﺔ ت"،اﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻘــﺮض اﳌﺼــﻐﺮ ﻣﻨﺤــﺖ  142أﻟــﻒ ﻗــﺮض" ،ﺟﺮﻳــﺪة اﻟﻔﺠــﺮ ،اﻟﻌــﺪد ،2804

-

 - 1راﺑﺢ ﺧﻮﱐ ورﻗﻴﺔ حﺴﺎﱐ ،واﻗﻊ وآﻓﺎق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺄﺟﲑي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وأﳘﻴﺘـﻪ ﻛﺒـﺪﻳﻞ ﲤـﻮﻳﻠﻲ ﻟﻘﻄـﺎع اﳌﺆﺳﺴـﺎت

-

 ، 2009ص.32 :

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة.2009/12/28 ،

اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ،اﳌﻠﺘﻘى اﻟﺪوﱄ حﻮل ﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت هﻴـﻞ اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺼـﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳـﻄﺔ ﰲ اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ،ﻛﻠﻴـﺔ

اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ حﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ،اﻟﺸﻠﻒ ،2006 ،ص.369:

 - 1اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺮﲰﻲ) .www.cgci.dz :ﰎ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮم  13ﻓﻴﻔﺮي (2010
1

 -ﻧﺸـﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻹحﺼـﺎﺋﻴﺔ رﻗــﻢ  ،15وزارة اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺼــﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳـﻄﺔ واﻟﺼــﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ،2009 ،

ص.37:

- Piero Gottardi, “An Analysis of the Conditions for the Validity of

1

Modigliani-Miller Theorem with Incomplete Markets”, Economic
Theory, Vol. 5, No. 2, 1995, p: 191.

- Franco Modigliani and Merton H. Miller, “Corporate Income

1

Taxes and the Cost of Capital: A Correction”, The American
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-

-

Economic Review, Vol. 53, No. 3. 1963, pp. 433-443.
، اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ اﻟﻌﻤﻠـﻲ، أوﻗﲔ ﺑﺮﻳﻘهﺎم وﻣﻴﺸﻴﻞ إﻳﺮهﺎردت ﺗﺮﲨـﺔ ﺳـﺮور ﻋﻠـﻲ إﺑـﺮاهﻴﻢ ﺳـﺮور- 1
-

1

.851 : ص،2009 ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﺮ ض،دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ

-

- Jacques Teulié et Patric Topsacalian, Finance, Librairie Vuibert,

Paris, 1994, p : 332.
، دار اﻟﻴــﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﻟﻠﻨﺸــﺮ واﻟﺘﻮزﻳــﻊ، اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣــﺔ، ﻋــﺪ ن ﻳــﻪ اﻟﻨﻌﻴﻤــﻲ وأرﺷــﺪ ﻓــﺆاد اﻟﺘﻤﻴﻤــﻲ- 1

-

.175 : ص،2005 ، مرجع سابق، يوسف قريشي- 1

-

.433-432 : ص ص،2009 ،ﻋﻤﺎن

-

-

-

-

1

- Roch Simard, Structure du Capital et Management Stratégique,

Mémoire présenté pour 1'obtention du grade de maîtrise Msc
(PMO), University du QUÉBEC à Chicoutimi, 1991, pp: 93.
.180 : ص،2005 ، مرجع سابق، يوسف قريشي- 1
1

-

- Sheridan Titman and Roberto Wessels, The Determinants of

Capital Structure Choice, The Journal of Finance, Vol. 43, No.1,
1988, p: 17.
1

- Rajan and Zingales, “What do we know about capital structure?

Some evidence from international data”, Journal of finance 50,
1995, pp: 14-60.
1

- L Booth, V Aivazian , A Demiguc-Kunt and V Maksimovic,

“Capital structure in developing countries”, Journal of finance 56,
2001, pp: 87-130.
1
-Najet Boussaa, Dénaruralistion de la PME et apport de la théorie
financière moderne: une application économétrique sur données
panel, Édition universitaire de Paris-x-Nanterre,1-10, 2000, p : 11.
1

- Donaldson Gordon, “New Framwork For Corporate Debt

Policy”, Harvard Business Review, 1962, p: 130.

discriminant Analysis of -Martin Dietrich and Scott Fitzgerald, “A 1
Corporate Debt- Equity Decision”, Financial Management, 1974, p:

47.
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-

-

1
1

- Roch Simard, Op-cit, 1991, p: 81.

- Philippe Gaud et Elion Jani , Déterminants et dynamique de la

structure du capital des entreprises suisses : une étude empirique,
2002, p :11.( site de téléchargement est www.hec.unige.ch, date de

-

téléchargement est 15/02/2010).
1
1
1

- Sheridan Titman and Roberto Wessels , Op_cit,, 1988, p: 17.
- Roch Simard, Op-cit, 1991, p: 82.
Najet Boussaa, Op_cit., 2000.

,256 : ص،2005 ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻳﻮﺳﻒ ﻗﺮﻳﺸﻲ- 1

 دار،- التس يير الم الي –اﻹدارة المالي ة دروس وتطبيق ات، إﻟﻴــﺎس ﺑــﻦ ﺳﺎﺳــﻲ وﻳﻮﺳــﻒ ﻗﺮﻳﺸــﻲ- 1
-

1

-

1

-

-

-

.410 : ص،2006  الطبعة اﻷولى، عمان،وائل للنشر والتوزيع

- Sheridan Titman and Roberto Wessels, Op-cit, 1988, p: 8.
.414 : ص،2006 ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، إﻟﻴﺎس ﺑﻦ ﺳﺎﺳﻲ وﻳﻮﺳﻒ ﻗﺮﻳﺸﻲ- 1

-

-

- Jean-Cléophas Ondo et Marius Lachance, "Etude comparative de

la méthode de régression sur les facteurs d’une analyse des
correspondances", Rapport de recherche No R-553, Institut national
de la recherche scientifique, Québec, 1999, pp : 8-9.
1

- Ricco Rokatomalala, Pratique de la Régression Linéaire multiple

–Diagnostic et sélection de variables-, Université Lumière Lyon 2,
2009, p: 17

- Xin Yan and Xiao Gang Su, Linear Regression Analysis Theory

1

and Computing, World Scientific Publishing Co Pte Ltd,
Singapore,2009, pp: 201-202.
1

- Thorson Thadewald and Helbert Buning, Jarque- bera Test and

its Competitors for Testing Normality –A power Comparison-,
Diskussionsbeiträge des Fachbereichs Wirtschaftwissenschaft der
Freien Universität Berlin, 2004, p:5.
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