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ﻣداﻧﻲ ﻓرﯾدة
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دﻟﯾـﻞ وﺗوﺟﯾـﻬﺎت ﻟﻠﻣؤﻟﻔﯾـن
 .Iﻗواﻋد وﺷرو اﻟﻧﺷر


ﻣ ن ﺗﺣرر اﻟﻣﻘﺎل ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ أو ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳ ﺔ أو ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﺔ.



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 .

اﻟﻣﻘﺎﯾ 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  ،1.5ﻣﯾن ،1.5
ﺳﺎر  ،1.5اﻟﺗﺟﻠﯾد 0.5



ﻋﻧوان اﻟﻣﻘﺎل:

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

 Simplified Arabic, Italique, Gras, 16ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ،و ﺎﻟﺧ

 Times New Majuscule, Italique, Gras, 14ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧر .


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

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 ،ﯾﺟب أن ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز  100ﻠﻣﺔ،

ون ﺎﻟﺧ

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

و ﺎﻟﺧ

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

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



اﻟﻧص:



ﻋﻧﺎو ن اﻟﻔﺻول :ﺗﻛون ﺎﻟﺧ

 Times New, 12ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧر .

 Simplified Arabic, Gras, 14إﻟﻰ اﻟ ﻣﯾن

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



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

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 ،ﯾﺟب أن ﺗﻛون وﻓ

اﻟﻧص ،ﻣرﻗﻣﺔ وﻣﻌﻧوﻧﺔ ﺎﻟﺧ

و ﺎﻟﺧ


 Simplified Arabic, Gras, 12ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ،

 Times New, Gras, Minuscule, 12ﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧر .

اﻟﻤﺮاﺟﻊ :ﯾﺟب أن ﺗذ ر اﻟﻣراﺟﻊ داﺧﻞ اﻟﻧص ﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ رﻗﻣﻬﺎ ﻓﻲ آﺧر اﻟﻣﻘﺎل وﻟ س
ﻓﻲ آﺧر اﻟﺻﻔﺣﺔ وأن ﻻ ﺣﺗو اﻟﻧص إﻻ ﻋﻠﻰ رﻗم اﻟﻣرﺟﻊ ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن .ﻣﺛﺎل]  [1ﯾﺗ ﻊ
ﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ واﺳم وﻟﻘب اﻟﻛﺎﺗب ﺛم ﻌﻧوان اﻟﻣﻘﺎل أو اﻟﻛﺗﺎب ﯾﺗ ﻊ ذﻟك ﺎﺳم اﻟﻣﺟﻠﺔ
ودار اﻟﻧﺷر وﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر ﺛم رﻗم اﻟط ﻌﺔ واﻟﺻﻔﺣﺔ.
 .IIإرﺳــﺎل اﻟﻣﻘــﺎﻻت

ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﻟﻔﯾن إرﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﻠف إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣرﻓﻖ ﺑرﺳﺎﻟﺔ ﺗﺣدد
ﻣوﺿوع اﻟﻣﻘﺎل وﻓﻖ اﻟﺷروط اﻟﻣوﺿﺣﺔ أﻋﻼه إﻟﻰ اﻟﻌﻧوان اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ د.ﯾﺣﻲ ﻓﺎرس ﺑﺎﻟﻣدﯾﺔ
ﺣﻲ ﻋﯾن اﻟذھب-اﻟﻣدﯾﺔ  -26000اﻟﺟزاﺋر
أو إﻟﻰ اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
او اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

rres_rev_cum@yahoo.fr
: www.univ-medea.dz/revue/
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أثر القرآن الكر م في استدﻻل المتكلّمين

الصفات اﻹله ّة
ّ دﻻلة ال ّشاهد على الغائب في إث ات عض
"نموذجا
 محمد مصطفاو/د

أستاذ محاضر قسم " ب " ل ة الحقوق
– الد تور حي فارس – المد ة
ّ جامعة
mostmed2@gmail.com

Résumé :
Vu l’importance de la croyance et son influence sur le devenir de la vie
humaine, le coran a consacré un espace immense pour traiter la question

de la divinité et l’affirmation de son unicité. Cette dernière était établie
sur des fondements de preuves et des arguments

solides après avoir

interroger la raison humaine concernant les apparences de l’univers et ses
aspects les plus diversifies et si on considère que cette réflexion rationnelle

est un croisement commun entre tous les être humains, les apparences et

les phénomènes naturels étaient le sujet à discourrions adéquat avec les
polythéistes en s’appuyant sur la logique d’argumentation et de la
démonstration et cela se fait sur deux niveaux :

- Le premier niveau : l’abolition de la croyance à plusieurs dieux.

- Le deuxième niveau : l’affirmation de la croyance à un seul dieu unique.
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De plus, les penseurs de l’Islam ont adopté ce chemin coranique comme

un moyen pour parler de la croyance à l’unicité divine car toutes les
créations qui se trouvent dans cet univers affirment l’existence d’un seul

dieu doté d’une sainteté incomparable et d’une perfection absolue, et ils

étaient influencés par plusieurs des conception inspirées du coran en
particulier en ce qui concerne le sujet de la démonstration des caractères
.

et son rapport avec dieu le plus puisent

Alors le principe de persuasion sera fondé a partir de la

confirmation du sujet des caractéristiques divines à travers les preuves qui
affirment la réalité de la croyance par l’emploi des phénomènes spatiales
et les émotions qui caractérisent l’homme et avec lesquels la raisons

ملخص:

humaine réagit d’une manière périodique et continue.

خصص
نظ ار ﻷهمّ ة اﻹ مان وأثره على مصير الح اة ال شر ة،نجد ّ
أن القرآن الكر م قد ّ
فضـاء واسعاً عرض ف ه مسألة إثبـات اﻷلوه ة وتوحـيدها ؛هذه اﻷخيـرة قامـت على أسـس مـــن
المتعددة ،اعت ار
الدﻻئل عند مخاط ة العقل اﻹنساني،انطﻼقاً من مظاهر الكون وصوره
ّ
البراهين و ّ
أن هذه المخاط ة تُعَ ُد تقاطعاً مشتر ا بين بني ال شر؛فكانت المظاهر الكون ة أقرب في محاورة
اﻷول :إ طال
المشر ين والتعامل معهم منط البرهنة واﻻستدﻻل ؛وذلك على مستو ين:ـ المستو
ّ

أن الموجودات
عقيدة اﻹشراك ،ـ المستو الثاني :إث ات عقيدة التّوحيد الخالص ّ تعالى  ،و ما ّ
صـف لّ ما ٍل وقداسـةٍ،اتّخـذ مف ّرو اﻹسﻼم هذا
أو المخلوقات دالّة على وجود خال ٍ واحدٍ،مُتّ ٍ
مه،خاص ًة في
ال ّنـهج القـرآني وسـيل ًة عنـد حديثهـم عـن عـقيدة التّوحيد ،متـأ ّثر ن بـ ثي ٍر مـن مفاه
ّ
فيتأسس مبدأ اﻹقناع عند إث ات هذا الموضوع ،
الصفات وعﻼقتها ال ّذات اﻹله ة؛
مسألة إث ات ّ
ّ
الدﻻئل المُبرِهنة على حق قة اﻹ مان ،وذلك بتوظيف المشاهد الكون ة والظّواهر
من خﻼل إقامة ّ
المحسوسة المنط عة على الخل  ،والتي يدر ها العقل ال شر و تفاعل معها ش ل دورٍّ
ومتواص ٍل.
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توطئة :

عدة رامت
ان للمدارس الكﻼم ة إّان بروزها في العصور اﻹسﻼم ة اﻷولى ،أدوا ار ّ
الدفاع عن العقيدة اﻹسﻼم ة ،موازاة مع الرد على أصحاب ِ
النحﻞ
الملﻞ و ِّ
من خﻼلها ال ّذود و ّ
ّ
ثم
المختلفـة ،و ذلك من خﻼل تقرر حق قة اﻹ مان،بدءا من الحديث عن التوحيد الخالصّ ،

المنزهة عن ﻞ نقص أو عيب ،وحتّى يتم التأس س لمفهوم
المقدسة و ّ
إث ات ال ّذات اﻹله ة ّ
تصورات
أن علماء الكﻼم قد استفرغوا جهودهم في هذا المنحى مستخدمين
التّنزه ،نجد ّ
ّ
الشـاهد على الغائب ،وهو
العقﻞ في ترتيب م ّونات إحد
أهم البراهين ممثل ًة في دﻻلة ّ
ّ
ظف في مسائﻞ العقيدة.
ضرب من الق اس المو ّ

أهم ُة البرهان في الخطاب القرآني:
ّ

جعﻞ القرآن الكرم حديثه في موضوع العقائد وخاصة مسألة التوحيد حديثا قائما

الدعو
على منهج المحاورة استصحاب الدليﻞ والبرهنة على ّ

الحجة المقنعة  ،ومن ذلك

تعدد اﻵلهة فقال س حانه وتعالى }} :أَِإَل ٌه ﱠم َع
المدعين من الكفرة بإقامة حجتهم على ّ
مطال ة ّ
)(1
ﱠ ِ ُقﻞ هاتُوا بره َان ُ م ِإن ُ نتُم ِ ِ
ين{{  ،ف عدما أورد النص القرآني صو ار ونماذج متعددة
صادق َ
ْ َ ُْ َ ْ
ْ َ
لمظاهر الكون من خل للسماوات ٕوانزال للغيث وجران لﻸنهار  ...عطف بهذه اﻵ ة
مطال ا المشر ين بإيراد بينة أو حجة على أن اﻷوثان المصنوعة أيد ال شر قادرة على
الخل والتصو ر مثﻞ ما فعله المولى تعالى،

)(2

 ،و ؤ د الخطاب القرآني هذا النهج حتى

على مستو الدعوة النبو ة عند مخاط ة الكفرة فأمر ﷲ تعالى نبّه صلى ﷲ عل ه وسلم ،
بوجوب سلوك هذا المسار و مطال ة أقوام المشر ين استحضار دليﻞ واحد حتجون ه على
فرهم ،وعنادهم ،فقال جﻞ شأنه  }}:أَ ِم اتﱠ َخ ُذوا ِم ْن ُدوِن ِه ِآل َه ًة ُق ْﻞ َهاتُوا ُب ْرَه َان ُ ْم َٰه َذا ِذ ْ ُر َم ْن
ِ
ِ
ضو َن{{ ).(3
َمع َي َوِذ ْ ُر َم ْن َقْبلي َب ْﻞ أَ ْكثَُرُه ْم َﻻ َ ْعَل ُمو َن اْل َح ﱠ َف ُه ْم ُم ْع ِر ُ
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مدعي الكفر سوق
إن أهم ة البرهان في الخطاب القرآني ﻻ تقتصر على محاورة ّ
ّ
دليلهم على معتقدهم في الح اة الدن ا فحسب ،بﻞ يتعداه إلى يوم الق امة أ ضا  ،ففي ذلك

الموقف الرهيب طالبهم ال ار س حانه وتعالى مرة أخر الحجة على دعواهم في الشرك
ِ ﱠِ
ِ ِ
ين ُ نتُ ْم تَ ْزُع ُمو َن َوَن َز ْعَنا ِمن ُ ِّﻞ
ول أ َْي َن ُش َرَ ائ َي الذ َ
ف قول عز من قائﻞ َ}} :وَ ْوَم ُيَناديه ْم َفَُق ُ
ِِ
أُ ﱠم ٍة َش ِه ًيدا َفُقْلَنا َهاتُوا ُب ْرَه َان ُ ْم َف َعلِ ُموا أ ﱠ
ض ﱠﻞ َع ْن ُهم ﱠما َ ُانوا َ ْفتَ ُرو َن{{ ) (4وعل ه إذا
َن اْل َح ﱠ ﱠ َو َ
ان الذ ر الح م يدعو في نصوصه بوجوب اﻻستدﻻل عند إقامة الدعو  ،أو اتخاذ

موقف ما  ،فإنه المقابﻞ يبين زف عقائد المشر ين بوضع الدليﻞ المقنع أمام العقﻞ ال شر

 ،ولهذا انت آ ات القرآن الكرم تتر في نزولها على قلب النبي صلى ﷲ عل ه وسلم
هادمة لعقيدة الشرك أدلة ون ة تن ه العاقﻞ الى طﻼن هذا المعتقد وتهافته.

دﻻلة الشاهد على الغائب عند المتكلمين :

مستمدا
الدليﻞ أو الق اس في عرف المتكّلمين راجع إلى ونه
ّ
أهم ة هذا ّ
ّ
إن ّ
)(5
تتحدث عن نع م اﻵخرة
ومستلهما من القرآن الكرم  ،حيث وردت آ ات عديدة ،التي
ّ

الدن ا من المل ّذات واﻵﻻم التي تراف ح اة
وعذابها و ذلك من خﻼل اﻹشارة لما في الح اة ّ
ال شر و تُساير يوم اّتهم ،وقد حو القرآن الكرم ُجمﻼ من اﻷمثال الهادفة لتقرر المقصود
)(6
عرف ال شر ما حتاجون
بناء على تشب ه الخفي
الجلي ،و ّ
الشاهد الغائب ف ان القرآن ُ ّ
ّ
ّ
الشهادة أحوال المعاد و ال عث ) (7و في هذا
عالم
في
وجود
لها
إلى إدراكه من حقائ
ّ
الح َجج البرهان ة في القرآن الكرم تمّثلت في ق اس إعادة الخل على
المقام نجد ّ
أن أشهر ُ

)(8
النموذج
الضرورة على إعادتها عد فنائها وزوالها ،و ّ
ﻷن القادر على بدء الخل قة قادر ّ
بدئه ّ
اﻹنسان أنا خلْقناه ِمن ن ْ ٍ
ِ
ِ
ض َر َب
طفة فِإ َذا ُه َو َخص ٌم ﱡمِب ٌ
ين َو َ
على ذلك قوله تعالى }}:أ ََو َل ْم َي َر َ ُ ّ َ ُ ّ
َلنا مثَﻼً و ن ِسي خْلَقهَ ،قال ﱠمن ﱡحِيي ِ
ظام و ِهي َرِم م ُق ْﻞ ْ ِ
َها أﱠَو َل َمﱠرٍة
الع
يها ال ِّذ أ َ
َنشأ َ
ْ
َ َ َ َ َ َ ُ َ
ٌ
ﱡحي َ
ََ َ َ
)(9
ِ
ِ
لكم م َن ﱠ
ار َفِإ َذا أَنتُ ْم ّم ْن ُه تُوِق ُدو َن {{
ض ِر َن ًا
َو ُهَو ِ ُ ِّﻞ َخْل ٍ َعلِ ٌمِّ ،
الش َج ِر اﻷ ْ
َخ َ
الذ َج َع َﻞ ُ ّ
يوجه العاقﻞ إلى اﻹقرار مال القدرة اﻹلهّة على إح اء و عث اﻷموات ،ق اسا
فهذا ّ
النص ّ

الرطب ،هذا
الدن ا وهو خروج النار
الحارة من ّ
اﻷمر المشاهد في الح اة ّ
الشجر اﻷخضر ّ
ّ
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النار ) ،(10فالمولى تعالى
العفاَر و بهما انت ق ائﻞ العرب تُوِق ُد ّ
الم ْرخ و َ
اﻷخير ُعرف اسم َ
الض ِد من ِ
قادر على إخراج ِ
الرد على من ر
الض ِد ،و هو دليﻞ على
ّ
ّ
صحة الق اس في ّ
ّ
)(11
ن
لما انت ظواهر الكو المشاهدة لسانا ناطقا
مسـألة البـعث و الﱡنـشور يـوم الـق امة
و ّ

أن متكّلمي
حقائ غيبّة ال عث ووجود المولى ّ
وجﻞ ،المتّصف ّﻞ مال وقداسة،نجد ّ
عز ّ
السماوات واختﻼف الليﻞ و النهار
المعتزلة اﻷوائﻞ قد أن روا ّ
شدة على ّﻞ من ّادعى ّ
أن ّ

)(12
يوضح مد ق مة و
 ...ﻻ دليﻞ فيها على إث ات ال ار س حانه وتعالى  ،و هذا الموقف ّ
الدليﻞ و أثره في تقرر مسألة اﻹ مان بوجود الخال تعال ــى ،و ّﻞ ما يت ع ذلك
أهم ة هذا ّ
ّ

تضمن ثي ار من هذه
من ضرورة إث ات اقي صفات الكمال لل ّذات اﻹلهّة ،والقرآن الكرم قد
ّ
عز وجﻞ وصفاته العلّة
اﻷمثلة المعروفة اﻷق سة العقل ة التي
ستدل بها على وجود المولى ّ
ّ

)(13

النفس
فـالمثال القرآني لون من ألوان الهـدا ة واﻹرشاد يهدف لتحقي صفة اﻹ مان في ّ

)(14
الصور المشاهدة على
ال شرة
أن هذا ّ
يدل على ّ
مما ّ
الضرب من الخطاب بدﻻلة ّ
ّ ،
حقائ الغيب ،منهج أصيﻞ في الوحي اﻹلهي مغزاه رفع حجاب الجهالة عن العقـ ــﻞ و ّﻞ ما
ّ
عوق إقناعه أو حول بينه و بين مسألة اﻹ مان ،هذا الهدف ُمتحّق فعﻼ في اﻷدّلة و
اﻷق سة القرآنـ ة المتّسمة الوـضـوح و الجﻼء ،ف انت مقنعة للعـ ـوام و الخواص من الناّس

حد سواء).(15
على ّ

الشاهد لد المتكّلمين مبرهـن على وجـود الغائـب ،و ُمثبت له ،ف ه يتع ّـد
إن ّ
ّ
)(16
المتكّلمـون إلى الحديث عن حقائ الغيب و مسائله ،و ّيبرر قاضي القضاة عبد الج اّر

)(17
أن علماء الكﻼم
طرق اﻷدّلة ﻻ تختلف
هذا
ﻷن ُ
ً
شاهدا و غائًا " و ما ّ
التوجه قوله ّ ":
ّ
)(18
فإنهم ﻼ رب سينهجون طر إث ات المسّلمات
مثّلون فرقا دين ة في أساسها
ّ ،

العقائد ة ،منطلقين في ذلك من إ مانهم بوجود المولى تعالى ووحدانيته ،مع اﻻجتهاد في

المعضدة لحق قة اﻹ مان ) ،(19من مبدأ أمارة المخلوق ّﻞ صوره و ائناته
استحضار اﻷدّلة
ّ
الدﻻﻻت ،سبب إقامتها
الدﻻلـة بذاتهـا هي أوضح و أجلى ّ
ﻷن هذه ّ
على ثبوت الخالـ ّ ،

الضرورة من
أن الموجود مفتقر و محتاج لمن أوجده ،فيلزم ّ
لعﻼقة التّﻼزم القطعي و هو ّ
)(20
الشاهد طرقا
الصانع قطعا  ،و عل ه س ون ﻼ رب ق اس الغائب على ّ
وجوده وجود ّ

وجﻞ و إث اتها ،و ما اهتمام المتكّلمين
عز
معوﻻ عل ه في الحديث عن صفات ال ار ّ
ّ
ّ
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اﻹلهي ــة و منهج إقرارها ،إﻻّ ونها تمثّﻞ العمدة و اﻷساس عند أهﻞ
صفات
ّ
موضوع ال ّ
تصور الوحدان ة الخالصة ،إﻻّ إذا اقترنت
التّوحيد ) (21وعل ه ﻻ ستق م حال من اﻷحوال
ّ
الصفات اﻹله ة إث اتا وتنزها ف ﻼ الموضوعين متﻼزمين ﻻفصﻞ بينهما وﻻ افتراق.
موضوع ّ

النموذج ة التي طرقها علماء الكﻼم في س اق حديثهم عن
الصفات ّ
ّ
أهم ّ
لعﻞ من ّ
تعالى سندهم في ذلك دﻻلة
ال ّذات اﻹله ة إث اتهم للقدرة و العلم و الح اة و الغنى المطل
النحو التاّلي:
الشاّهـد على الغائـب في تحقيـ هذا اﻹثب ــات و البرهنة عل ه على ّ

 إث ات صفة القدرة اﻹله ة :

وجﻞ متّصـف القدرة فمن أسمائه العلّة القادر و المقتدر )" : ،(22و هو
إن ﷲ ّ
ّ
عز ّ
)(23
عد أساسا و جوه ار
الصفة لد علماء الكﻼم تُ ّ
الذ فعـﻞ القصد و اﻻخت ار"  ،و هذه ّ
الموجد للكون وأعراضه) (24فوجود
في إث ات وجود المولى تعالى ،بدليﻞ ّ
صحة الفعﻞ اﻹله ّي ُ
الكون الثّابت المشاهدة دليﻞ في صدوره عن الموجود القادر الذ أوجده قدرته ،و ف ما

أن المتكّلمين رتّبوا دليلهم
يتعّل ق اس الغائب على ّ
الشاهد ﻹث ات صفة القدرة اﻹله ة نجد ّ
 ص ﱠح ُة وقوع الفعﻞالنحو:
على هذا ّ
شخص ٍ
من شخص سل م و عدم وُق ِ
ٍ
معتﻞ.
وعه من
ّ
ُ

اﻷول
ـ ّ
اﻷول من الفعـﻞ دون الثاّني ﻻ يرجع إﻻّ لصفة ّ
مميزة بينهما و هي ون ّ
إن تم ّ ن ّ
قادر و الثّاني عاج از).(25
ٍا

عبر المتكّلمون مصطلح
و بهذه المفارقة بين ذاتين في عالم ّ
الشهادةّ ُ ،
مختصة معنى وهو القدرة على الفعﻞ دون
السل مة الفاعلة
ّ
اﻻختصاص ،وهو ون ال ّذات ّ
ال ّذات العليلة ) ،(26ومن خﻼل هذا الق اس يثبت علماء الكﻼم صفة القدرة لل ّذات اﻹلهّة
بتوظيف دليﻞ ُمشاهد محسوس ومعهود في ح اة ال شر ،حيث يتم ّ ن اﻹنسان القادر مما
طرفين هو ثبوت القدرة معنى
عجز عنه غيره من المعتّلين ،ف ون المعنى الفارق بين ال ّ

عدد صور
عدة مواضع عندما ّ
الصفة في ّ
مؤثّـر و ُموجد للفعﻞ ،والقرآن الكرم قد أشار لهذه ّ
الك ــون و مظاهـره قوله تعـالى ِ}} :إ ﱠن ِفي خْل ِ ﱠ ِ
اخِتﻼَ ِ
ف ﱠ
ات و اﻷ َْر ِ
الل ْي ِﻞ َو
ض َو ْ
َ
الس ﱠمـَو َ
14
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الﱠنهِار و ُ ِ ِ
ٍ
َنزل ﷲ ِمن ﱠ ِ ِ
ِ
َحَ ا
اس َو َما أ َ َ ُ ّ َ
الس َماء ّمن ﱠماء َفأ ْ
الفلك التي تَ ْج ِر في الَ ْح ِر ِ َما َي ْنَف ُع الﱠن َ
َ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠ
ِ
الم َسخر َب ْي َن
الرَ ِ
اح َو ﱠ
ِه اﻷ َْر َ
صر ف ّ
يها من ُ ّﻞ َداﱠة َو تَ ْ
الس َحاب ُ
ض َ ْع َد َم ْوت َها َو َبث ف َ
ض َﻵ ٍ
ﱠ ِ
ات ّلَِق ْو ٍم َ ْعِقُلو َن (27) {{.ففي هذه اﻵ ة الكرمة دعوة للنظر العقلي
الس َماء َو اﻷ َْر ِ َ
ﻷنها دﻻئﻞ على عظ م القدرة و اهر الح مة ") (28و
صوب هذه الموجودات لﻼتّعا بهاّ ":
ظواهر الكون ة شاهدة و ناطقة بثبوت صفة القدرة اﻹله ة الكاملة و ذلك من
التالي ت قى ال ّ

ﻷنه
مما
ضطر اﻹنسان العاقﻞ إلى التّسل م بهذه الحق قةّ ،
ّ
منطل صدورها عن موجد مقتدرّ ،
السماوات و اﻷرض عن الموتى والعجزة ) ،(29و قى استحقاق
ير في ّ
الشاهد امتناع صدور ّ
أن المخلوق إذا ثبتت ف ه القدرة مثﻼ ،فهي
صفة القدرة للمولى تعالى ،استحقاقا مطلقا ،بيد ّ
الصفات ون
ناقصة معتّلة و محدودة ،و لهذا نّه العلماء إلى أنّ ق اس ّ
الشواهد في اب ّ

وجﻞ و لكن
أن ثبوت صفة مال ما للمخلوق تكون ثابتة للخال ّ
ق اسا اﻷولى ،معنى ّ
عز ّ
)(30
الصفات اﻹله ة مستحّقة له على سبيﻞ اﻷولو ــة و
من اب أولى ،و بهذا ستبين ّ
أن ّ
المطلقين،ﻷن ال ار تعالى ﻻ ّند له و ﻻ نظير ،و هذا هو جوهر التّوحيد الخالص
الكمال
ّ
وجﻞ ،القائﻞ في مح م تنزله َ }} :ل ْ َس َ ِم ْثِل ِه
الشرك أو المشابهة
النافي لكﻞ صور ّ
ّ
ّ
عز ّ
)(31
الس ِم ع ال ِ
ص ُير{{ .
َشئٌ َو ُهَو ﱠ ُ َ

 إث ات صفة العلم اﻹلهي:

عدة
الصفة قد وردت إث اتا له في مواضع ّ
ّ
إن المولى تعالى متّصف العلم ،و هذه ّ
الزوال غير متناه ،خﻼفا لعلم
من سور القرآن الكرم ،و ميزة العلم اﻹلهي ّأنه علم ممتنع ّ
)(32
عز وجـ ّـﻞ و جو ا ،ذلك ّأنها صفة مال تنفي ما
الصفة ثابتة في جنب ﷲ ّ
الع اد  ،فهذه ّ
ضاﱡدها من الجهﻞ.
َُ

ستهﻞ المتكّلمون حديثهم عن صفة العلم اﻹلهي من
واستدﻻﻻ على هذا الثّبوت
ّ
فدل هذا اﻹح ام
منطل تناظم أجزاء الكون و تناغم حر اته وف قانون مح م ﻻ محيد عنهّ ،
)(33
الشهادة ،استحضـار
يتقرر في عالم ّ
على ّ
أن ال ار س حـانه و تعـالى عالـم  ،و هذا ما ّ
النحو التالي:
مقدمتيـن و نتيجة لهما على ّ
ق اس قائـم على ّ

الشاهد.
صحة و جود قادرن من ال شر في ّ
ّ -
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صحت منه الكتا ة و الثاّني تع ّذرت عل ه اﻷمي.
 أحدهما ّّ

أن القادر على الكتا ة دون اﻷمي ،راجع لثبوت صفة العلم ف ه دون
فتكون النتيجةّ :
ّ
اﻵخر).(34
بهذا اﻻستدﻻل فترق العالم عن الجاهﻞ في مسألة استحقاق صفة العلم و توّفرها

لما ان مقتد ار على إبداع هذا الكون ،و تصرف
ف ه ،فيتأ ّكد بهذا الق اس ّ
أن المولى تعالى ّ
طلعا على ّﻞ خ ا اه و جزئ اته سواء في حر اتها أو
الضرورة عالما م ّ
شؤونه  ...ان ّ

س ونها.



إث ات صفة الح اة :

عدة آ ات ،قوله تعالى }}:
إن الح اة صفة لل ّذات اﻹله ة ،أثبتها القرآن الكرم في ّ
ّ
)(36
(
)
35
ﱠ
الح ﱡي ﻻَ ِإَل َه ِإﻻﱠ ُه َو {{
ﱡوم {{
و قوله أ ضا ُ }} :ه َو َ
ﷲُ َﻻ ِإَل َه ِإﻻ ُهَو َ
الح ﱡي الَقي ُ
النقص و هو الموت و الفناء،
فالح اة أ ضا صفة مال تنفي ما قابلها أو
ضادها من ّ
ّ
أن المولى س حانه حي ﻻ موت خﻼفا للخﻼئ ) ،(37وعند
فوردت على سبيﻞ المدح ،و هو ّ
ّ
الصفة ق اس ُمشاهد ،و ذلك من خﻼل اﻻستدﻻل القدرة أو
المتكّلمين م ن إث ات هذه ّ
العلم ،على ون ال ار س حانه و تعالى حّا و ذلك بوضع أصلين :
أن المولى تعالى عالم و قادر .
اﻷول ّ :
 ّأن العالم القادر ﻻ ون إﻻّ حّا
 -الثّانيّ :

)(38
.

صحة هذين اﻷصلين ُستَحضر دليﻞ الشاهد مما ُير و ُعهد في
و للبرهنة على ّ
النحو التّالي:
الكون و ُيرتّب على ّ
صحت منها القدرة و العلم ذوات ال شر.
 وجود ذاتين إحداهما ّ -و الثان ة لم صح منها ذلك الجمادات .

أن ال ّذوات اﻷولى حّة دون الثان ة
أن الفارق بينهما في ح م العقﻞ ّ
 فينتج ّ16
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مميزة لجنس من الموجودات،
و بهذا الق اس الكﻼمي ،يتلخص ّ
أن الح اة صفة ّ
ال شر مقارنة الجمادات ،و جوهر الح اة مقترن صفتي العلـ ــم و القدرة ،فبهما معا يتحّق

هذا التص ّـور المراد ،و هو قيـام صفة الحيـاة و ثبوتها عقﻼ ،بناء على ما هو محسوس و
الدن ا.
ُمشاهد في الح اة ّ



إث ات صفة الغنى اﻹلهي:

وجﻞ ذاته العلّة الغنى المطل في عديد من اﻵ ات القرآن ة،
لقد وصف ﷲ ّ
عز ّ
)(40
ِ
ِ
اعَل ُموا أ ﱠ
تكرر
}}و ْ
الصفة مقترنة بلفظة الجﻼلةّ ،
َن ﷲَ َغن ﱞي َحم ٌيد{{ وهذه ّ
قوله س حانهَ :

مرة ] [18في مواضع مختلفة من سور القرآن الكرم ) ،(41ومفهوم
ورودها نحو ثمان عشرة ّ
وجﻞ ﻻ تجوز عل ه الحاجة أ ّ حال من
الغنى
أن المولى ّ
اﻹلهي عند المتكّلمين هو ّ
عز ّ
ّ
)(42
الصفة صفة مال في حّقه س حانه ،و هي أزل ة ﻻ تنفك عنه أبدا ،و
اﻷحوال  ،فهذه ّ
مقدمات تعقبها
حرر المتكّلمون دليلهم على ش ﻞ ّ
للبرهنة على ثبوتها في ال ّذات اﻹله ة ّ

النحو التّالي:
نتيجة،على ّ

النفار.
إن الحاجة ﻻ تقع إﻻّ على من جازت عل ه ّ
الشهوة و ّ
ّ -

النقصان.
 ّالنفار تقعان على من تط أر عل ه ّ
الز ادة و ّ
الشهوة و ّ

النقصان تطرآن على اﻷجسام فحسب ،و ﷲ تعالى ل س بجسم.
 ّالز ادة و ّ
 -النتيجة  :نفي وقوع الحاجة عل ه أصﻼ ،فوجب ونه تعالى غنٍّا.

)(43

يتقرر لد المتكّلمين مفهوم الغنـى اﻹلهي المطلـ  ،و ذلك من
و بهذه ّ
الدﻻلة ّ
ّ
النقص لﻸجسام
خﻼل نفي الجسم ة عن ال ّذات اﻹلهّة الكاملة ،و في نفس الوقت عزو ّ
عز
التي تعترضها صور التّغيير و التّبديﻞ المشاهدة في الكون ،وعل ه ت قى صفات المولى ّ

عبر
وجﻞ من قدرة و علم وح اة و غنى  ....مختصة معنى الكمال المطل و ّ
المنزهّ ،
ﻷنها تُ ّ
ّ
ق
فإن ذلك ﻻ ُطل
العلم
أو
ة
ر
القد
صف
و
إن
و
ى
حت
المخلو
أن
ما
ة،
الوحدان
قة
حق
عن
ّ
ّ
ّ
ُ
إﻻّ ما يناسب و يواف حالته من عجز ٍ
وفناء وهذا تا ع لما بين ال ّذات اﻹلهّة و اقي ال ّذوات
من التّ اين و المخالفة) ،(44والمولى س حانه قول في مح م تنزله  }}:أََفمن ي ْخُل َ من ﻻﱠ
َْ َ ُ َ
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تفرد
َي ْخُل ُ أََفﻼَ تَ ﱠذ ﱠ ُرو َن {{ ) ،(45فصدق ّ العظ م الذ
ّ
جّلت أسماؤه ،و عظمت صفاته.

خاتمة:

تنزه عن ّﻞ نقص،
ﻞ مال ،و ّ

أن نصوص
لما انت مسألة اﻹ مان جوهر هذه الح اة،وحق قتها الثّابتة،نجد ّ
ّ
اهتمت بإرساء عقيدة التّوحيد الخالصة،وذلك من خﻼل مخاط ة العقﻞ
القرآن الكرم قد ّ

الشاهد على الغائب في البرهنة على ال عث
ال شر أدّلة واضحة مفهومة ،دﻻلة ّ
الشهادة في إث ات مسائﻞ
الدﻻلة القرآن ة
المستمدة من عالم ّ
وّ
ّ
النشور،وعلى نس هذه ّ
الصفات
الغيب،درج علماء الكﻼم في ترتيب أق ستهم و راهينهم عند حديثهم عن مسألة ّ

الدن ا،ف ان عملهم في هذا
اﻹله ةٕ ،واث اتها من منطل ما هو مشاهد ومعتاد في الح اة ّ
المتلو،أﻻ وهو القرآن الكرم،الذ أح مت آ اته،
المجال مستندا في مرجعيته إلى الوحي
ّ
عز
السل م ّبيناته ،و راهينه،وهذا وجه من أوجه التّأثر والتّفاعﻞ مع تاب ّ ّ
واتّضحت للعقﻞ ّ

وجﻞ ،الذ ﻻ أت ه ال اطﻞ من بين يد ه وﻻ من خلفه.
ّ

الهوامش

)  (1سورة النمﻞ :آ ة 64
18
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) (2هود بن مح م الهوار  ،تفسير تاب ﷲ العزز ،تحقي

وتعلي

 ،الحاج بن سعيد

شرفي ) ، 1 ،بيروت  ،دار الغرب اﻹسﻼمي .262 ، 261 :3 ( 1990 ،
) (3سورة اﻷنب اء ،آ ة .24

) (4سورة القصص ،آ ة 75 ،74

) (5د /محمد سعيد رمضان البوطي ،بر ال قين ات الكون ة) ،دمش  ،دار الف ر(1988 ،
ص.43

الزر شي ،البرهان في علوم القرآن ،تحقي  ،محمد أبو الفضﻞ إبراه م،
) (6محمد ّ
)بيروت ،دار المعرفة ،دت( .488 :1

2

)7محمد بن رشد ،مناهج اﻷدلة في عقائد الملة ،تحقي  ،محمود قاسم) 2 ،مصر ،م ت ة
اﻷنجلو مصرة (1964 ،ص.193

الرحمن حسن حبن ة الميداني،ضوا
) (8عبد ّ
)دمش  ،دار القلم (2004 ،ص.298
) (9سورة س ،آ ة.77،80 ،

المعرفة و أصول اﻻستدﻻل و المناظرة7 ،

) (10محمد بن قتي ة ،تفسير غرب القرآن ،تحقي  ،أحمد صقر )القاهرة ،دار إح اء الكتب
العر ة (1958 ،ص.368

) (11محمد القرطبي ،الجامع ﻷح ام القرآن )القاهرة ،مط عة دار الكتب المصرة(1946 ،
.58،59 :15

الرد على ابن الروند
الرح م الخ ا  ،اﻻنتصار و ّ
) (12عبد ّ
نيبرج )القاهرة ،مط عة الم ت ة المصرة (1925 ،ص.57

الملحد ،تحقي  ،د/ه،س،
و

في التّوحيد
الرسالة التّدمرة
) (13أحمد بن ت م ة،
ّ
الصفات و القضاء و القدر) ،الجزائر ،شر ة الشهاب ،دت( ص.66
و ّ

اﻷسماء

) (14د /فؤاد علي رضا ،من علوم القرآن) 1 ،بيروت ،دار اقرأ (1988 ،ص.152،153

السيوطي ،اﻹتقان في علوم القرآن ،تحقي  ،محمد أبو الفضﻞ إبراه م
) (15جﻼل ّ
الدين ّ
بيروت ،الم ت ة العصرة.52 :4 (1988 ،
19
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) (16قاضي القضاة عبد الج ار :هو أبو الحسين عبد الج ار الهمذاني اﻷسد أ اد  ،من
أبرز مؤّلفاته :المغني في أبواب التوحيد و العدل ،و تاب تنزه القرآن عن

عد من الط قة الحاد ة عشرة لد
الر سنة 415هـ1025/مّ ،
المطاعن ،...توفي ّ
المعتزلة) .انظر الحاكم الجشمي ،شرح عيون المسائﻞ ،ضمن تاب فضﻞ اﻻعتزال

السيد ،2 ،تونس ،الدار التونس ة للنشر ،الجزائر،
و ط قات المعتزلة ،تحقي  ،فؤاد ّ
الزر لي ،اﻷعﻼم،2 ،
الدين ّ
المؤسسة الوطن ة للكتاب ،1986 ،ص  ،365خير ّ
القاهرة ،مط عة وستاتسوماس.74 :4 (1954 ،

) (17عبد الجّار الهمذاني ،شرح اﻷصول الخمسة) ،الجزائر ،المؤسسة الوطن ة للفنون
المط ع ة.94 :1 (1990 ،
) (18عبد الحل م محمود ،التّف ير الفلسفي في اﻹسﻼم ) 2 ،بيروت ،دار الكتاب اللبناني،
دار المدرسة (1982 ،ص.115
) (19د/محمد علي أبو ران ،تارخ الف ر الفلسفي في اﻹسﻼم) 2 ،بيروت ،دار النهضة
العر ة (1973 ،ص.134

الدين الكتبي) ،
الصمد شرف ّ
) (20أحمد بن ت م ة ،تاب ّ
الرد على المنطقيين ،نشر ،عبد ّ
م ا  ،المط عة القّمة (1949 ،ص .165

) (21عبد الملك الجو ني ،اﻹرشاد إلى قواطع اﻷدلة في أصول اﻻعتقاد ،ترجمة،ج،د،
الدول ة (1938،ص.36
لوس اني ) ارس ،المط عة ّ

الراز ،
الدين
) (22فخر
ّ
ّ
الرؤوف سعد،
و تعلي  ،طه
عبد ّ
ص.321،322

شرح

أسماء

ﷲ

الحسنى،

مراجعة

و

تقد م

)1بيروت ،دار الكتاب العري(1984،

) (23علي الجرجاني ،تاب التّعرفات)،بيروت ،دار الكتب العلم ة (1995 ،ص.171
) (24عبد الج ار ،شرح اﻷصول الخمسة.93 :1 ،

الساب .94 :1،
) (25المرجع ّ
الشرف المرتضى ،شرح ُجمﻞ العلم و العمﻞ ،تصح ح و تعلي  ،عقوب الجعفر
)ّ (26

المراغي)1 ،طهران ،دار اﻷسوة للط اعة و النشر (1994 ،ص .48
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) (27سورة ال قرة،آ ة.164 ،

الكشاف ) 1 ،بيروت  ،دار الف ر .326 :1 (1977،
الزمخشـر ّ ،
) (28محمود ّ
) (29الجو ني ،اﻹرشاد إلى قواطع اﻷدلة في أصول اﻻعتقاد ،ص.36
الرد على المنطقيين ،ص.150
) (30ابن ت م ة ،تاب ّ
الشور ،آ ة.11،
) (31سورة ّ
الراز  ،شرح أسماء ﷲ الحسنى ،ص .241
)ّ (32

) (33عبد الجّ ار ،شرح اﻷصول الخمسة ،1،98 ،الجو ني ،اﻹرشاد إلى قواطع اﻷدلة في
أصول اﻻعتقاد ،ص.37 ،36
) (34عبد الجّار ،شرح اﻷصول الخمسة.98 :1 ،
) (35سورة ال قرة،آ ة.255 ،
) (36سورة غافر،آ ة.65،

الراز  ،شرح أسماء ﷲ الحسنى ،ص.306
)ّ (37
) (38عبد الج اّر ،شرح اﻷصول الخمسة.101 :1 ،
) (39المرجع الساب .102 ،101 :1 ،
) (40سورة ال قرة،آ ة.267 ،

) (41محمد فؤاد عبد ال اقي ،المعجم المفهرس ﻷلفا
الكتب المصرة1964 ،هـ( ص.506

القرآن الكرم) ،القاهرة ،مط عة دار

الشرف المرتضى ،ال ّذخيرة في علم
) (42عبد الجّار ،شرح اﻷصول الخمسةّ ،145 :1 ،
الكﻼم ،تحقي  ،أحمد الحسيني )قم ،مؤسسة النشر اﻹسﻼمي1411 ،هـ( ص.587

) (43عبد الجّار ،شرح اﻷصول الخمسة.146 :1،
المؤسسة الوطن ة للفنون المط ع ة،
) (44د/عمر سل مان اﻷشقر،العقيدة في ﷲ) ،الجزائر،
ّ
 (1990ص  203و ما عدها .
النحﻞ،آ ة.17 ،
) (45سورة ّ

مجلة ال حوث والدراسات العلم ة
جامعة الد تور حيى فارس
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اﻹصﻼحات المصرف ة و دورها في إعادة ه لة الجهاز المصرفي
" دراسة لمسار اﻹصﻼح المصرفي في الجزائر
مسعود رشيدة.د

أستاذة مساعدة ل ة العلوم اﻻقتصاد ة و علوم التسيير
3 جامعة الجزائر

rachmess@yahoo.fr

Résumé :
Dan

cette recherche

nous allons traité d’une manières générale le

système bancaires dont est un élément facture qui permet d’accéder à une

source de financement permanente et stable ,pour une croissance global
dans tout les domaines, et d’une manière précise les reformes bancaires et

sons rôle dans la restructuration du marché bancaire . Les banques
jouent un important rôle dans le financement des politiques de
développements ;et avec l’ouverture des marches nationaux (financiers
surtout ) l’adaptation d’une politique large des reformes deviennes une
nécessité résultants des effets de la mondialisation ,dans le but

de

réorganisé le système bancaire afin de contribuer un système fiable et

solide .Et dans le cadre de trouve des ressources de financement du
développent en dehors de secteur des hydrocarbures et a fin de préserver
ses sources aux futures générations ; L’Algérie doit adapte une nouvelle

stratégie et des politiques des reformes de sans système bancaire ;qui leur
permettre de restructurer et diversifier les ressources de financement ,pour
avoir un développement global et équitable
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ملخص :

يبرز دور الذ

تلع ه البنوك في تمو ل س اسات التنم ة لما لها من أهم ة في تطور

البلدان و تقدمها اقتصاد ا و اجتماع ا و س اس ا.و ظهور موجة التحرر المالي و

المصرفي في العالم ظهر الحاجة إلى تبني س اسات إصﻼح ة واسعة للحد من أثار
السلب ة الناتجة عن انفتاح اﻷسواق و اﻻقتصاد

ل و من أجل إعادة تنظ م السوق

المصرفي المحلي و ما صاحب هذه الس اسات من عمل ات خصخصة القطاع العام

،للمساهمة في خل أنظمة مال ة ومصرف ة سل مة وتنافس ة لتعز ز استقرار اﻻقتصاد ،

و غيرها من البلدان أدر ت الجزائر اليوم أهم ة البنوك في تمو ل اﻻقتصاد و اﻻعتماد

عليها في تمو ل التنم ة واستعمالها بديل لتمو ل اﻻقتصاد تعتمد عل ه بدﻻ من اعتمادها
على المداخيل المتأت ة من قطاع المحروقات.

مقدمة:

م ن للقطاع التمو لي

ﻞ م وناته من بنوك و سوق مالي من أن قوم بدور

أساس ا في إحداث التنم ة مفهومها الشامﻞ اعت ارها عمل ة تغيير شاملة وهادفة ،تديرها
آل ات منض طة وتوجه سيرها .و في إطار ذلك تستط ع البنوك بإعت ارها أحد أهم م ونات

القطاع التمو لي المحلي من لعب دو ار مهما في التمو ﻞ  ،ونها تحتﻞ م انا متمي از بين

قطاعات اﻻقتصاد ة ؛فمن خﻼل مهامها التقليد ة و المتمثلة في تجم ع الموارد المختلفة من
أصحاب الفائض ومن ثم توجيهها إلى

أصحاب الحاجة و العجز وصوﻻ إلى مهامها

الحديثة المتعلقة اﻻستثمار في المشتقات المال ة و التحول إلى البنوك اﻻلكترون ة  ،أص حت

بذلك أحد أهم دعائم التنم ة اﻻقتصاد ة في عالمنا المعاصر و لقد تأكد دور النظام

المصرفي في ذلك من خﻼل ما قدمه من خدمات تمو ل ة،ل س فق من خﻼل تأثيره على
م ة اﻻستثمارات و نوعيتها فحسب و إنما أ ضا من خﻼل توس ع خ ارات ال شر ،و الذ

عتبر الهدف اﻷساسي للتنم ة الشاملة .و ذلك فإننا نﻼح أنه لما اتسعت حدود التنم ة

زادت الحاجة إلى وجود نظام مصرفي أكثر تطو ار و تنظ ما و التالي أكثر تنافس ة ،و نظ ار

لكونه من القطاعات اﻻقتصاد ة الهامة فإنه عد من أكثر القطاعات حساس ة و تأث ار
العوامﻞ الخارج ة المح طة ه .خصوصا في ظﻞ العمﻞ ضمن اقتصاد السوق
23
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العالمي فإنه في الغالب ما يتعرض لهزات عن فة  ،تؤثر على فعاليته و فاءته  ،وللحد من

اﻵثار السلب ة التي تصيب القطاع المصرفي  ،تأتي س اسات اﻹصﻼح المصرفي ،حيث

تعمﻞ على تحسين أدائه حيث يهدف اﻹصﻼح المصرفي إلى خل أنظمة مال ة ومصرف ة
سل مة وتنافس ة تساهم في تعزز استقرار اﻻقتصاد الكلي واﻹسراع في وتيرة النمو اﻻقتصاد

،ولكي تكون إصﻼحات اﻷنظمة المال ة والمصرف ة ناجحة يجب أن تكون جزءا من
إستراتيج ة ل ة أكثر شمول ة وقابل ة للتغيير و تكون في العادة ضمن س اسات اﻹصﻼح

اﻻقتصاد و اله لي الكلي.

اﻹش ال ة:

لقد تزايد عدد و حجم اﻷزمات المصرف ة في يومنا الحالي فعﻞ عولمة النشاطات المال ة و

ت ار

اﻷسواق المال ة في ما بينها،و ما أن للقطاع المصرفي في ظﻞ اﻻنفتاح و التحرر،

دو اًر بي اًر  ،فﻼ بد من إعطاءه اﻷهم ة الﻼزمة والتر يز العمﻞ على جعﻞ البنوك تواكب

متطل ات التطور المالي .و إن ان الهدف العام من اﻹصﻼح المصرفي صورة رئ س ة هو

إصﻼح وتحديث أنظمة المدفوعات والمقاصة والتسو ة ،فإن عمل ة تقو ة اﻷنظمة المصرف ة

ٕوانشاء وتطو ر اﻷسواق المصرف ة على المستو ين الوطني واﻹقل مي تتطلب ضرورة توافر
شرو اقتصاد ة وس اس ة واجتماع ة لتحقي ذلك.
وفي ظﻞ حثها عن تنو ع مصادر تمو ﻞ التنم ة أدر ت الجزائر أهم ة البنوك في تمو ﻞ

اﻻقتصاد و التالي مشارعها اﻻستثمارة و ضرورة اﻻستعانة بها و اﻻعتماد عل ه مصدر

ذاتي و محلي في تمو ﻞ مخططات التنم ة الشاملة ،و اعتماده بديﻞ لتمو ﻞ اﻻقتصاد

وتقليﻞ ت ع ة اﻻعتماد عليها قطاع المحروقات هذا اﻷخير المتعل في الغالب في اﻷسواق
العالم ة من حيث الطلب عل ه .و منذ نشأة الجهاز المصرفي م اشرة عد اﻻستقﻼل و رغم
التطورات العديدة التي عرفها اﻻقتصاد الوطني من خﻼل اﻻنتقال من اقتصاد الموجه إلى

اقتصاد السوق إﻻ أن فعال ة و دور الجهاز المصرفي في تمو ﻞ اﻻقتصاد لم صﻞ إلى
المستو المرغوب ف ه  .حيث أد

التسيير اﻹدار له إلى إ عاده عن وظائفه الرئ س ة

تمو ﻞ اﻻقتصاد وتعبئة اﻻدخار .إن تخلي النظام المصرفي الجزائر عن أهم مهامه جعله

مجرد ش اب ك لتنفيذ توجيهات المر زة و أص ح ﻞ من تقي م المخاطر و التخص ص
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القروض وفقا للمعايير التجارة ش ﻼن هدفين ثانو ين من أهداف التي تتبناها البنوك لذلك
فإن عمل ة إصﻼح الجهاز المصرفي في الجزائر عد أكثر من ضرورة إذ أنه أص ح جهاز
عي مسار التنم ة في ال ﻼد بدﻻ من مواك ة التطور السرع الذ

العالمي.

عرفه اقتصاد الوطني و

و من خﻼل ما سب تأتي هذه الدراسة لﻺجا ة عن أهم ة اﻹصﻼحات المصرف ة في إعادة
ه لة و تحسين الصﻼ ة المال ة للبنوك؟ وهﻞ م نت اﻹصﻼحات المصرف ة المتوال ة التي

مست القطاع المصرفي الوطني من تفعيﻞ دور البنوك في المشار ة في عمل ة التنم ة
الوطن ة؟

فرض ات الدراسة  :تعتمد هذه الدراسة على فرض ات التال ة

 إن التحرر المصرفي و انفتاح اﻷسواق المحل ة على العالم ة يتطلب إعادة ه لة-

البنوك ل س فق من حيث القوانين و التشرعات المسيرة لها ٕوانما أ ضا من خﻼل

أ ضا ملك ة البنوك عن طر خصخصة البنوك العموم ة ؛

عتبر اﻹصﻼح المصرفي ضرور ﻹصﻼح الخلﻞ الناجم عن اﻷزمات التي

تصيب القطاع المصرفي سواء تعل

اﻷمر أزمات داخل ة أو تلك الناشئة عن

انتشار الدولي لﻸزمات المال ة سبب عولمة النشاطات المصرف ة؛

 -تن ع الحاجة إلى إصﻼح القطاع المصرفي الجزائر من الدور السلبي الذ

تلع ه

البنوك في تمو ﻞ اﻻقتصاد و قاءه ش اب ك تسيير العمﻞ اﻹدار دون الدور

اﻻستثمار .

أهم ة الدراسة :

تستمد هذه الدراسة أهميتها من خﻼل أهم ة القطاع التمو ﻞ في عالمنا المعاصر ومن هنا

تأتي أهم ة دور الذ يلع ه القطاع المصرفي في عمل ة تمو ﻞ المشارع اﻻستثمارة و من
ثم في عمل ة التنم ة الشاملة.و في ظﻞ العولمة تأتي س اسات اﻹصﻼح المصرفي من أجﻞ
إعادة تنظ م و تطو ر المؤسسات المصرف ة ،من خﻼل تطو ر النظم القانون ة و البنى
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التحت ة .ومن خﻼل هذه الدراسة أ ضا سنقوم بدراسة تحليل ة لمسار اﻹصﻼح المصرفي في
الجزائر منذ نشأة أول جهاز مصرفي إلى غا ة آخر إصﻼح مصرفي ومن خﻼله سوف نلقي
الضوء على إعادة ه لة البنوك الوطن ة من خﻼل اﻻنتقال من التسيير المر ز إلى التسيير

التجار  ،أ ضا من خﻼل اﻷزمات المال ة و المصرف ة التي ألمت بهذا القطاع.

أهداف الدراسة :تهدف هذه الدراسة إلى تب ان و إظهار :

 -أهم التأثيرات التي أحدثتها المظاهر اﻻقتصاد ة الجديدة للعولمة المال ة و المصرف ة ،من

تحوﻻت اله ل ة والقانون ة على اله اكﻞ واﻷنظمة المصرف ة ؛

 -أهم ة اﻹصﻼح في ظﻞ س اسات التحرر المالي و ذلك من أجﻞ التقليﻞ من اﻵثار

السلب ة للعولمة اﻻقتصاد ة و خصوصا العولمة المال ة على البنوك؛

 -نجعﻞ من هذه الدراسة وقفة و حصيلة لكﻞ التغييرات ٕواستراتيج ة البنوك الجزائرة في ظﻞ

انفتاح و تأثيراتها على اﻻقتصاد الوطني .

حدود الدراسة:من خﻼل هذا الدراسة سيتم تحليﻞ أهم المراحﻞ تطور الجهاز المصرفي
الوطني من خﻼل التطرق إلى:

 اﻹصﻼح المصرفي من ضمن س اسات اﻹصﻼح اﻻقتصاد الكلي ؛ اﻹصﻼح المصرفي بين التحرر و اﻷزمات المال ة و المصرف ة ؛ -إعادة ه لة البنوك الوطن ة بين التحر ر القطاع و تدخﻞ الدولة.

أوﻻ :س اسات اﻹصﻼح المصرفي ضمن س اسات اﻹصﻼح اﻻقتصاد الكلي:
 ماه ة اﻹصﻼح المصرفي:
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م ن تعرف اﻹصﻼح المصرفي أنه مجموع البرامج القانون ة واﻻقتصاد ة التي تطلقها

السلطات في إطار مواجهة المشاكﻞ النقد ة و المال ة التي عاني منها القطاع المالي و

تك فه مع متغيرات الحاصلة و تحقي
المصرفي ،من أجﻞ َ

برامج اﻹصﻼح النقد

التنم ة الشاملة  ،لذلك ترت

و المالي بإستراتيج ة التنم ة القائمة على آل ات نظام السوق،و من

حيث تحق قها لﻸولو ات اﻻقتصاد ة التي تضعها الدولة .

إن إصﻼح الجهاز المصرفي يتكون من عنصرن رئ سين هما ):(1

 إصﻼح البنك المر ز من خﻼل منحه الحرة أكبر في إقرار برامج اﻹصﻼح وإدارة الس اسة النقد ة و اﻻئتمان ة ،و اﻹشراف على المصارف التجارة ؛

 إصﻼح البنوك التجارة من خﻼل التر يز على تقو ة و دعم مر زها المالي و خلبيئة للمنافسة غير الضارة ف ما بينها ،بهدف رفع فاءات الجهاز المصرفي

-

-

و لتحقي اﻹصﻼح المصرفي ستوجب اﻻعتماد على مبدأين أساسين هما):(2
مجال خل النقود الذ

ﻞ.

يجب أن ينحصر الدولة فمن المناسب أن عطي البنك المر ز

السلطة الكاملة للس طرة على الكتلة ،و بهذا فإن إصﻼح آل ة اﻻئتمان يجب أن تمنع خل

النقود من ﻻ شيء؛

إصﻼح البنى المصرف ة و المال ة لزادة فاءة النظام المصرفي و تستدعي هذه الكفاءة أن

ﻻ ون أ بنك تا ع للدولة سو البنك المر ز و الذ يجب أن ون مستقﻼ عن السلطة
الس اس ة.

 اﻹجراءات المرافقة لس اسات اﻹصﻼح القطاع المالي و المصرفي:

و تتمثﻞ أساسا في):(3

 اعتماد س اسة التحرر اﻻقتصاد المتضمنة خفض مستو التدخﻞ الح ومي ٕواطﻼق مدأوسع ﻵل ة السوق ٕوازالة قيود النقد والتمو ﻞ الخارجي؛
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 تحديث تشرعات المتعلقة أسواق المال والجهاز المصرفي ما يتﻼءم مع آل ة السوق لغرضتفعيﻞ دورهما في عمل ة التنم ة اﻻقتصاد ة؛

 تقل ص دور القطاع العام وخصخصة البن ة المال ة وﻻس ما الجهاز المصرفي التجارواﻹنمائي والتخلص من التوجهات اﻻحتكارة وتحقي حالة التنافس؛

 تهيئة اﻹجراءات التنفيذ ة للسلطة النقد ة :من حيث تحرر أسواق الفوائد من التحديد والتوج هٕوازالة التشوهات الناتجة عن التمييز القطاعي أو الدعم لمعدﻻت الفائدة؛
 تشج ع اﻻستثمار اﻷجنبي ٕوالغاء افة قيود تدف رؤوس اﻷموال من الخارج. دور البنك المر ز في اﻹصﻼح :

عتبر البنك المر ز

من أهم المؤسسات المال ة وأحد أهم م ونات اﻷساس ة للنظام

اﻻقتصاد  .فهو أتي على رأس النظام المصرفي و مثﻞ الدعامة اﻷساس ة لله ﻞ النقد
والمالي نظ ار ﻷهم ة نشاطاته ودوره في الر

واﻻقتصاد

بين مختلف العناصر المش لة للنظام المالي

ش ﻞ عام لذلك فإن عﻼقته الح ومة بيرة جدا ﻷنه مثﻞ اﻷداة الرئ س ة التي

تتدخﻞ الح ومة بها لتأثير في الس اسة اﻻقتصاد ة و وجه خاص في الس اسة النقد ة وهو
البنوك التجارة حيث قوم اﻹشراف والرقا ة على نشاطها).(4فالدور الذ

متعل

البنك المر ز

سلطة عل ا في الجهاز المصرفي تكمن في عمل ات اﻹشراف و المراق ة و

تنظ م القطاع المصرفي فهو بذلك):(5
-

مارسه

يت ح للبنوك توس ع نشاطاتها اﻻئتمان ة لتشمﻞ اﻻئتمان المتوس و الطو ﻞ اﻷجﻞ؛
سمح لها استعمال اﻷدوات المال ة الجديدة ؛

سمح بإنشاء بنوك استثمار خاصة لترو ج اﻻكتتاب في اﻹصدارات الجديدة من

وسائﻞ الملك ة و الدين )أسهم و سندات(؛

-

سمح للبنوك المشار ة في ملك ة و إدارة مشروعات إنتاج ة ثبتت جدارتها

-

سمح بإنشاء بنوك متخصصة للصادرات و الواردات؛

اﻻقتصاد ة ،وتوافرت لها اﻹم ان ات الﻼزمة ،و ذلك المشار ة مع القطاع الخاص
و العام ؛
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-

سمح للبنوك من إقامة مؤسسات تمو ﻞ مشتر ة تساهم فيها،و تضمن إصداراتها

من اﻷسهم و السندات.

ثان ا  :اﻹصﻼح المصرفي بين س اسات التحرر و اﻷزمات المال ة و
المصرف ة:

 اﻹصﻼح المصرفي في ظل س اسات التحر ر المصرفي :

ان ﻻنتشار العولمة تأثيرات ارزة على مختلف النشاطات اﻻقتصاد ة حيث أدت إلى إعادة

ص اغة العﻼقات اﻻقتصاد ة الدول ة و قد فرضت هذه التغيرات الكثير من التحد ات

خصوصا أمام اﻷنشطة المال ة و المصرف ة ،

و التي تمثلت أهم مﻼمحها في اﻻتجاه

المتزايد من التحرر المالي و المصرفي هذا اﻷخير الذ

نعني ه مجموعة اﻹجراءات التي

تسعى إلى خفض درجة القيود المفروضة على القطاع البنوك أما المعنى الواسع ،فهو
شتمﻞ على مجموعة من اﻹجراءات التي تعمﻞ على تطو ر اﻷسواق المال ة ،وتطبي نظام

غير م اشر للرقا ة النقد ةٕ ،وانشاء نظام إشرافي قو (6).
تعد الرقا ة المال ة من بين أس اب التي أدت إلى إضعاف البنوك و إ عادها عن دورها
اﻷساسي في التمو ﻞ اﻻقتصاد فقد انت تحول دون تحرر تجارة في الخدمات المال ة و

المصرف ة و التي برزت مفهوم جديد من خﻼل اتفاق ة تحرر تجارة الخدمات ما فيها
الخدمات المال ة و المصرف ة و في ظﻞ اﻻتجاه المتزايد نحو التحرر المصرفي إلى ما سمي
العولمة المال ة

ﻞ أثارها و أ عادها و تداع اتها على اﻷنظمة المصرف ة فﻼ بد من إزالة

العوائ سواء التنظ م ة أو التشرع ة.فقد أر الكثير من المف رن اﻻقتصاديين الذين درسوا

أثر التحرر القطاع المصرفي على الجهاز المصرفي في أن دور الجهاز المصرفي في

تحقي التنم ة و المساهمة في تفعيﻞ النشا اﻻقتصاد

يرت

أساسا مد

تحرر القطاع

المالي و سعة الش ة المصرف ة المتوافرة التي تعمﻞ على أساس تنافسي ،ذلك ﻷن أداء
الجهاز المصرفي في ظﻞ اﻻقتصاد الموجه  ،فعﻞ إح ام الرقا ة المال ة من خﻼل وضع حد
أقصى لمعدل الفائدة يخن المدخرات ساعد بذلك على زادة اﻻستهﻼك الجار و قلﻞ من
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حجم اﻻستثمار ،مما يؤثر سل ا على معدﻻ لنمو اﻻقتصاد ). (7و على الع س فإن أداء

البنوك في ظﻞ اقتصاد منفتح تسمح المنافسة بين البنوك في جذب المدخرات و المساهمة

القو ة في تمو ﻞ اﻻستثمارات و التي بدورها تؤد

إلى الرفاه ة

و اﻻزدهار الذ

عتبر

أحد أهم أهداف التنم ة الشاملة  .و من ثم ص ح من المتطل ات الملحة على البنوك ال حث
في الك ف ات و اﻵل ات التي تم نها من التعامﻞ مع اﻵثار السلب ة التي تحدثها عمل ة تحرر

الخدمات المال ة والمصرف ة  ،حيث يتم تعظ م الم اسب و اﻵثار اﻻيجاب ة و التقليﻞ من

التداع ات و اﻻنع اسات السلب ة

 .و يرتكز التحرر المالي على إحداث إجراءات

س اس ة تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على عمل ات اﻷسواق المال ة،و تتمثﻞ أساليب
التحرر المالي في اﻹجراءات التال ة):(8
-

تحرر القطاع المالي ،ما في ذلك إلغاء القيود على سعر الفائدة إطﻼق الرسوم و

-

تحسين إطار الس اسة المال ة و النقد ة و تطو ر أدواتها؛

-

خصخصة البنوك العموم ة ؛

-

-

العموﻻت ،زادة استقﻼل ة المؤسسات المال ة و إلغاء القواعد اﻹدارة المفروضة

على البنوك؛

تشج ع المنافسة في القطاع المالي  ،ما في ذلك تخفيف القيود أمام اﻻنضمام إلى
اﻷسواق أو اﻻنسحاب منها؛

دعم عمل ة التنظ م الواعي و اله ﻞ اﻹشرافي ،ما في ذلك إعادة تكو ن الرأسمال
المصرفي .

و في ظﻞ تلك اﻹجراءات ﻻبد من خضوع التحرر المصرفي لضوا

تساهم في نجاحه و تتمثﻞ هذه الشرو في:
-

شرو يجب توافرها

توفر اﻻستقرار اﻻقتصاد ؛

التنسي بين س اسات اﻻقتصاد ة و س اسات التحرر المصرفي ؛

وضع لوائح مناس ة تتسم الح طة و الحذر و اﻹشراف على البنوك التجارة؛

توافر نظام ضربي فعال؛
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-

توافر المعلومات و التنسي بينها .

 إعادة ه لة البنوك العموم ة في ظل س اسات التحر ر المصرفي :

في ظﻞ التحول إلى اقتصاد السوق و اﻻنفتاح اﻷسواق عالم ا تنسحب الدولة من الح اة

اﻻقتصاد ة ومن هنا تظهر فاءة الجهاز المصرفي ،ل حﻞ م ان الدولة في لعب دورها في

تمو ﻞ مشارع التنمو ة و في إطار هذا اﻻنتقال يجب تكييف القوانين و التشرعات لتواكب
التحول الذ

عرفه اﻻقتصاد و ذلك الخروج من نم التسيير اﻹدار إلى نم

عتمد على إرساء الم اد

العامة والقواعد التقليد ة للنشا

تسيير حر

المصرفي حيث ص ح نشا

البنك يخضع لقواعد التجارة و جب أن أخذ أثناء نشاطه لمبدأ الرح ة والمر دود ة.

و تعتمد س اسات اﻹصﻼح المصرفي أساسا على خصخصة القطاع المصرفي العمومي

نظ ار لكون هذا اﻷخير أص ح مثﻞ عائقا لعمل ات النمو سبب عدم فعال ة أجهزته و التأخر
الذ

عرفه في نم تسييره أضف إلى ذلك فإن المنافسة تقتضي وجود جهاز مصرفي فعال

يتميز المرونة في اﻷداء .لقد أص ح اليوم التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص
ظاهرة تجتاح العالم نظ ار لما وصﻞ إل ه القطاع العام من تدهور بير وفشله في حﻞ

مشاكله اﻻقتصاد ة ،مما جعﻞ الدول الرأسمال ة تتبنى س اسة الخصخصة من خﻼل ال حث

عن أساليب جديدة ذات فعال ة في تسيير اﻻقتصاد بينما اكتفت البلدان النام ة بنقﻞ التجارب

الناجحة الدول المتقدمة عد أن وجدتها مناس ة لظروفها اﻻقتصاد ة و سبب رئ سي من أجﻞ

التخلص من المشارع الخاسرة) .(9و وقد ارت طت س اسات الخصخصة فيها عمل ات

التحول الذ

عرفته اقتصاد اتها من خﻼل انتقالها من اﻻشتراك ة إلى اﻻقتصاد السوق أو

تطب قها شر من شرو التي فرضها عليها صندوق النقد الدولي ،وقد شملت الخصخصة

معظم القطاعات الحيو ة من بينها القطاع المصرفي الذ

عتبر عصب النشا اﻻقتصاد

فخصخصة البنوك هي مجموعة الس اسات المتكاملة التي تساعد على التخلي الجزئي أو

التام لملك ة العامة و تحو ﻞ ملك ة البنوك إلى القطاع الخاص من أجﻞ إعطاءه أكثر مرونة

و تنافس ة و التي تساهم في معالجة نقا ضعفه ،ومن ثم معالجة الفاقد اﻹقتصاد

القائم

في البنك ،سواء فاقد العمﻞ و الوقت و الجهد و التكلفة،أو فاقد عدم الكفاءة اﻻقتصاد ة
،ومحارة أس اب عدم الكفاءة اﻻقتصاد ة  ،وهي تت ح أ
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البنك في اتخاذ الق اررات المناس ة وحسن توج ه واستخدام الموارد وفقا ﻷسس اقتصاد ة وفن ة

سل مة .وهذا ما سوف ينع س أثاره في تخف ض تكاليف العمﻞ و التالي زادة اﻷراح
المحققة) ، (10و التحول إلى صناعة السوق المصرفي اﻷكبر اتساعا و حجما ؛ لتحقي

اﻻندماج في السوق المصرفي العالمي و جذب مزد من اﻻستثمارات.

ومن خﻼل ما سب و في ظﻞ أهم ة الخصخصة البنوك م ننا إضافة ما يلي:
 تحسين الخدمات المصرف ة بتقد م ما حتاجه المحوأقﻞ تكلفة وأفضﻞ سعر وأكثر ضمان للمتعاملين؛

المصرفي في أفضﻞ صورة

 جذب اﻻستثمارات اﻷجنب ة للقطاع المصرفي التي تصحب معها اﻻبتكارات المال ةوالتكنولوج ا الحديثة؛

 زادة المنافسة المصرف ة وتحسين اﻷداء اﻻقتصاد ؛ -تنش

سوق اﻷوراق المال ة وتوس ع القاعدة المصرف ة؛

 -تحديث اﻹدارة وزادة فاءة الخدمات المصرف ة المقدمة؛

 إعادة ه لة البنوك محﻞ الخصخصة ومعالجة مش ﻼت القروض الراكدة وال حثعن إم ان ة دمج عض الوحدات المصرف ة إلى جانب زادة قدرتها على المنافسة

حتى تتم ن من دخول اﻷسواق العالم ة؛

 -ترشيد اﻹنفاق العام ٕوادارة الس اسة النقد ة .

 إعادة ه لة البنوك عد اﻷزمات المال ة و المصرف ة :

تشهد العﻼقات الدول ة المعاصرة سلسلة من اﻷزمات الدول ة المتﻼحقة  ،سواء انت أزمات

بر أو صغر  ،وقد ير ال عض أن لف اﻷزمة واضح ﻻ حتاج إلى مزد من التفسير ،

إﻻ أنه قد اختلف ال احثون في تحديد مفهوم موحد لتعرف اﻷزمة الدول ة (11).فاﻷزمة

تعرف على أنها أثار التحول العمي الذ
اﻷمم و اﻹنسان ة

ظهر أثره السلبي على ﻞ فرد ،مؤسسة أو على

ﻞ ،فهي تش ﻞ المظاهر السطح ة و عدم الرؤ ة الواضحة للتحر ات
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فهي تش ه تماما الزﻻزل الغير متوقعة).(12أما اﻷزمة المال ة فهي تعني تدهور أو انخفاض

مفاجئ في طلب المستثمر على اﻷصول المال ة التي تلعب دو ار هاما في اﻻقتصاد
الوطني)(13

لقد أدت س اسات التحرر المالي التي انتشرت خﻼل العقدين اﻷخيرن من القرن الماضي
إلى معاناة الكثير من الدول المتقدمة والمتخلفة من اﻷزمات المصرف ة  ،و ان القاسم

المشترك بين هذه اﻷزمات ،هو أن اﻷزمة تبدأ من منطقة أو دولة أو مؤسسة ما ،وتنتشر

عد ذلك إلى اقي الدول والمؤسسات اﻷخر  .ومن المؤ د أن ون للضغو في أ م ان

في اقتصاد ما ،أثارها السلب ة على النظام المصرفي ،فنتيجة لطب عة النشا

اﻻقتصاد

للبنوك فإنها تكون معرضة لكثير من المخاطر المحتملة ،خاصة عندما يتعل اﻷمر العمﻞ

ضمن مح

اقتصاد

مصرف ة،ففي غالب تؤد

مفتوح يتميز المنافسة الشديدة بين البنوك و المؤسسات الغير

هذه اﻷزمات إلى إفﻼس العديد من البنوك و خروجها من السوق

المصرفي سواء المحلي أو العالمي.إن اﻷزمات المتتال ة التي عرفها اﻻقتصاد العالمي منذ

ثمانينات القرن الماضي،أفرزت عدة تغييرات على مستو اﻷسواق المصرف ة العالم ة ،ما
نتج عنه زادة تدخﻞ السلطات النقد ة في تسيير و مراق ة النشا المصرفي.

إن عمل ة تقو ة اﻷنظمة المصرف ة و إنشاء و تطو ر اﻷسواق المصرف ة ﻻ تتم على

المستو الوطني فق و إنما أ ضا على المستو اﻹقل مي و الدولي لذلك و للحد من أثر

اﻷزمات المال ة المفاجئة على القطاع المصرفي ونظ ار لسرعة انتشارها تم وضع قواعد

حمائ ة تهدف هذه القواعد إلى حما ة البنوك من المخاطر والتوقي منها قبﻞ حدوثها ،ولقد

تكفلت بإنجاز هذه المعايير لجنة ازل للرقا ة المصرف ة التي

تأسست في عام 1975

قرار من محافظي البنوك المر زة لمجموعة الدول الصناع ة العشر و منذ إنشائها عمدت

هذه اللجنة إلى متا عة و مرافقة ﻞ التطورات التي تصيب هذا القطاع ما ش لت مقررات

لجنة ازل المنبثقة عن لجنة الرقا ة البن ة الدول ة نقطة انطﻼق للتأكيد على مﻼءة رأسمال
وعلى فاءة البنوك بوصفها ر نا أساس ا في الصيرفة فضﻼ عن التنسي

نظم الرقا ة في هذا المجال  ،ما يؤد

و توحيد

إلى تثبيت و استقرار النظام المصرفي العالمي و

المساعدة على تنظ م عمل ات الرقا ة على معايير رأسمال في البنوك و جعلها أكثر واقع ة .
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و نظر إلى التطور الذ عرفه النشا المصرفي سبب التطور التكنولوجي السرع و بزادة
عدد و حجم اﻷزمات المال ة ف ان لزاما تطو ر أساليب الرقا ة على المخاطر البن ة ،من

خﻼل عدة اتفاق ات على مر السنوات الماض ة و تمثلت هذه اﻻتفاق ات في :

 -اتفاق ة ازل اﻷولى :تم التوصﻞ إليها في عام  ،1988ومن أهم نتائجها تحديد

مع ار فا ة رأس المال ما سمح بوقف الهبو المستمر في رأس مال البنوك العالم ة و
تسو ة اﻷوضاع بين البنوك العاملة على المستو الدولي و تم التمييز بين مخاطر التمو ﻞ

لﻸقطار من خﻼل التمييز بين المطلو ات من القطاع العام المحلي )التي تطب عليها أوزان

منخفضة( ،و المطلو ات التي تعبر حدود الدولة إلى القطاع العام اﻷجنبي )حيث تطب

عليها نس ة موحدة هي  ،(%100ما أن المطلو ات طو لة اﻷجﻞ من البنوك اﻷجنب ة

تخضع إلى نس ة وزن ).(%100ووفقا لذلك وضعت اللجنة مع ا ار مثﻞ الحد اﻷدنى على
البنوك الدول ة أن تبلغه ،ما يتواف

وهدف تحقي

نسب رأس المال المستندة إلى قاعدة

سل مة .و هي نس ة تمثﻞ الحد اﻷدنى المشترك و طل

مع ار فا ة رأس المال.

على هذه النس ة مع ار وك أو

 -اتفاق ة ازل الثان ة  :2004لم قتصر التعديﻞ هذه المرة على مراجعة الحدود

الدن ا لكفا ة رأس المال ،بﻞ شمﻞ التعديﻞ النظر في أساليب "إدارة المخاطر" ،ما سمح

بترقيتها  ،وتوس ع أهداف الرقا ة لضمان استقرار النظام المالي في مجموعه ول س مجرد

ضمان استمرار البنك و فاءة إدارته .

-اتفاق ة اتفاق ة ازل  :3جاءت هذه التعد ﻼت إثر اﻷ زمة المال ة العالم ة التي بدأت

في الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة و انتشرت عبر العالم و الناتجة عن عدم التزام متطل ات
العمل المصرفي السل م من قبل البنوك اﻷمير ة وعدم التزامها ذلك ق اررات لجنة ازل

الثان ة من جهة ،ومن جهة أخر عن اﻹهمال من قبل اﻻحت اطي الفيدرالي في الق ام

بواج اته اﻹشراف ة والرقاب ة .و قد ألزمت لجنة ازل البنوك ب :

 تخص ص  7في المائة من إجمالي القروض أموال احت اط ة لتعو ض الخسارة ؛ -ما شجعت البنوك الكبيرة على اﻻحتفا

احت اط ات أكبر من نس ة الـ 7في المائة,
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ثالثا  :اﻹصﻼح المصرفي في الجزائر و أهميته لتفعيل دور البنوك في

عمل ات التنم ة الشاملة:

 المرحلة اﻻشتراك ة:

تعود نشأة البنوك الجزائرة إلى الفترة استعمارة أ قبﻞ 1962حيث انت بنوك تا عة ﻹدارة
الفرنس ة وغداة اﻻستقﻼل ورثت الجزائر عن اﻻستعمار نظاما بن ا تجاوز  20بنك) (14و

قد عرفت المرحلة من  1962إلى  1989ق ام الدولة عدة إجراءات في ما يتعل

بهذا

القطاع انت تهدف في مجملها إلى تجم ع المدخرات المحل ة للمساهمة في عمل ات البناء و

التشييد و م ن إجمال جملة القوانين اﻹصﻼح ة في ما يلي :
-

: 1966من خﻼل قانون التأم م حيث تم ف ه تأم م البنوك اﻷجنب ة و إنشاء جهاز

مصرفي وطني ؛

:1971تم و من خﻼل قانون المال ة لسنة،1971حيث عتبر أول إصﻼح المالي أقرت

س استه تمو ﻞ المؤسسات الوطن ة عن طر توطين عمل اتها في بنك واحد.أما النس ة
للقروض اﻻستثمار تقوم البنوك منح هذه القروض للمؤسسات العموم ة التي تحصلت

على تسجيﻞ المشروع في الخطة وتعتبر هذه القروض قروضا مضمونة حسن الن ة

-

الدولة؛

 : 1986موجب قانون  12-86الصادر في  19أوت  1986والمتعل بنظام البنك

والقرض ،حيث أرسى هذا القانون الم اد العامة والقواعد التقليد ة للنشا البن ي؛

 :1988قانون رقم  01-88الصادر في  12جانفي  1988المعدل والمتمم للقانون

 1986وجاء مضمون هذا القانون بإعطاء اﻻستقﻼل ة للبنوك التجارة و اعتبر البنك

شخص ة معنو ة تجارة تخضع لمبدأ اﻻستقﻼل ة المال ة والتوازن المحاسبي .

و من خﻼل ما سب في هذه المرحلة م ننا التمييز بين محطتين مهمتين في مسيرة الجهاز
المصرفي:
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 المحطة اﻷولى من خﻼل إعادة تنظ م السوق المصرفي عن طر تأم م البنوك اﻷجنب ة
المتواجدة والعاملة على مستو السوق المصرفي آنذاك ،و إنشاء أول جهاز مصرفي

وطني.لقد جاءت إعادة اله لة و التنظ م هذه نتيجة لعدة أس اب ان أهمها رفض البنوك
اﻷجنب ة المساهمة في تمو ﻞ اﻻقتصاد و تمو ﻞ التنم ة الوطن ة و اكتفاءها بتمو ﻞ
عمل ات اﻻستغﻼل

التجارة الخارج ة  ،و مع اخت ار المنهج اﻻشتراكي في التسيير

ظهرت ضرورة إعادة ه لة عمﻞ البنوك في ظﻞ مر زة التسيير ،فالبنوك أجنب ة ذات

توجه رأسمالي وجدت نفسها تعمﻞ في ظﻞ اقتصاد موجه ؛إلى جانب ذلك فعدم قدرة

البنك المر ز على مراق ة هذه البنوك جعﻞ التح م فيها صع ا  ،و بذلك تأسس أول

جهاز مصرفي وطني ذو ملك ة عموم ة ،و تكرس نشاطه لتمو ﻞ التنم ة الوطن ة ،بهدف
التح م في الموارد المال ة الوطن ة و توظ فها من أجﻞ بناء أسس الدولة و إقامة تنم ة

وطن ة سرعة و مستقلة و محاولة تغط ة ﻞ حاج ات التمو ﻞ في جم ع قطاعات
اﻻقتصاد الوطني.

 أما المحطة الثان ة و هي تلك القوانين اﻹصﻼح ة التي ظهرت في فترة الصدمة
الخارج ة الناشئة عن انخفاض مداخيﻞ المحروقات ،فأزمة  1986زعزعت في اﻷعماق

الجزائر فانخفاض عائدات المحروقات تسببت في انخفاض تمو ﻞ المشارع التنمو ة

هذه اﻷخيرة عرفت توقف مفاجئ في تمو لها و التالي في تحق قها إلى جانب ذلك
فإن الديون الخارج ة و خصوصا خدماتها أص حت ثقيلة و غير محتملة فوجدت

الجزائر نفسها مجبرة على المرور على صندوق النقد الدولي من أجﻞ إعادة جدولة

دور للبنوك الوطن ة في تمو ﻞ اﻻقتصاد و

ديونها الخارج ة)، (15وأمام انعدام أ

تحضي ار لﻼنتقال إلى مرحلة التحرر المصرفي و التحول إلى اقتصاد السوق تم إصدار
قانون خصخصة

و استقﻼل ة المؤسسات لكنه ان حب ار على ورق ف ما تعل

بخصخصة البنوك .و في هذه المرحلة تعزز السوق المصرفي بإنشاء بنوك جديدة هي

في أصﻞ ناتجة عن إعادة ه لة بنوك موجودة ق ﻼ حيث تم إنشاء بنك الفﻼحة و
التنم ة الرف ة عد إعادة ه لة المصرف الوطني الجزائر و بنك التنم ة المحل ة عد
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إعادة ه لة القرض الشعبي الجزائر  .و ذلك زادت س طرة القطاع العمومي على نشا
السوق المصرفي.

 مرحلة اﻻنتقال ة و التحول إلى اقتصاد السوق:

في إطار إعادة ه لة اقتصاد الوطني والتوجه نحو اقتصاد السوق  ،ان ﻻبد من تكييف
الجهاز المصرفي ليواكب التغيير الحاصﻞ في اﻻقتصاد فقانون المؤسسات الصادر سنة
 1988و الذ

أعطى اﻻستقﻼل ة للمؤسسات العموم ة و فتح المجال أمام إنشاء مؤسسات

خاصة جعﻞ ضرورة تكييف النظام المصرفي مع هذا التوجه ،فجاء قانون القرض والنقد

 10/90الصادر في  14أفرﻞ  1990ليتماشى مع التغيرات التي عرفتها ال ﻼد واﻻنتقال

إلى اقتصاد السوق و اعتبر هذا القانون آنذاك النقلة النوع ة و الكبر التي عرفها القطاع
المصرفي إذ ان هدفه اﻷساسي إعادة تنظ م القطاع  ،و تحر ره حيث أعطى هذا القانون

حرة أكبر للبنوك في ممارسة و وظائفها من أجﻞ تحو ﻞ ملكيتها و إخضاعها للخصخصة

إضافة إلى التحرر المالي و التحرر التدرجي لسعر الفائدة ،و قد تم موج ه أ ضا إلغاء
التمو ﻞ الم اشر و المدعم للمؤسسات و الهيئات و فتح المجال أمام اﻻستثمار الخاص

الوطني و اﻷجنبي و قد تميزت هذه الفترة بإعادة تنش

النقد و الس اسة النقد ة و أعيد للبنك المر ز

وظ فة الوساطة المال ة و إبراز دور

ﻞ صﻼح اته في تسيير النقد و اﻻئتمان في

ظﻞ س اسة استقﻼل ة واسعة للبنوك التجارة ووظائفها التقليد ة بوصفها أحد أعوان

اﻻقتصاد ة المستقلة من خﻼل هذا القانون الذ
المصرفي.

و في هذه المرحلة م ننا مﻼحظة ما يلي :

رس اﻻنفتاح و التحرر السوق المالي و

 إعادة ه لة السوق المصرفي الوطني فقد سمح اﻻنفتاح و تحرر السوق المصرفي من
إنشاء عدة بنوك جديدة خاصة سواء برأسمال و طني أو فروع لمؤسسات مصرف ة
أجنب ة و بذلك تغيرت الخرطة المصرف ة فإلى جانب ستة ) (06بنوك وطني الموجودة

ق ﻼ تم إنشاء عدة بنوك خاصة سواء برأسمال وطني أو بنوك أجنب ة .
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 تطهير محاف البنوك العموم ة من الديون الغير محصلة فقد أد
س اسات اﻻقراض ة التوسع ة السا قة ،إلى

نم التسيير و

ارتفاع حجم القروض المؤسسات لد

المصارف الجزائرة حيث وصلت إلى أكثر من %50من إجمالي القروض الممنوحة

لﻼقتصاد ما نتج عن عمل ات اﻹصﻼح التي قامت بها الجزائر تراكم مقادير ضخمة

من الديون المش وك فيها الصادرة عن الجهاز المصرفي  .وقد تم تطهير ٕواعادة ه لة
القطاع على غرار المؤسسات العموم ة،من خﻼل قانون المال ة التكميلي لسنة 1994

بهدف التحضير لخصخصة البنوك العموم ة  ،فتحملت الخزنة العامة هذه التكلفة
ال اهظة.

 مرحلة الثالثة :إعادة اله لة ضمن مخططات التنم ة في ظل اﻷلف ة
الثالثة:

أهم ما ميز هذه المرحلة إصدار جملة من القوانين جاءت بهدف تنظ م تسيير وتطو ر

السوق المصرفي ،ف عد عشرة سنوات من إصدار قانون النقد

من الضرور

و القرض  10-90بدا

إعادة تهيئة القطاع النظر إلى التطورات اﻻقتصاد ة التي عرفها

اﻻقتصاد الوطني و العالمي فقد أد

ارتفاع أسعار المحروقات في اﻷسواق العالم ة

ووصولها إلى أعلى مستو اتها إلى إعادة اﻻنتعاش إلى اﻻقتصاد الوطني و بدخول
اﻷلف ة الثالثة دخلت الجزائر إلى مرحلة جديدة من خﻼل مخططات الخماس ة للتنم ة
الشاملة ف ان من الواجب توفير الظروف

و وتحفيز اﻷعوان اﻻقتصاديين ومن

بينها البنوك من أجﻞ المشار ة و المساهمة في عمل ة اﻻستثمار هذا من جهة و من
جهة أخر جاءت عض القوانين اﻹصﻼح ة لمواك ة التطورات المحل ة التي عرفها
القطاع المصرفي المحلي عد أزمة البنوك الخاصة ذات رأسمال وطني و العالم ة عد

اﻷزمة المال ة العالم ة اﻷخيرة
مرحلتين:

و م ن تقس م الفترة بين  2000و  2010إلى

 الفترة اﻷولى:و هي الفترة الممتدة من  2000إلى :2005
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-

 : 2001و في هذه السنة تم إصدار اﻷمر  01-01الصادر في  27ف فر 2001
المتمم والمعدل لقانون  10-90يهدف إلى إعادة تهيئة عض أح امه والمتعلقة بإدارة

ومراق ة بنك الجزائر ،ما أحدث القرار سلسلتين من التغيرات الطارئة على مجلس النقد

والقرض على مستو المهام).(16

-

 : 2003اﻷمر رقم  11 – 03الصادر في  26أوت  ،2003والذ يؤ د على سلطة

-

 : 2004القانون رقم  04 – 01الصادر في  04مارس  ،2004الخاص الحد

البنك المر ز النقد ة ،وقوة تدخﻞ الدولة في المنظومة البن ة  ،حيث أنه أضاف

شخصان في مجلس النقد والقرض من أجﻞ تدع م الرقا ة.

اﻷدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المال ة ،ذلك بنظام ضمان الودائع البن ة.

ومن خﻼل جملة القوانين اﻹصﻼح ة السا قة م ننا مﻼحظة ما يلي:

 عرف القطاع المصرفي الوطني في هذه المرحلة هزات عن فة تمثلت في سحب

اﻻعتماد و إعﻼن إفﻼس عدة بنوك خاصة برأسمال وطني فعﻞ تب ض اﻷموال و
الفساد و ان أشد تلك اﻷزمات تلك التي تسبب فيها تصف ة بنك الخل فة الذ
لف الخزنة العموم ة  100مل ار دينار جزائر  ،أ

حوالي  1.7مل ار دوﻻر،و

البنك الصناعي و التجار .و في هذه الفترة أ ضا تم سحب اﻻعتماد أكثر من
عشرة بنوك خاصة وطن ة ،و بذلك تغيرت الخرطة القطاع المصرفي الوطني ،

ف انت هذه اﻷزمة مثا ة الصدمة التي شهدها القطاع المصرفي الخاص في
الجزائر  ،ففي الوقت الذ

ظهرت ف ه بوادر تحرر السوق المصرفي

و

المنافسة و بدأت البنوك الخاصة و اﻷجنب ة تتموقع تدرج ا و تحتﻞ مساحة

معقولة و بدأت حصتها السوق ة في النمو حيث بلغت  % 12عام (17) 2002
أدت هذه اﻷزمة إلى إغﻼق السوق النقد

في وجه المؤسسات مال ة أخر

،أحدثت زادة بيرة في الطلب على القروض لد

س طرتها من جديد على القطاع المصرفي.

 رفع الحد اﻷدنى رأسمال البنوك و الذ

البنوك العموم ة ،و ذلك

حدد سا قا حسب قانون  10 -90بـ

 500مليون دج  ،و ـ  10مليون دج للمؤسسات المال ة ؛ إلى  2.5مل ار دج
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للبنوك  ،و500

مليون النس ة للمؤسسات المال ة

ما حدد شرو

تكو ن

اﻻحت اطي و صفة عامة يتراوح معدل اﻻحت اطي اﻹج ار بين  % 0و % 15
حد أقصى ،هذا تطب قا لق اررات لجنة ازل ثان ة .

 المرحلة الثان ة :و الممتدة من  2006إلى :2010

و هذه المرحلة التي بدأت فيها السوق المصرف ة تعيد انتعاشها شيئا فشيئا و عد أزمة البنوك

الخاصة ،و في المقابﻞ لم ستطع هذا القطاع أن يواكب التطورات التي عرفها القطاع

المصرفي العالمي ،و في ظﻞ انتعاش اﻻقتصاد العالمي بدأت إلى ظهور إلى الساحة

العالم ة أزمة جديدة و هي اﻷزمة المال ة العالم ة ،التي عرفتها أكبر اقتصاد ات العالم ة
هذه اﻷزمة التي بدأت بوادرها تظهر بدا ة من  2007في الول ات المتحدة اﻷمر ة ومن ثم

انتقلت إلى جم ع أنحاء العالم ،حتى و إن انت أآثارها لم تظهر م اشرة على القطاع
المصرفي الوطني ونه قطاعا محل ا و البنوك اﻷجنب ة الموجودة على مستو

السوق

المصرفي ما هي إﻻ مجرد فروع لبنوك أجنب ة عالم ة و ل س لها م انة مهمة على مستو
السوق فإنشاءها جاء فق

لمرافقة المؤسسات اﻷجنب ة العاملة على مستو

الوطني و

خصوصا تلك العاملة على مستو قطاع المحروقات أما السوق المالي الجزائر لم صﻞ
عد إلى العالم ة و ل س متصﻞ اﻷسواق المال ة اﻷخر  .لكن آثارها ظهرت م اشرة على

تجسيد المخططات التنمو ة الوطن ة سبب انخفاض أسعار البترول ومنه انخفاض عائدات
المحروقات.

و في هذه المرحلة أهم ما م ن أن نميزه هو :

-

 : 2009قانون رقم 01- 09الصادر بتارخ  22جو ل ة  2009خص هذا القانون

رفع رأسمال البنوك و المؤسسات المال ة ت عا لتوص ات لجنة ازل الثالثة ؛
: 2010اﻷمر رقم  04-10الصادر في  03أوت  2010و الذ

صﻼح ات بنك الجزائر و إقرار إجراءات جديدة ف ما يتعل

يهدف إلى تعزز

الرقا ة على البنوك.

و من خﻼل تحليلنا لهاته القوانين التنظ م ة الصادرة في هذه المرحلة م ننا أن نﻼحظه:
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 مواصلة تطهير المحاف الثقيلة من قروض المؤسسات العموم ة لد البنوك فيها
و التي لفت الخزنة إلى غا ة  2010ما قارب  1600مل ار دينار؛

 زادة الرقا ة على الجهاز المصرفي من خﻼل فرض قيود على إنشاء أ

بنك

أجنبي حيث ﻻ م ن السماح ه إﻻ في إطار الشراكة أين تكون المشار ة الوطن ة



تمثﻞ  %51على اﻷقﻞ من رأسمال سواء تعل

مساهم أو عدد من مساهمين ؛

زادة تدخﻞ الدولة في عمﻞ البنوك في منح القروض فقامت السلطات مسح

ديون المؤسسات صغيرة و متوسطة الحجم تخف ض في نسب الفوائد المصرف ة

لصالح الش اب و بإعادة جدولة ديون هذه المؤسسات مع تأجيﻞ في التسديد لمدة

ثﻼث سنوات ؛

 إلغاء القروض اﻻستهﻼك ة إﻻ ما تعل

القروض الس ن ة؛

 رفع رأسمال البنوك عمﻼ بتوص ات ازل الثالثة إلى  10مل ار دينار النس ة
للمصارف أ ما عادل  142مليون دوﻻر ،و  3.5مل ار دينار النس ة للمؤسسات
المال ة؛

 توس ع صﻼح ات بنك الجزائر من حيث الق ام أ تحقي على مستو المصارف
و المؤسسات المال ة ،حيث تم إقرار مؤشرات الصﻼ ة المال ة و التي تتمثﻞ في
إحد

عشر) (11مؤشر مسماة »مؤشرات دن ا« ،مع استهداف المؤشرات اﻷخر

و المسماة »مؤشرات مقترحة«؛

 إلغاء التعل مة الح وم ة الصادرة بتارخ  18أوت  2004المتعلقة بإج ار
المؤسسات العموم ة توج ه أموالها ٕوايداعها في البنوك لعموم ة ،وهي خطة بررتها
و ازرة المال ة حتم ة منح فرص متساو ة لكﻞ البنوك سواء الخاصة واﻷجنب ة منها
أو العموم ة ؛

 تجميد عمل ة خصخصة البنوك الوطن ة ،و أرجع المسئولون سبب ذلك الخسائر
التي لحقت عض البنوك التي انت تنو المشار ة في مسار الخصخصة التي

تضررت من أزمة القروض الرهن ة .و بذلك قي الحديث عن الخصخصة
المصارف العموم ة في الجزائر نظرا فق .
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الخاتمة:

تعد البنوك شران الح اة لﻸنشطة اﻻقتصاد ة المختلفة إذ أنها تلتمس الموارد المال ة

من وحدات الفائض النقد و تعمﻞ على استخدامها في مختلف أوجه توظيف اﻻستثمار في

وحدات العجز النقد

 ،و عتبر وجود نظام مصرفي قادر على حشد وتخص ص الموارد

المصرف ة فاءة لخدمة اﻷغراض المنتجة والتنمو ة من المتطل ات الرئ س ة لتحقي معدﻻت

نمو عال ة وقابلة لﻼستمرار.

و في هذا الشأن ﻻ بد للبنوك المر زة من إعادة ه لة و تنظ م القطاع المالي و المصرفي
ما ضمن ق ام صناعة مال ة و بن ة متطورة وفقا ﻷسس الحديثة ،لتساهم ش ﻞ فعال في

تمو ﻞ التنم ة الشاملة،و دعم عمل ات اﻻندماج اﻻقتصاد ات المحل ة عالم ا ،و اﻻستغﻼل
الجيد لفرص عولمة اﻷعمال المال ة والمصرف ة و تحرر التجارة

و التدفقات رؤوس

اﻷموال  .إن عمل ة تقو ة اﻷنظمة المصرف ة ٕوانشاء وتطو ر اﻷسواق المصرف ة على
المستو ين الوطني واﻹقل مي تتطلب توفر الشرو اﻻقتصاد ة والس اس ة واﻻجتماع ة
الضرورة لتحق قها ،لهذا يجب تفعيﻞ دورها مواصلة اﻹصﻼح الدائم وذلك لحما ة البنوك
من جهة و اﻻقتصاد الوطني من جهة أخر ،ولن ون مجرد إصدار التشرعات والقوانين

ٕوان ان ام أر ضرورا لكن ل س اف ا في هذا المجال،بﻞ يجب أن صاح ه تطبي س اسات
اقتصاد ة سل مة ٕ ،وايجاد مناخ استثمار مﻼئم وتسرع الخطوات ﻹصﻼح وتطبي م اد
الحو مة أو الرشادة في التسيير ،لكن تطو ر البنوك عتمد أ ضا على تطو ر العنصر

ال شر فيجب بذل جهود بيرة لتطو ر الكوادر ال شر ة في البنوك و العمﻞ على توفير

مساحات حرة واسعة للتعبير داخﻞ البنوك إذ أن تطو ر العامﻞ ال شر يؤد

تطو ر عمﻞ البنوك .

الضرورة إلى

إن إطار العام ﻹستراتيج ة تطو ر البنوك و الخدمات و المنتجات البن ة يتم أ ضا من

خﻼل العمﻞ على تطبي المعايير الدول ة التي تعتمد على تحسين مﻼءة المال ة للبنوك و

تطبي مع ار فا ة رأسمال البنوك من خﻼل مقررات لجنة ازل اﻷولى و الثان ة و أخي ار
ق اررات ازل الثالثة .

42

ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ن:ب ع,08ج 1ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2014

أما ف ما يتعل

الجهاز المصرفي الجزائر فإنه لم

ن و رغم ما عرفه القطاع من فتح

المجال اﻻستثمار ف ه و تحر ره عد قانون النقد و القرض  10-90قي القطاع العمومي

ي قى هو المس طر على الجهاز المصرفي  .فتسبي

أولو ة التمو ﻞ اﻻستثمارات العامة

المخططة الشرو التي تسمح الق ام بتنم ة سرعة و دائمة و مستقلة على أولو ة المصلحة

التجارة للبنوك قد أ عدها عن دورها التجار و عن الس اسات اﻻقراض ة .فملك ة الدولة

للنظام المصرفي أد حتما إلى س طرتها على رؤوس أموالها و بذلك الس طرة على س اساتها

و أدائها مما سمح بتوجيهها حسب اﻷهداف التنمو ة المسطرة من طرف الدولة ، .إن
اﻹف ارزات الجديدة العولمة و التطور التكنولوجي السرع ستدعي ضرورة إعادة النظر من

جديد في المستقبﻞ المنظومة المصرف ة و تكي فها مع تلك المستجدات من أجﻞ ضمان

فعال ة و مردود ة  ،تنافس ة و استمرارة المؤسسات البن ة الجزائرة في اﻷسواق العالم ة

فبروز عدة مؤسسات بن ة أجنب ة التي بدأت تأخذ م انها في اﻻقتصاد الوطني تستوجب

تفعيﻞ دور البنوك الوطن ة في اﻻقتصاد عن طر

الخاصة ،ذلك تفعيﻞ الرقا ة البن ة من أجﻞ تفاد

الماضي تفاد ا لﻸخطاء السا قة.

خصخصتها و مساندة إنشاء البنوك
اﻷزمات التي عرفتها البنوك في

الهوامش:

) (1عبد المنعم محمد الطيب حمد النيﻞ – -العولمة و أثارها اﻻقتصاد ة على المصارف ،

نظرة شمول ة – مجلة اقتصاد ات شمال إفرق ا –  -2003جامعة شلف  -العدد -03

ص 19
) (2مورس ال ه  -الشرو النقد ة ﻻقتصاد اﻷسواق  ،من دروس اﻷمس إلى إصﻼحات

درسات اقتصاد ة – مؤسسة ابن خلدون للدراسات و ال حوث – -2000
الغد -مجلة ا

العدد  - 2الجزائر  -ص 25
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) (3ما ح شبيب هدهد-القطاع المالي و المصرفي بين إش ال ة الواقع وأفاق اﻹصﻼح

،دراسة أقطار عر ة مختارة-مجلة الغز للعلوم اﻻقتصاد ة و اﻹدارة –-2008
المجلد -20اﻹصدار  -10العراق  -ص 67

) (4حازم الببلوي -نظرية النقود -اﻹسكندرية للطباعة و النشر -1999-مصر -ص 58
) (5عبد المنعم السيد علي -دور الجهاز المصرفي و البنك المر ز في تنم ة اﻷسواق
المال ة في البلدان العر ة ،دراسات إستراتيج ة – مر ز اﻹمارات للدراسات و ال حوث

اﻹستراتيج ة  -1998-العدد  - 16ص 59

) (6سعيد النجار -السياسات المالية وأسواق المال -صندوق النقد العربي والصندوق
العربي لﻺنماء اﻻقتصادي واﻻجتماعي -1994 -ص .13

(7) McKinnon.R-Financial Liberalization and economic development –DC
Bookings Institution-1973 -PP 32/33

) (8شذا جمال خطيب ،صع الر يبي  -العولمة المال ة و مستقبﻞ اﻷسواق العر ة
لرأسمال -دار مجدﻻو  -2008-اﻷردن  -ص 25

) (9طارق عبد العال حماد -اندماج وخصخصة المصارف -الدار الجامعية باﻹسكندرية-
 -1999مصر -ص . 45

محسن احمد الخضيري خصخصة المصارف و البنوك،مقدمة في علم إدارة
)(10
التوازنات اﻻقتصادية-ايتراك للطباعة و النشر و التوزيع – -2009القاهرة  -ص
 70بتصرف
) (11محمد نصر مهنا – -2004إدارة اﻷزمات ،قراءة في النهج -مؤسسة شباب
الجامعة –اﻹسكندرية -مصر -ص 241
Jacque Attali-survivre aux crises –librairie Artheme farayad-2009 -

)(12

France-P 57

) (13عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي -العولمة و إمكانية التحكم :عدوى اﻷزمات المالية
–دار الفكر الجامعي –  -2005مصر  -ص 32
) (14طاهر لطرش -تقن ات البنوك -ديوان المطبوعات الجامع ة – - 2 -2005
الجزائر -ص 179
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(15)

Salah Mouhoubi -2012-L’Algérie face aux chocs extérieurs –ENAG

Edition – reghaia – 2012 - Algérie –P17
(16)

NAAS Abd el krim- Le système bancaire Algérienne de la

décolonisation à l’économie de marche - .Edition Inas-.2003-Paris- .P175

(17) Moharmed Ghernaout - crises financières et faillites des
banques algériennes –édition G Al- 2004– P35

مجلة ال حوث والدراسات العلم ة
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جامعة المد ة

Résumé
Le droit international régit les relations internationales, tant en temps de

guerre , car le droit international règlements les relations internationales
en temps de paix par des règles propres à la paix , par contre , en cas de
conflit armé entre deux états , la plupart des règles de paix deviennent

inapplicables au profit d'autres règles juridiques dits du droit de la guerre ,
appelés également règles de droit international humanitaire , Cette

terminologie moderne dans les relations internationales est apparue en
raison de l'évolution des concepts de l'humanité et le désir d'atténuer les
effets néfastes et dévastateurs de la guerre.

الملخص

ينظم القانون الدولي العﻼقات الدول ة في حالتي السلم والحرب ،إذ ينظم القانون

الدولي العﻼقات الدول ة في وقت السلم  ،و طل

عليها قواعد السﻼم  ،أما في حالة

نشوب نزاع مسلح بين دولتين فتتوقف غالب ة القواعد المنظمة

قانون ة أخر

طل

عليها قواعد قانون الحرب  ،التي طل

للسلم  ،وتطب قواعد

عليها في الوقت الحالي

قواعد القانون الدولي اﻹنساني  ،و عد هذا القانون من المصطلحات الحديثة في العﻼقات
الدول ة  ،وقد ظهر نتيجة تطور المفاه م اﻹنسان ة والرغ ة في تخفيف اﻵثار المدمرة

للحرب.

مقدمـــــة

القانون الدولي اﻹنساني من بين القوانين الدول ة الحديثة النشأة التي ظهرت نتاج

ﻻحترام الحروب بين الدول وما تأثرت ه ال شرة من و ﻼتها المدمرة  ،حيث أن الحرب ﻻ
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تمييز بين العس رين و الهداف العس رة والمدنيين واﻷهداف المدن ة  ،و سبب عدم قدرة
المدنيين على الدفاع عن أنفسهم ظهرت المطال ة عدم ضرب المدنيين  ،واﻷهداف المدن ة .

ومع استمرار النزاعات المسلحة ومع ارتكاب أشد الجرائم الدول ة في ح ال شرة  ،مع

العلم أن هناك قواعد قانون ة تح م تصرفات المتنازعين وتوفر الحما ة لضحا ا النزاعات

المسلحة الدول ة وغير الدول ة  ،إذ أن العﻼقات الدول ة تؤثر تأثي اًر بي اًر على تطبي وتنفيذ
قواعد وم اد القانون الدولي اﻹنساني ش ﻞ قد عرض هذه القواعد إلى اﻻنتهاك.
والقواعد الدول ة لحما ة حقوق اﻹنسان تمثﻞ أكبر م اسب ال شرة  ،وتن ع من اﻻعتراف

العالمي

رامة اﻹنسان و الحقوق الفطرة والشخص ة للفرد  ،و م ن تصن فها ضمن القواعد

الملزمة والتي ﻻ م ن انتهاكها في النظام الدولي

حول قانون اﻻتفاق ات ضمن القواعد وحقوق اﻹنسان.

أو تصن فها ط قاً لوصف معاهدة فينا

و اﻹش ال ة التي تثور هنا ما المقصود القانون الدولي اﻹنساني ؟

الم حث اﻷول  :تطور فكرة اﻹنسان ة

إذا ان تعبيـر القانـون الدولـي اﻹنساني تعبي ار حديثا جـدا  ،إذ ينس ه ال عض

للس عينات من هذا القرن  ،فهو وﻻدة قواعد قد مة دون شك  ،و ديهي أن تلحـ

التسم ة

غدا واحدا من أهـم فروع القانـون

المسمـى ول س الع س ٕواذا نحن قلنا قدم قواعد هذا الذ
الدولي العـام  ،فﻸننا خﻼفا لل أر السائد نعتقـد أنهــا في أصولهـا على اﻷقـﻞ أقدم ثيـر من

ال ﻼغ اﻷمر ي المشهور حول قواعد الحـرب البرة لعام  1863م ومن اتفاق ة جنيف

الخاصة بتحسين أحـوال جرحى الحرب لعام 1864م وحتى وﻻدة ف ـرة الصليب اﻷحمر لعام

 1859م.5

لقـد اكتسبـت الحـرب أهم ة خاصة مع ظهور الجماعات الس اس ة

إليها من عصر إلى عصر آخر .

و اختلفت النظرة

.
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ولقد أكـدت الشواهد التارخ ة أن هذه العصور تميزت بوجود قواعد إنسان ة مخالفة للقواعـد

السار ــة في وقتنا الحالـي  ،لكنها ﻻ تقـﻞ أهم ة في جوهرها عــن أحدث ما توصلت إل ه

اﻷعراف و القوانين المعاصرة  ،ولتحليﻞ هذه الف رة نتناولها في نقطتين  :ظهور ف رة
الحرب و تنظ مها )المطلب اﻷول(  ،ثم تطور القانون الدولي اﻹنساني ) المطلب الثاني (.

المطلب اﻷول  :ظهور فكرة الحرب و تنظ مها

يتوجب علينا من خﻼل هذا العرض التارخي هو التدليﻞ على أن القانون الدولي

اﻹنساني له أصول ثابتة لد معظم الحضارات القد مة  ،ومن ثم فإننا سنتعرض لكﻞ عصر

من العصور ن حث ف ه اختصار تلك الجذور التارخ ة )الفرع اﻷول( ثم موقف اﻷد ان
السماو ة من الحرب )الفرع الثاني(.

الفرع اﻷول  :تطور فكرة الحرب عبر العصور

ﻻ م ن إن ار حق قة تارخ ة تؤ د وجود قواعد إنسان ة  ،تختلف ط عا عن القواعد

المعمول بها في عصرنا الراهن  ،لكنها ﻻ تقﻞ أهم ة في جوهرها عن أحدث ما توصلت إل ه

اﻷعراف والقوانين المعاصرة .6

وهذا ما سنتطرق إل ه في العصور القد مة )أوﻻ(  ،ثم العصور الوسطى ) ثان ا(

فالعصور الحديثة )ثالثا (.

أوﻻ  :في العصور القد مة :

شير تارخ تطور المجتمع ال شـر على أن المجتمعات اﻹنسان ة اﻷولى انت

تسـودها شرعة الغاب  ،ففـوز اﻷقـو أو اﻷم ر تت عــه مجازر رهي ة وأفعـال وحش ة ﻻ م ن
وصفها  ،لكن القواعد اﻷولى لما سمـى في وقت ﻻحـ القانون الدولي لم تولـد إﻻ نحو سنة

 2000ق .م

7

وذلك مع تطور الحضارات وتكون اﻷمم و الشعوب و إزدهار العﻼقات

*
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بينهم  ،فالقانـون الدولي اﻹنساني ل س حديث الـوﻻدة ٕ ،وانما تمتد جـذوره إلى قـدم التارخ ،

فقوانين الحرب  ،هي في اﻷصﻞ قد مة قـدم الحرب ذاتهـا  .فالحرب عند السامرين انت

نظاما راسخا  ،ف ه إعﻼن للحرب وحصانة للمفاوضين ومعاهدات للصلح ،حيث ان الضيف
مقدسا ﻻ مس سوء حتى

و لو ن عدوا .

ففي سنة  1269ق.م،وعند اصطدام اﻹمبراطورتين المصرة والحيث ة تم عقد

معاهدة تنظم اﻷعمال العدائ ة ،إذ أن القانون لم

ن غائ ا في الحدث الكبيـر أما عند

الفرس  ،ان زرادشت علم التسامح  ،ففي إفرق ا القد مة  ،مثﻼ ن للمقاتﻞ " ميثاق شرف "
حدد سلو ه أثناء الحرب و حرم اﻻعتداء على الغير ونقض العهد والغـدر ولعبت الحروب

دو ار بي ار في حضارات ابﻞ وأشور و مصر الفرعون ة والشـرق اﻷقصى القد م  ،و ان
للجند

فيها موقع مميز ورغم ما عرفت ه مصر الفرعون ة من تقدم و رقي ،فـإن معاملـة

أسر الحرب فيهـا انت قاسيـة،8أما عنـد اليونـان و الرومان انت الحضارة الهيلين ة راق ة

من حيث الف ر والنظم والمؤسسات المدن ة ٕواذا انت ح اة اﻹنسان م انته في هذا الكون
مدار جدل الفﻼسفة فإن الحرب شغلت أف ار الكثير من أولئك الفﻼسفة  ،و اﻹضافة إلى ما
تبوه حولها سجﻞ تراثهم مﻼمح زاخرة ما تشهد على ذلك إل اذة هوميروس  ،واعتبر

اليونانيون اﻷجانب 'برابرة ' ﻻ تطب

عليهم اﻷح ام السارة بين اليونانيين و ان مصير

اﻷعداء الذين قعون في ق ضتهم اﻻسترقاق أو القتﻞ  ،إﻻ أن المدرسـة الرواق ة غيرت تلك
النظرة شيئا ما فلم تعد المعاملة القائلة اعت ار اﻷجانـب " برابرة " قائمة و يذ ر المؤرخون

موقف اﻹس ندر الكبير الذ

عفا عن أسيره ملك بورس عـام  326ق.م وملكه امﻞ ﻼد

الهند التي فتحها وعامﻞ أسرة ملك الفرس داروس معاملة نبيلة  ،إﻻ أن ذلك السلوك ي قى

موقفا نادرا،أما الرومان خاضوا عدة حروب قبﻞ اﻹمبراطورة و عدها  ،حيث ان يتميز

سلو هم القسوة  ،و ان اﻷسر الذين قعون في ق ضتهم فعلون بهم ما شاؤون ،أما
العادات القد مة للهند ذات ق مة بيرة  ،نستشهد الموقف الطيب الذ
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الهند

عندما أمر قواته

احترام الجرحى اﻷعداء

و الراه ات اللواتي عتنين بهم ،

فالحضارات القد مة في أورو ا وآسيـا ان لها أثر على الحضارات اﻷخر فقد شار ـت في
نشـأة و تطـور القانون اﻹنساني. 9

ثان ا  :في العصور الوسطى :

بدت الدو ﻼت والممال ك اﻹقطاع ة في أورو ا وامتازت بنوعين من الحروب :

 – 01الحروب الداخل ة في الدول  :التي مفادها القضاء على أمراء وح ام اﻹقطاع مـن
أجـﻞ تحقيـ الوح ــدة

10

.

 – 02الحروب بين الدول من أجﻞ اﻻستقﻼل .

ورغم قسـاوة الهيئات المتحارة في تعاملهـم مع عضهم ال عض ش ﻞ عام ومع

المدنيين ش ﻞ خاص،حيث أنه و خصـوص هذه العصور نفسها تشهد مستق ﻼ نزاعات معينة
لخل

عض وسائﻞ خوض النزاعات المسلحة والحروب أكثر إنسان ة ،فقـد ان للمس ح ة

أثرها في ترسيخ م اد

القانون الدولي اﻹنساني حيـث ان شعار المس ح ة آنذاك هـو أن

ال شر إخوة وقتلهم جر مـة  ،ما منعت الرق  ،حيث تناولت تعال م السيد المس ح تحرم القتـﻞ

و ﻞ أش ال اﻻنتقام و اﻹعﻼء من شأن الرحمـة و التسامح حيث جاء في الكتاب المقدس :
سمعتم أنه قيـﻞ " العين العيـن و السن السن ،أما أنا فأقول لكم :ﻻتقاوموا الشرر ،بﻞ من

لطمك على خدك اﻷ من فأعـرض له اﻵخـر  ،ومن أراد أن حاكمك ل أخذ قم صك فأترك له

رداءك أ ضا  ،ومن سخرك أن تسير معـه م ﻼ وحدا فسر معه ميلين ومن سألك فأعط ه ،

ومن إستقرضك فﻼ تعرض عنه " .

فالد انتان اﻹسﻼم ة والمس حيــة لعبتا دو ار بي ار  ،و التحديد في تقييد تصرف اﻷطراف

المتحار ـة في تعاملهم مـع ضحا ا الحرب و الس ان المدنيين  ،لكـن ما قلـﻞ من ق مة هذه

القواعد هـو أنها لم تسر إﻻ على المس حيين و ذلك في إطار عالم مصغر هو عالم الن ﻼء ،

50

ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ن:ب ع,08ج 1ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2014

فجاءت الشرعة اﻹسﻼم ة قواعد محددة تنص على احترام الح اة اﻹنسان ة،وتقرر أن

اﻷصﻞ في العﻼقات بين الدول هو السلم ﻻ الحرب  ،و ذلك ما يتضح من اﻵ ة التال ة :
" ٕوان جنحوا للسلم فأجنح لها وتو ﻞ على ﷲ إنه هو السم ع العل م ".11

ثالثا  :في العصور الحديثة :

ظهر السﻼح في أواخر القرن ال ار ع عشر،و ان مثا ة المنعطف الكبير في التارخ

العس ر وحلت سلطة الدولة محﻞ سلطة اﻹقطاع ،وألغيت الحروب العبود ة و ان اهتمام

بير اﻷسر والجرحى ،فتكون الدول الحديثة في القرن السادس عشر وانحدار السلطة

ال ابو ة أد

إلى مفهـوم جديد لقانون الشعوب الذ

أص ح سمـى " قانون بين اﻷمم"

فأص حت الك انات الس اس ة موضوع القانون بدﻻ من اﻷفراد.12

فعند بدا ة ظهور قواعد القانون الدولي اﻹنساني في القرن السا ع عشر،لم تكن هناك قيود
على أساليب القتال بين الدول المتضارة والمتحارة و ذلك بوقف أعمال النهب في المدن

ومنح اﻷطفال والنساء نوعا من الحما ة ،ومع بدا ة حر ة اﻹصﻼح الديني أبـد جروسيوس
الذ

عتبر مؤسس القانـون الدولي العام الحديث اهتماما

بي ار قانون الحـرب وقـدم مجموعة

من القيـود التي ين غي أن تفرض على المتحارين تطاب مع م اد

بدا ة القرن الثامن عشر ظهرت
القتال تتجلى في :

الديـن واﻹنسان ة  ،ومـع

عض القواعد العرف ة والعادات المتعلقة سير عمل ات

 – 1حصانة المستشف ات  – 2 .عدم اعت ار المرضى أسر الحرب .
 – 3إعفاء اﻷط اء و مساعدوهم و المرشدون الدينيون من اﻷسر .
 – 4المحافظة على ح اة اﻷسر وت ادلهم دون فد ة

حما ة الس ان المدنيين المستسلمين
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" من خـﻼل هذه القواعد العرف ة استنتج جان جاك روسو عام  1782قاعدة اجتماع ة

ذ رها في العقد اﻻجتماعي مؤداها أن الحرب ل ست عﻼقة بين إنسان ٕوانسان و إنما هي
عﻼقة دولـة بدولة أخـر ،واﻷفراد فيها أعداء ش ﻞ عرفي فق ،وعداؤهم ﻻ قوم على أساس

أنهم شر أو مواطنون،بﻞ على أساس أنهم جنود،و إلقائهم أسلحتهم واستسﻼمهم فإنهم
عودون من جديد ل ص حوا ش ار

ﻻ ح ﻷ إنسان اﻻعتداء على ح اتهم " .13

ما شهـد القانــون الدولـي اﻹنسانـي عـددا مـن التطـورات الهامـة و اﻷساسيــة  ،التــي

تح ــدد الجانـب المتفاءل في مستقبﻞ هذا القانـون .

 -مواصلة اﻻتجاه إلـى تعزز الجانب العرفـي اﻹضافـة إلـى اﻷصول العرف ة للقانون الدولي

اﻹنساني.14

-فتطور القانون الدولي العام يواجه أزمة حادة سببها اﻻختﻼف بين الشعارات الخيرة التي

تروجها الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة لتبرر استخدام القـوة ،و ين ضحا ا هذا اﻻتجاه والحاجة
الماسة إلى التمييز ف ما تقوم ه الدول من عمل ات مسلحة مشروعـة وغير مشروعة ،

أكدت اﻷمم المتحدة من جانبها على مراعاة أح ام القانون في عمل ات حفـ
تزايد الحروب و ما تخلفه من مآسي إنسانيـة  ،تصد

تأليف تاب سماه"تذ ار سولفرنو " والذ

ما

السﻼم ومع

هنر دونان الشاب السو سر إلى

ح ي ف ه مآسي الحرب التي رآها وتكدس القتلى

و الجرحى في الشوارع و الكنائس فـي حرب"سولفرنو "التي دارت بين النمساو ين و

الفرنسيين و اﻹ طاليين سنـة  1859و التـي تعد واحـدة من أكثر المعارك دمو ة في التارخ

فجاءت أمنيته تتمثﻞ في :

 – 1أن تنشــأ فـي ﻞ بلـد جمعيـة غـوث تطوعيـة تعـد نفسه ــا فـي زمن السلم لتقد م خدمات
صح ة في وقت الحرب .

52

ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ن:ب ع,08ج 1ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2014

 – 2أن تصـادق الـدول على مبـدأ يؤمــن حمايــة للمستشف ات العس ر ـة ٕواجراء الخدمات
الطب ة .

ومن الش اﻷول ﻷمن ة هنر دونان خرجت منظمة الصليب اﻷحمر واتخذت مـن مقلوب
علم سو س ار رم از لهـا  ،ومـن الشـ الثانـي لنفـس اﻷمنيـة ظهرت اتفاق ة جنيـف سنة  1864ثم

ظهر البروتو ولين اﻹضافييـن لعـام .15 1977

و م ن القول أن القانون الدولي اﻹنساني يتوفر على إطار قانوني دولي يتجلى ف ما يلي

 – 1اتفاق ة جنيف لسنة  1864شأن تحسين حال الجرحى العس رين

في الميدان

تعتبر هذه اﻻتفاق ة اﻷولى من نوعها و تمثﻞ نقطة اﻻنطﻼق للقانون الدولي اﻹنساني ،
وتحتو

هذه اﻻتفاق ة على عشر مواد تتضمن ح اد عرات اﻹسعاف و المستشف ات

العس رة و وسائـﻞ النقﻞ الصحي وأعوان الخدمات الصح ة و احترام المتطوعين المدنيين
الذين ساهمـون في أعمـال اﻹغاثة وتقديـم المساعدة الصح ة دون تمييز وحمﻞ شـارة خاصة

هي الصليب اﻷحمر على رقعة ب ضاء و تقتصر هذه اﻻتفاق ة على العس رين الجرحى في
الميدان البر فق .

الفرع الثاني  :موقف اﻷد ان السماو ة من الحرب

ف النظر إلى الحرب اعت ارها عمﻼ يهدد الك ان اﻹنساني وال شرة

في مجموعها يلزم

التقليﻞ من و ﻼتها  ،وقد انطلقت هذه النظرة من خﻼل الفﻼسفة والح ماء الذين دعوا إلى

الم اد والق م اﻹنسان ة النبيلة خﻼل العصور القد مة،ثم ما لبث أن تأكد هذا ف ما دعت إل ه

اﻷديـان السماو ة  ،و قد تمحـور هذا التوجـه في ضرورة مراعاة اﻻعت ارات اﻹنسان ة عند

وقوع الحرب

16

وهذا يبين لنا أنه  " :إذا انت الحرب نزعة شرة منذ بدء ح اة اﻹنسان
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علـى اﻷرض  ،فإن اﻷد ان السماو ة أفردت لها من القواعد ما يخفف من آثارها ،و حد من

غلوائها  ،فﻼ يلجأ إلى قتال إﻻ لضرورة دفع العدوان  ،وﻻ ين غي اﻻستمرار في نزاع إﻻ

ﻻحت بوادر السﻼم  ،و إذا دارت رحى الحرب
.17

فﻼ تنتزع من القلوب الرحمة و اﻹنسان ة "

وسنتطرق أوﻻ للحرب في الد انة اليهود ة  ،ثم الحرب في الد انة المس ح ة  ،ثم

الحرب في الد انة اﻹسﻼم ة .

أ – الحرب في الد انة اليهود ة :

اتسمت حروب اليهود اﻻنتقام  ،ولم تكن الحرب ممنوعة في الد انة اليهود ة  ،وقد

ون ذلك أم ار مرت طا حالتهم فالحرب في الد انة اليهود ة انت حقا ولم تخضع ﻷ ة قاعدة

إنسان ة ،أو قاعدة أخر منظمة له ولم تكن هناك أ ة قيود على ممارستها  ،فقانون اليهود

هو السن السن ،والعهد القد م يرو الكثير مـن القصص التي تؤ د هذا ال أر ،حيث أن
اليهود ﻻ عترفون مبدأ ضرورة إعﻼن الحرب ف ﻞ حرو هم تقوم على الغدر والم ر والخدع

والم اغتة ما ان من م ادئهم أ ضا أنهم إذا دخلوا بلدا شردوا جم ع ما فيها و قتلوه  ،دون
التمييز بين المرأة والرجﻞ و بين المحارب و المدني .

ب – الحرب في الد انة المس ح ة :

تقوم الد انة المس ح ة على مبدأ المس ح ة  ،وتأمر إلى فعﻞ الخير و المح ة بين

الشعوب و ال شر افة وع ادة ﷲ والعدالة بين الجم ع دون النظر إلى الجنس أو العرق أو
ن18

اﻻنتماء الديني أولو

ال شرة فالدين المس حي فرض على اﻷطراف المتحارة التحلي

الروح اﻹنسان ة في الحرب وقد شر السيد المس ح عل ه السﻼم حب الغرب ورفع هذا

الحب إلى مستو الشمول فهو مطل ومجرد من البواعث ،متد إلى الجم ع
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ج – الحرب في الد انة اﻹسﻼم ة

أعطى اﻹسﻼم لﻺنسان حقوقا أثناء الحرب منذ أكثر من أرعة عشــر قرنا فالشرعة

اﻹسﻼم ة هي مثﻞ في احترام وحما ة ضحا ا الحرب في النزاعات المسلحة الداخل ة والدول ة

على اعت ار الحرب حالة ضرورة ،ما وضعت للحرب قيود وأساليب للحد من آثاره  ،فجاءت

الشرعة قواعد تنظم سلوك وأفعال الدولة واﻷفراد في زمني السلم والحرب  ،وقد أقامت
الشرعة اﻹسﻼم ة نظاما

إنسان ا متكامﻼ لسير العمل ات القتال ة التي تشنها الجيوش

اﻹسﻼم ة في حرو ها ضد اﻷعداء

قواعد القانون الدولي اﻹنساني.20

القرآن الكر م :

19

لـم غفﻞ اﻹسﻼم وفقهاؤه التأكيد على ضرورة احترام

تتسـم قواعـد القانون الدولي اﻹنساني عموميتها  ،أ

قابليتها للتطبي من جانـب

ـﻞ المتحار يـن  ،مسلميـن أو غير مسلمين  ،مصداقـا لقولـه تعالى :

" أيها النـاس اتقـوا ر ـم الـذ خلقكـم من نفـس واحـدة و خل ـ منهـا زوجهـا و بـث منهـا رجﻼ
ثي ار و نساء و اتقوا ﷲ الذ تساءلون ه واﻷرحام إن ﷲ ان عل م رقي ا "

21

.

و ذلك قولـه تعالى  " :أيها الناس إنا خلقناكـم من ذ ر و أنثى و جعلناكم شعو ا وق ائــﻞ
لتعارفـوا إن أكرم ــم عنـد ﷲ أتقاكــم إن ﷲ عل م خبير " .22

هذه اﻵ ة القرآن ة تعد أساسا للعﻼقات الدوليــة  ،وتحث على اﻷخوة اﻹنسان ة التي أقرها

اﻹسﻼم وأﻻ يتجاوز المسلمون أثناء النزاع المسلح الضرورة العس رة  ،و أن حسنـوا معاملـة
الخصـم مهما ان انتمـاءه أو دينه مع توفير الحما ة الكاف ة .

واستن ـر القرآن اﻷفعـال المهينة للكرامة اﻹنسان ة  ،واعتبر فرعون من المفسدين
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قولـه تعالـى  " :إن فرعون عﻼ في اﻷرض و جعﻞ أهلها ش عا ستضعف طائفة منهـم يذبـح

أبنـاءهـم و ستحـي نساءهـم إنـه ـان مـن المفسدين "

23

.

فالقـرآن الكرم حث على السلم و يجعله أصﻞ العﻼقات ال شرة في قوله تعالى :

" أيها الذيـن آمنـوا ونـوا قواميـن
أعدلـوا هـو أقـرب للتقـو " .24

شهـداء القسـ وﻻ يجرمن ـم شنآن قــوم علـى آﻻ تعدلـوا

وأسـاس هـذا يرجـع إلى قاعـدة العدالـة التي أمر اﻹسﻼم بتطب قها حتى مـع من ي غضه
المسلمون .

في السنة النبو ة :

السنة النبو ة ما صدر عن النبي صلى ﷲ عل ه وسلم من فعﻞ و عمﻞ وقول،

فاﻹسﻼم منح الحما ة الكاملة والشاملة لضحا ا النزاعات المسلحة من مرضى وجرحى و

مدنيين ،ما أقر حما ة لﻸع ان المدن ة،فقد أمر الرسول صلى ﷲ عل ه وسلم أصحا ه في

معر ة بدر أن

رموا اﻷسر  ،ف انوا قدمونهم و فضلونهم على أنفسهـم عند الغداء رغم

حاجتهم إلى الطعام واﻷكﻞ حتى نزل فيهم قول ﷲ تعالى  ":و طعمون الطعـام على

حبـهمس ينـا و يت مـا و أسيـ ار إنما نطعم م لوجه ﷲ ﻻ نرد من م جزاء وﻻ ش و ار إنا نخاف
من رنا يوما عبوسا قمطر ار " .25

ولما خـرج رسـول ﷲ صلـى ﷲ عليــه وسلم عـد غـزوة أحـد يلتمـس حمزة بن عبد المطلب ،

فوجده ب طن الواد قد قر طنـه عــن بده ،ومثﻞ ه فجدع أنفه وأذناه فقال " لئن أظهرني

ﷲ على قرش في موطن من المواطن ﻷمثلن بثﻼثين منهم ،فلما أر المسلمون حزن رسول

ﷲ صلى ﷲ عل ه وسلم وغ ظه على من فعﻞ عمه ما فعﻞ،قالوا  :وﷲ لئن أظفرنا ﷲ بهم
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يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم مثلها أحد من العرب .وحينئذ أنـزل ﷲ س حانه و تعالى
قوله للنهي على المثلة

" و إن عاقبتم فعاقبوا مثﻞ ما عوقبتـم ه ولئن صبرتم لهو خير للصابرن وأصبر ومـا

صبـرك إﻻ ا وﻻ تحـزن عليهـم وﻻتـك فـي ضيـ مما م رون "

و حينهـا عفـا رسـول ﷲ صلى ﷲ عليـه وسلـم  ،وصبر و نهى عن المثلة .

قول ابن ق م الجوزة  ":و ﻷن القتﻞ إنما وحب في مقابلة الحراب،ﻻ في مقابلة الكفر،و

لذلك ﻻ قتﻞ النساء وﻻ الصب ان وﻻ الزمني وﻻ العم ان وﻻ الره ان الذين ﻻ قاتلون،بﻞ

نقاتﻞ من حارنا ،و هذه انت سيرة رسول ﷲ صلى ﷲ عل ه وسلم في أهﻞ اﻷرض ان
قاتﻞ من حاره إلى أن يدخﻞ في دينه،أو يهادنه أو يدخﻞ تحت قهره الجزة.و هذا ان

أمر سراه و جيوشه إذا حار وا أعداءهم ..فإذا ترك الكفار محارة أهﻞ اﻹسﻼم و سالموهم
ان ذلك مصلحة ﻷهﻞ اﻹسﻼم و المشر ين "

26

.

المطلب الثاني  :تطور القانون الدولي اﻹنساني
عند بدا ة العصر الحديث في أواس

القرن التاسع عشر شهدت العﻼقات الدول ة

جهودا م ثفة من أجﻞ تقنين وتنظ م القاعدة العرف ة الدول ة التي انت قد نشأت في مجال
سير العمل ات الحر ة و حما ة الس ان المدنيين وضحا ا النزاعات المسلحة ،فما لبثت هذه
القواعد أن تغيرت من مجرد عادات

وأعراف إلى قواعد قانون ة م تو ة وذلك في النصف

الثاني من القرن التاسع عشر،من خﻼل تدو ن هـذه القاعدة في ص غة اتفاقات دوليـة.

وسنتعرض في ) الفرع اﻷول ( إلى ظهور ف رة الحرب  ،ثم في ) الفرع الثاني ( دور اﻷمم
المتحدة في تطو ر القانون الدولي اﻹنساني .

الفرع اﻷول  :ظهور قوانين الحرب
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عنـد بدا ة ظهور قواعد القانون التقليد في القرن السا ع عشر لم تكن هناك حواجز

على أساليب القتال بين الدول المتحارة سو تلك القيود التي أوردها

عض المحارين

وهذا من حرب الثﻼثين سنة )  ( 1648 – 1618ولقد ان لحرب الثﻼثين سنة و ما نتج
عنها من آﻻم مؤثـرة قـوة في تا ات

الدعـوة إلى ض

ار القانون الدولي مثﻞ جروسيوس و آخرون  ،إلى

سلوك المتحارين والتي يجب احترامها ﻻعت ارات إنسان ة و دين ة  ،ما

قرر جروسيوس أنه ﻻ صح قتﻞ المهزوم إﻻ في الحاﻻت اﻻستثنائ ة الخطيرة ،فجروسيوس

ساهم بدور بير في تطو ر و تقنين قواعد القانون الدولي التي تنظم حالة الحرب

27

فالقانون

الدولي اﻹنساني منذ أول اتفاق ة أبرمت سنة 1856وحتى البروتو ولين اﻹضافيين لعام

 1977مر عدة مراحﻞ:

أ – تصر ح ار س :1856ففي القرن التاسع عشر تطور القانون وأبرمت

ف ه اتفاق ة

في  ،1856/4/16حيث انـت أول معاهـدة جماع ة تتضمـن تنظ ما دول ا شأن المحارين ،

والتي ألغيت موجبها القرصنة ،أو مهاجمة

بتفو ض من الح ومة  ،و تم
المهرة أو المحظورة .28

سفن العدو واﻹستﻼء عليها بتفو ض عليها

موجبها أ ضا وضـع أنظمـة تتعلـ

ب – اتفاق ة جنيف لعام : 1864

ال ضائع و السلع غير

 – 1أورخت هذه اﻻتفاق ة في ، 1964/08/22 :وولدت من خﻼل مؤتمر دبلوماسي عقد
مدينة جنيف عندما دعت إل ه الح ومة اﻻتحاد ة السو سرة ﻹبرام اتفاق ة تهدف إلى تحسين

حال الجرحى العس رين في الميدان.29
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 – 2محتو اﻻتفاق ة  :احتـوت اتفاقيـة جنيف لسنة  1864على عشر مواد تتعل

ح اد

اﻷجهزة الصح ة ووسائـﻞ النقـﻞ الصحي و أعوان الخدمات الصح ة و احترام المتطوعين

المدنيين الذين ساهمون في أعمال اﻹغاثـة  ،وتقديـم المساعدة الصح ة دون تمييز و حمﻞ

شارة خاصة هي " صليب أحمر على رقعة ب ضاء " .

 – 3أثـــر اﻻتفاق ة

أضفت اتفاق ة  1864المتعلقة بتحسين حال الجرحى العس رين في الميدان للطا ع

الدولي على حقوق اﻹنسان المدن ة والس اس ة ،ﻷن نظام حما ة الفرد اﻹنساني في أثاء

الحرب  ،مستمد في اﻷصﻞ من مفهوم رامة اﻹنسان  ،وضمان ح اة عاد ة له قدر

اﻹم ان في هذه الظروف  ،ومما عزز من اﻻعتقاد أن اﻷف ار و اﻹعﻼنات المتعلقـة
حقـوق اﻹنسان في ذلك العصـر تتصﻞ

صورة رئ س ة

حما ة الحقوق المدن ة

والس اس ة،30فمن خﻼل عنوان اﻻتفاق ة فإن مجالها قتصر على العس رين الجرحى في
الميدان وﻻ شمـﻞ الجرحـى في الحرب ال حرة و لذلك تناول مؤتمر ارس للصليب اﻷحمر
عام  1867م هذه الناح ة وعقد مؤتمر خاص في العام التالي لكن المشروع المتعل
ضحا ا الحرب ال حرة لم ح

قبول الدول،31وقـد تـم تطب قها

في الحرب النمساو ة

البروس ة سنة1866حيث اشتر ت جمع ات الصليـب اﻷحمر الوطن ة في اﻹغاثة رغم أن
النمسا لم تكن طرفا في اﻻتفاق ة.32

ج – إعﻼن سان طرسبورغ عام : 1868

عقد هذا المؤتمر في الفترة بين 29نوفمب ٕارلى 11د مسبر1868بدعوة من ق صر

روس ا اﻹكسندر الثاني ،وجاء في مقدمته أن للحرب حدودا يجب

حتى ﻻ تخرج على م اد

أﻻ تتعداها الدول

اﻹنسان ة،وقد منع هذا اﻹعﻼن استخدام القذائف الصغيرة التـي

قﻞ وزنها عن400غرام إذا انت من ذلك النوع الذ ينفجر،حيث حث هذا اﻹعﻼن على أﻻ
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تتعد

اﻵﻻم ما عجز المحارب عن القتال ،وأنه يتعين اﻻمتناع عن استخدام اﻷسلحة التي

تزد من آﻻم اﻷشخاص وﻻ تقتضيها الضرورة العس رة

د – مشروع مؤتمر برو سل عام 1874

33

.

جاء هذا المشروع بخصوص التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين بتارخ

،1874/8/27و ان نتيجة للحرب التي قامت بين بروس ا وفرنسا في سنتي

 1870و

، 1871والتي بينت ضعف القواعد القانون ة العاد ة السارة حينذاك أدت إلى ت ادل

اﻻتهامات حول انتهاكات تلك اﻷنظمة وقد عقد في برو سﻞ بناء على م ادرة روسيـا مؤتمر
دولي حضرته عشر دول

34

،فهو وث قة دول ة فرضت قيودا على وسائﻞ الحرب نصت

المادة3545منه على أن المواطنين الذين ونون في موقع لم حتﻞ و حملون السﻼح و قعون
في اﻷسر فيجب معاملتهم أسر الحرب،وعلى هذا يبدو أن إعﻼن برو سﻞ مثﻞ واحدا من

الوثائ الدول ة التي استمدت منها اتفاق ات ﻻها

 1899م قواعدها

و م ادئها بﻞ أد

إلى اكتساب قانون الحرب ص غة إنسان ة أكيدة ،حينمـا وضعت أح امه قيودا على افة

أطراف الصراع تقضي حما ة العس رين العاجزن عن القتال ،وتقييد أساليب القتال،وحما ة
الس ان المدنيين من أثار الحرب.36

هـ  -مؤتمر ﻻها للسﻼم اﻷول 1899

اعتمد مؤتمر دولي للسﻼم من اﻻتفاق ات وش لت موجبها اتفاق ات ﻻها اﻷولى وعقد

هذا المؤتمر في ﻻها من18ما إلى 29جوان  1899ونتج عن هذا المؤتمر اعتماد ثﻼثة
اتفاق ات دول ة،وثﻼثة تصرحات مرفقة بهم و ذلك ب ان ختامي

37

فقامت بتنفيذ استخدام القوة

العس رة أثنـاء النزاعات المسلحة ووضع حما ة لفائدة ضحا ا هذه النزاعات،إذ أن أصﻞ

.
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اتفاق ة ﻻها

لعام1899م هو اتفاق ة جنيف  1864م ولهذا سنتطرق لمحتو اﻻتفاق ات ثـم

إلى محتو التصرحات و الب ان الختامي.

1

1-1

– محتو وثائ ﻻها :

 :اتفاق ة حل المنازعات الطرق السلم ة :

تعتبر أول اتفاق ة ،توصﻞ إليها المتفاوضون ﻼها

عام1899م  ،وغايتها أن اﻷطراف

فيها  ،ستلجأ في حالة نشوب خﻼف بينها إلى عمل ة حﻞ ذلـك الخﻼف سلم ا ،ومن بين ما
قضت ه إنشاء مح مة دائمة للتح م بين الدول

38

1ـ :2اتفاق ة قوانين و أعراف الحرب البر ة
تحتو

اﻻتفاق ة على أح ام تتعل

.

بنظـام القواعد اﻷساس ة الواردة في الﻼئحة

المرفقة،التي نصت في مقدمـها علـى حاجة المجتمع الدولي إلى ضرورة إعادة النظر في

تخفيف معانـاة الضحا ا  ،وتقد م قـدر من الحما ة للمقاتلين في الحرب قدر ما تسمح ه

الضرورات العس رة إضافة إلى ذلك دونت مقدمتها قواعد عامة من أجﻞ تقييـد اﻷطـراف

المتصارعـة أساليب ووسائـﻞ القتال إذ تضمنت النص المعروف بـشر مارتينز

1ـ : 3اتفاق ة تطبي الم ادئ اﻹنسان ة على الحرب البر ة
اهتمت اتفاق ة ﻻها

39
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لعام  1899م بجانب اﻹنسان ة في تسيير اﻷفعال الحر ة التي

تحدث على ال حر ،وذلك ﻷنها تحصر التعرض لوسائ

النقـﻞ ال حر ،حيث أن القواعد

الخاصة الحرب ال حرة التي تحو ها هذه اﻻتفاق ة هي مثا ة التزامات تحث على احترام

اﻹنسان في ظروف الحرب ال حرة .

 –2محتـــو التصر حات
 2ـ  :1التصر ح المتعل

الحرب الجو ة
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أثناء الحرب الجو ة فق ﻻ غير وفرض قيودا على

أكد التصرح على قواعد تطب

رمي القذائف من المناطيد،أومن الوسائ اﻷخر المماثلة لها ضد السفن الحر ة .

 2ـ  : 2التصر ح المتعل بإلغاء نشر الغازات الخانقة

منـع هذا التصر ـح المتعلـ بإلغـاء نشر الغازات الخانقة نوعين من اﻷسلحة الحديثة في

ذلك الزمان و يتمثﻞ هاذين النوعين ف ما يلي :



الغازات الخانقة والمتلفة

اﻷسلحة الك ماو ة والبيولوج ة .

 : 3 – 2التصر ح المتعل
منـع التصر ـح المتعل

حظر استخدام أنواع الرصاص

حظـر استخدام نوع من الرصاص القابﻞ لﻼنتشار أو التمدد

في الجسم سهولة المعروف اسم " دمدم " ،40وهي ع ارة عـن رصاصـات مـزودة

2

شظايـا أو تكـون متفجرة داخـﻞ جسـم اﻹنسان .

– محتو الب ان الختامي

ﻻ حمﻞ الب ان الختامي لمؤتمر ﻻها

لعام  1899م  ،سو اقتناع جم ع

المشار ين في المؤتمـر ضرورة الحـد من التسلـح و نزع السﻼح  ،النظر لما يترتب على

تطو ره واستخدامه من آثار خطيـرة على اﻹنسان ة فقد نص في إحد
تخفيف اﻷع اء العس رة هو شيء مستحب لخل الرفاه ة .

و – مؤتمر ﻻها للسﻼم الثاني لعام 1907
انعقد مؤتمر ﻻها

فق ارتـه

41

على أن

الثاني و حضره ممثلون عن أرع وأرعين دولة ل ضـع إعﻼنا

وثﻼثة عشر اتفاق ة تتضمن تجديد الرغ ة في تجنب الحروب،والدعوة إلى نزع السﻼح

،وتثبت دعائم السﻼم في العام،وقد نظمت تلك اﻻتفاق ات ومﻼحقها مسائﻞ تنظ م قواعد
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الحرب البرة وال حرة  ،وفض المنازعات الدول ة الوسائـﻞ السلم ة  ،و ان واج ات الدول

المحايدة فـي الحروب وقد حاول المؤتمـرون توجيـه قواعد الحرب إلى ما يتف
اﻹنسان ة.42

والمبـاد

ولهذا م ن القول أن عض اتفاق ات مؤتمرﻻها  ،1907ان لها دو ار أساس ا في تطو ر

ما سمى قانون الحرب ﻷن قواعدها سواء المتعلقة منها الحروب ال حرة أو البرة أو
الجو ة تضع قيودا على وسائﻞ وأساليب القتال وتحديد واج ات المقاتلين .

ر– اتفاق ة جنيف المؤرخة في 1949/08/12

دعت الح ومة السو سرة المجتمع الدولي إلى عقد مؤتمر مدينة"جنيف " سنة 1949

إثر الحرب العالم ة الثان ة  ،وما تسببت ف ه وخاصة في مجال تطبيـ القواعد المتف عليها

بين الدول  ،وقد تمخض المؤتمر عن إبرام أرع اتفاق ات هي المعمول بها حال ا في النزاعات
المسلحة،وسنتطرق إلى أهم ما تهدف إل ه اختصار .

ر –  : 1مراجعة و تطو ر اتفاقيتي جنيف لعام  1929وقانون ﻻها
تتصﻞ اﻻتفاق ات اﻷرع

 1949اتصاﻻ وث قا ما س قها من نصوص ﻻهـا

وجنيفٕ ،واقرار اتفاق ة ثان ة لحما ة ضحا ا الحرب ال حرة من غرقى وجرحى

43

.

ر –  : 2توس ع مجاﻻت القانون اﻹنساني لضحا ا النزاعات و الفتن

الداخل ة

جاءت المادة الثالثة المشتر ة لﻼتفاق ات اﻷرع لتتناول وضع ضحا ا النزاعات

الداخليـة دون أن تعرف هذه النزاعات م تف ة اﻹشـارة إلى صفتـها غير الدول ة ٕوالى وقوعها

على أرض أحد اﻷطـراف المتعاقـدة  ،وذلـك لضمان حد أدنى من المعاملة اﻹنسان ة بين

أطراف النزاع الداخلي المسلح .
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ز – البروتو وﻻن اﻹضاف ان ﻻتفاق ات " جنيف " لعام . 1977

وضع المؤتمر الدبلوماسي المنعقد"بجنيف" بين 1974و 1977بدعوة من الح ومة

السو سرة بروتو ولين إضافييـن إلى اتفاق ات جنيف  1949وهذا من أجـﻞ تطو ر القانون

اﻹنساني المطب في النزاعات المسلحة و ان المغز الرئ سي من إعـداد هاتين المعاهدتين
هو سد الثغرات اﻷساس ة التي أهملت عام . 1949

ز –  : 1البروتو ول اﻷول

جاء هذا البروتو ول م مﻼ ﻻتفاق ات جنيف اﻷرع لعام ، 1949وتعلـ

ضحا ا

النزاعات المسلحة الدول ة  ،وتضمن ال اب اﻷول منه قاعدة هامة لشعـوب العالم الثالث و

مناضلي حر ات التحرر وهي النص على أن حروب التحر ـر تعد نزاعا مسلحا دول ا ،ثم
جاء ال اب الثاني منه الخاص الجرحى والمرضى و المن و ين في ال حار متمما ﻷح ام

اﻻتفاقيتين اﻷولى و الثان ة لعام  1949وأضفى ذات للمقاتﻞ وأسير الحرب و ان هذا
ال اب

هو الذ

دمج قانون ﻻها

وقانون جنيف إذ تناول العديد من القاعدة المنصوص

عليها في ﻻها وأكملها ما يتﻼءم و النزاعات المسلحة.44
يتعل

حما ة ضحا ا النزاعات المسلحة غير الدول ة تناولت المادة الثالثة المشتر ة بين

اتفاق ات جنيف اﻷرع لعام 1949النزاعات المسلحة غير الدول ة ،ومهما ما احتوت عل ة هذه
المادة من م اد

تش ـﻞ الحد اﻷدنى لحقـوق اﻹنسان المتف

عل ه إﻻ أنها انت محﻞ

تأو ﻼت مختلفة انتهت في عـض الحاﻻت إلى تضيي نطاقها أكثر مما تحتمله ،فالنزاعات

الداخليـة ل ست قليلة في وقتنا الحالي بـﻞ أن الكثير منها أخطر وأوسع انتشا ار من عض
النزاعات الدوليـة ،ومن أهم ما أضافه البروتو ول الثاني إلى المادة الثالثة المشتر ة تعرف
النزاعات ذات الطا ع غير الدولي.45

64

ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ن:ب ع,08ج 1ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2014

الفرع الثاني  :دور اﻷمم المتحدة في تطو ر القانون الدولي اﻹنساني

حرمت المواثي الدول ة الحرب غير أن النزاع المسلح غدا من أحد الوسائﻞ التي

تلجـأ إليها عض الدول قصد حﻞ نزاعاتها مع الدول اﻷخر جـاء في المادة الثان ة فقرة03

من ميثاق اﻷمم المتحدة أنه من أهداف المنظمة العالم ة لجوء أطرافها إلى الوسائﻞ السلم ة

لتسو ة النزاعات المسلحة الطرق السلم ة أ

عدم جواز اللجوء إلى القوة قبﻞ اللجوء إلى

الوسائﻞ السلم ة،وقد جاء ميثاق اﻷمم المتحدة وأكد على منع الحرب وزرع السﻼم وقد نصت
المادة  02فقرة 07من الميثاق

46

تحث على المنع استعمال القوة أو التهديـد بها فأ

استعمال للقوة أو الحرب من أجﻞ حﻞ النزاعات هو ممنوع ومخالف لميثاق اﻷمم المتحـدة ،
ففي مؤتمر اﻷمم المتحدة اﻷول لحقوق اﻹنسان الذ

تم في سنة  1968في طهران الذ

عد نقطة تغيير عن طر مشار ة اﻷمـم المتحـدة في الجهود الحاليـة لتطو ـر القانون الدولي

اﻹنساني المطب في النزاعات المسلحة  ،إذ أن من أبرز توص ات المؤتمر تفهمه لنظرة

النزاع المسلح ،حينما طلب إلى الجمع ة العامة لﻸمم المتحدة أن تدعو أمينها العام أن قو م

" عـد التشاور مع اللجنة الدول ة للصليب اﻷحمـر  ،استرعاء انت اه جم ع الدول اﻷعضاء
في اﻷمم المتحدة إلى قواعد القانون الدولـي الراهنة المتعلقة الموضوع وحثها على أن

تضمن  ،إلى حين اعتماد قواعد جديـدة  ،حمايـة الس ان والمحارين وجم ع المنازعات
المسلحة ط قا لم اد

وقواعد اﻷمـم المتحـدة المستمـدة من

اﻷعراف الراسخة ف ما بين

الشعوب المتحضرة  ،ومن قواعـد اﻹنسان ة  ،وما مل ه الضمير العـام  ،وطلب المؤتمـر

أ ضا إلى جميـع الدول التي لم تص ح عد أطـرافا في اتفاقيـات ﻻها لعام  1899و 1907
 ،وفي بروتو ول جنيف لعـام  1925و في اتفاق ات جنيف لعام  1949أن تفعﻞ ذلك.47

الم حث الثاني  :مفهـوم القانون الدولي اﻹنساني
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لم ينشأ القانون الدولي اﻹنساني من فراغ فهو إفراز لعديد من الق م والم اد اﻷخﻼق ة

التي تدعو في إطارها العام إلى نبذ الحروب بين الدول والشعوب والرجوع إلى الحلول

السلم ة للنزاعات التي تحدث بين الدول ٕ ،واذا ما وقت الحرب فإن هناك عدة اعت ارات ذات

طا ع إنساني يجب إعمالها

48

وسنتطرق لتعرف القانون الدولي اﻹنساني ) المطلب اﻷول (

 ،ثم م اد القانون الدولي اﻹنساني ) المطلب الثاني (

المطلب اﻷول  :تعر ف القانون الدولي اﻹنساني

لم يتوصﻞ الفقه إلى إيجاد المقصود مصطلح القانون الدولي اﻹنساني

يوجد تعرف واحد لهذا المصطلح ،فالتطورات التي مر بها أدت إلى خل

عرفه اﻷستاذ الد تور شر ف سيوني أنه :

إذ

عـض التعرفات

ﻻ

" إن القانون الدولي اﻹنساني هو مجموعة اﻷعراف التي توفر الحما ة لفئات معينة

من اﻷفراد و الممتلكات ،تحرم أ هجمات قد يتعرضون لها أثناء الصراعات المسلحة سواء
انت هذه الصراعات ذات صفة دول ة أو صفـة غيـر دول ة ،وهذه اﻷعراف مستمدة من

القانون اﻹتفاقي و القانون الدولي العرفي شار إليهما الترتيب قانون جنيف أو القانون

اﻹتفاقي للصراعات المسلحة وقانون ﻻها

ﻻها

لس

ﻻ عد قانونا عرف ا

أوالقانون العرفي للصراعات المسلحة  ،وقانون

امله  ،ﻷن جزءا منه عد قانونا تعاهد ا  ،ما أن قانون جنيف

امله قانونا تعاهد ا حيث إنه شمﻞ أ ضا قانونا عرف ا،ومن ثـم فإن التفرقة التقليد ة

بين القانون التعاهد والقانون العرفي تتﻼشى إلى حد بير"

عرفه اﻷستاذ الد تور توفي بوعش ة أنه :

49
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"مجموعة القواعد القانوني الدول ة الم تو ة والعرف ة التي تهدف في حالة أ

صنف من

أصناف النزاعات المسلحة إلى حما ة اﻷشخاص الذين ﻻ شار ون فـي القتال وتخفيف
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اﻵﻻم عن الضحا ا مهما ان صنفهم،و ذلك حما ة الممتلكات و صورة عامة اﻷع ان التي

ل ست لها عﻼقة م اشرة العمل ات أو اﻷعمال العس رة " .50

عرفه اﻷستاذ الد تور محمد نور فرحات أنه :

" مجموعة الم اد و القواعد المتف عليها دول اوالتي تهدف إلى الحد من استخدام العنف

في وقت النزاعات المسلحة عن طر حما ة اﻷفراد المشتر ين في العمل ات الحر ة أوالذين

توقفوا عن المشار ة فيها ،والجرحى والمصابين واﻷسرىو المدنيين و ذلك عن طر

جعﻞ

العنف في المعـارك العس ر ـة مقتص ار على تلك اﻷعمال الضرورة لتحقي الهدف العس ر

" .51

عرفه اﻷستاذ الد تور أحمد أبو الوفا أنه :

" مجموعة القواعد التي تهدف إلى جعﻞ الحرب أكثر إنسان ة  ،سواء في العﻼقة بين

اﻷطراف المتحارة  ،أو النس ة إلـى اﻷشخـاص غير المنخرطين في النزاع المسلح  ،أو

بخصوص اﻷع ان و اﻷهـداف غيـر العس رة  .و طل على القانون الدولي اﻹنساني أسماء
أخر مثـﻞ > قانون الحـرب <  ،القانـون اﻹنسـاني  > ،القواعد القانون ة المط قة أثناء
النزاع المسلح <  > ،قانون النزاعات المسلحة <

إﻻ أن اسم > القانون الدولي اﻹنساني < هو اﻷكثر ذيوعا اﻵن

52
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المطلب الثاني  :م ادئ القانون الدولي اﻹنساني ونطاق تطب قه وطب عته

قوم القانون الدولي اﻹنساني على مجموعة من الم اد ،تجعله حترم الكثير من الق م

اﻹنسان ة ،التي تم تقنينها موجب اﻻتفاق ات الدول ة .
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وسنتطرق في )الفرع اﻷول( م اد قانـون ﻻها وقانــون جنيف ثم في)الفرع الثاني(

الم اد المشتر ة بين القانون الدولي اﻹنساني وحقوق اﻹنسان ثم في )الفرع الثالث( طب عة
القانون الدولي اﻹنساني

الفرع اﻷول  :م ادئ القانون الدولي اﻹنساني

أوﻻ  :م ادئ >قانون ﻻها < و >قانون جنيف <

 – 1م ادئ " قانون ﻻها "

جاء في إعﻼن سان بيترسبورغ " 1868أن تقدم الحضارة يجب أن يؤد

إلى التخفيف

قدراﻹم ان من و ﻼت الحرب" اعتماد مبدأ المعاملة اﻹنسان ة والضرورة العس رة

أ – مبدأ التفرقة بين المدنيين و اﻷهداف العس ر ة
ينص المبدأ على أن المدنيين ﻻ م ن أن

ونوا عرضة للهجوم الذ
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ين غي أن

شمﻞ على اﻷهداف العس رة ما في ذلك المقاتلين والمنشـآت التي تساهـم في تحقي هدف

عس ر و التالي ﻻ م ن مهاجمةاﻷموال المدن ة لكن الخسائر المترت ة بين أموالهم ﻻتعد
خرقا لقانون النزاعات المسلحة ،ما يجب مراعاة حالة التناسب في ﻞ اﻷحوال،أ

اﻷعمال العس رة ما يتطل ه تحقي

ﻻ تتعد

الهدف العس ر حيث قام"قانون جنيف"على قاعدة

وجوب احترام الذات اﻹنسان ة ما حق حما ة اﻷشخاص الذين ﻻ شار ون في العمل ات
العدائ ة أو الذين أص حـوا غير قادر ـن على ذلك ومعاملتهم معاملة إنسان ة

54

ب – حظـر عض أنواع اﻷسلحـة السامـة والجرثوم ة والك ماو ة و عض أنواع المتفجرات

والحد من استخـدام اﻷسلحة التقليديـة العشوائيـة مـا في ذلك اﻷلغام و اﻷفخاخ و اﻷسلحة
الحارقة .

ج – حظر اللجوء إلى الغدر أثناء القتال وهو يختلف عن الحيﻞ الحر ة المشروعة.
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د – احترام سﻼمة شخـص الخصم الذ يلقي السﻼح أو لم عد قاد ار على القتال .

 - 2شر مارتنز :
وفقا لشر

مارتينز
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ظﻞ المذنبون والمقاتلون في الحاﻻت الت ﻼ تنص عليها
اﻹنسان ة و مل ه الضمير العام

النصوص الم تو ة تحت حما ة الم اد

و قد اعتمدت

مح مة "نورمبرغ "هذا المبدأعند البت في قضا ا ار مجرمي الحرب العالم ة الثان ة

 – 3الم ادئ الرئ س ة لقانون " جنيف "

* يجب أﻻ تتنافى مقتض ات الحرب و احترام الذات اﻹنسان ة .

* حصانة الذات ال شرة  :ﻻ تعد الحرب مثا ة المبرر لﻼعتداء على ح اة من
ﻻ شار ون في القتال أو الذين لم عودوا قادرن على ذلك .

الفرع الثاني  :الم ادئ المشتر ة بين القانون الدولي اﻹنساني والقانون

الدولي لحقوق اﻹنسان .

مع تزايد النداء م اد

حقوق اﻹنسان في الفترة اﻷخيرة و ثرة الصراعات

والنزاعات بين الدول ومن ثم النداء بتطبي
الخل

والغموض عند الكثير بين هاذين الفرعين القانونين

هو القانون الذ
الذ

القانون الدولي اﻹنسـاني حدث نوع من
56

فالقانون الدولي اﻹنساني

طب في زمن النزاعات المسلحة الدول ة و غير الدول ة وهو القانون

شمﻞ حما ة ضحا ا النزاعات المسلحة  ،أما القانـون الدولي لحقوق اﻹنسان فهو

القانون الـذ

عمـﻞ على ضمان ح

اﻷفراد في أن تحترم حقوقهـم وحراتهـم المدنيـة

والس اس ة واﻻقتصاد ة و اﻻجتماع ة و الثقاف ة  ،فالقانون الدولـي اﻹنساني والقانون
الدولي لحقـوق اﻹنسان شتر ان في أساس واحد والذ
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أنهما

مثﻼن فرعين قانونين مستقلين من فروع القانون الدولي العام.وقد تكفلت

الدساتير لكﻞ دولة ضمان هذه الحقوق  ،ما تكفﻞ المجتمع الدولي بب ان الحد اﻷدنى

لهـذه الحقوق والحرات من خﻼل اﻹعﻼن العالمي لحقوق اﻹنسان لسنة571948ثم
العهد الدولي للحقوق اﻻقتصاد ة و اﻻجتماع ة والثقاف ة لعام  ، 1966وهذه الحقوق و
الحرات تسهر الدول على توفيرها لمواطنيها والنص عليها في دساتيرها وهذا عني أن

قانون حقوق اﻹنسان عمﻞ ه في زمن السلم  ،أما القانون الدولي اﻹنساني فإنه عمﻞ
ه في مواجهة ضحا ا النزاعات في ح غير المقاتلين في زمن النزاعات المسلحة فهو

قانـون خاص مرهون حاﻻت النزاعات المسلحة بﻞ أن اتفاقيـات جنيف تمنح ضحا ا

النزاعات المسلحة قد ار من الحما ة أكبـر مما تت حه لهم اتفاق ات حقوق اﻹنسان ﻷنها

أكثر مﻼئمة لظروفهم.

و ي قى اﻻختﻼف بين القانون اﻹنساني وحقوق اﻹنسان اختﻼفا جوهر ا فحيث يتعل

اﻷمر حقوق اﻹنسان تقـوم اﻷطـراف

المتضررة أساسا اتخاذ اﻹجراءات الﻼزمة أمام

دول ة  ،أما القانـون الدولي اﻹنساني

المحاكم الوطن ة ٕ ،واذا اقتضى اﻷمر أمام سلطة
فإن اتخاذ اﻹجراءات القانونيــة بواسطة اﻷطراف المتضررة أمر مست عد صورة عامة لسببين
:

: 1ﻷن اﻹجراءات القانون ة ل ست مﻼئمة لتقو م اﻻنتهاكات التي يرتكبها الجنود

 : 2ﻷن القانـون الدولي اﻹنساني حمـي أوﻻ أفـرادا ﻻ حـول وﻻ قوة لهم وﻻ ستط عون
في العادة أن يلجئوا ﻷ
اﻻتفاق ات اﻹنسان ة

إجراء قانونـي وطن ا أو دوليـا و ناء على ذلك فإن تطبي

ون أكثر ضمانا بتدخﻞ هيئة محايدة  ،تعمﻞ مستقلة عن أ

تأثير و عززها وجود أح ام عقاب ة .
فهناك عدة م اد

مشتر ة بين القانون الدولي لحقوق اﻹنسان و القانون الدولي

اﻹنساني و على رأس هذه الم اد :
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أ  -مبدأ ص انة الحرمة فللفرد ح

إحترام ح اته وسﻼمته الجسد ة و المعنو ة و نتج

عن هذا المبدأ م اد تطب ق ة على الش ﻞ التالي :

أ :1-لكﻞ إنسان الحـ في احتـرام شرفه و حقوقه العائل ة ومعتقداته وعاداته ف رامة

اﻹنسان تتمثﻞ في الحفا على شرفه وشرف عائلته واحترام الذات فتهديد الشخص في
أقاره اﻷعزاء هو أكبر ما م ن تصوره من أعمال الوحش ة.

أ  :2 -تصان حرمة من سق في القتال ،و جب المحافظة على ح اة من ستسلم من

اﻷعداء ،فهذا المبدأ يخص المقاتلين فق ،وهذا ما جاء في اتفاق ات جنيف حيث ﻻ

يجوزأن قتﻞ سو

الجند

القادر،وهذا ماأكده البروتو ول اﻷول لسنة  1977حيث

حددت الرحمة الواج ة في النص المادة 40

ب – مبدأ عدم التمييز :

58

.

فهذا المبدأ قوم على أساس أن" عامﻞ اﻷشخاص دون أ

تمييز قوم على أساس

العنصر،أو الجنس ،أو الجنس ة،أو اللغة،أو الط قة اﻻجتماع ة ،أو الثروة  ،أو اﻵراء

الس اس ة،أو الفلسف ة،أو الدين ة،أو أ مع ار مشابـه "وهـذا ماجاء في دي اجة بروتو ولي
عام ،1977وفي المادتين  10و  75من البروتو ـول اﻷول .

الفرع الثالث  :طب عة القانون الدولي اﻹنساني

عد القانون الدولي اﻹنساني جزءا من قانون الحرب،وهذا ما ان للحرب من تأثير

على وجود الدول نفسها عندما تكون جم ع طاقاتها مجندة للمعر ة فقواعد الحرب تكون

مهددة أكثر من غيرها عدم اﻻلتزام بها،فالقانون اﻹنساني يتعل

الدولة،فالدول هي التي

تبرمه وتط قه فهو مزج من القواعد الم تو ة والقواعـد العرف ة فاﻷطراف المتحارة ﻻ تملك

الح المطل في حرة واخت ار أساليب خوض اﻷفعال أو اﻷعمال الحر ة فطب عته ترتكز

ل س على الحﻞ الوس ،أو الموازنة بين اﻻعت ارات اﻹنسان ة ،ودواعي الضرورة العس رة فقـ
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ٕ ،وانمـا على المصالح الفعل ة للمجتمع الدولي واﻹنسان ة لرمتها أ ضا

59

فاﻻلتزامات الواردة

في المادة اﻷولى المشتر ة تسر على المنازعات الدول ة وغير الدول ة ذلك قدر ما تغطيـها

المادة الثالثة المشتر ة بين اتفاق ات جنيف و حتو اﻻلتزام المنصـوص عل ه في المـادة

اﻷولى المشتر ة احترام و فالة احترام القانون الدولي اﻹنساني  ،على جانبين  :ذلك أنه

يدعو إلى أمرن وهما  " :أن تحترم " و أن " تكفﻞ " اﻻتفاق ات ،فتفسير المادة اﻷولى

تعرض إلى اختﻼف أراء الفقه فمنهم من ير أن اﻻلتزام " اﻻحترام " عني أن الدولة ملزمة
أن تفعﻞ ﻞ ما في وسعها لضمان أن تكون القواعد المعنيـة موضـع احترام من أجهزتها

60

 ،أما اﻻلتزام " فالة اﻻحترام "ف عني أنه يتعين على الدول سواء أكانت مشتر ة أم غير

مشتر ـة في نـزاع ما  ،أن تتخذ جم ع التدابير المم نة التي تكفﻞ احترام القواعد من الجم ع .

خاتمــــة

لقد اهتم القانون الدولي بتصرفات الدول المشغولة الحرب  ،وعندما بدأت قواعد القانون

التقليد

في الظهور لم تكن هناك قيود على أساليب القتال بين الدول المتحارة سو تلك

القيود التي أوردها عض المحارين  ،اخت ا ار على تصرفاتهم .

ما أن اتفاق ات جنيف عالجت معظم المسائﻞ المتعلقة قواعد خوض الحرب والنزاعات

المسلحة  ،ووفرت الحما ات القانون ة للجرحى والمرضى واﻷسر  ،و عتبر اعتماد اتفاق ات

جنيف اﻷرع منعطفا تارخ ا نوع ا أكثر تنظ ما وفعال ة من اﻻتفاق ات السا قة  ،وأكثر تطو ار
في إقرار وتثبيت وتعزز فعال ة القانون الدولي اﻹنساني في العﻼقات الدول ة المعاصرة أحد

الفروع الرئ س ة للقانون الدولي المعاصر.
إن م اد

وقواعد القانون الدولي اﻹنساني من دون تنفيذه والتقيد أح امه ص ح مجرد

نظرات مثال ة مما يتعين على جم ع دول العالم المشار ة
القانون الدولي اﻹنساني.
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فعندما تنتهك قواعد القانون الدولي اﻹنساني تقع المسؤول ة على عات

الدولي ممثلة في هيئة اﻷمم المتحدة وأجهزتها

المجتمع

قائمة الهوامش
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الدولي اﻹنساني  ،دار المستقبﻞ العري  ،القاهرة  ،الط عة اﻷولى  ، 2000 ،ص .13

6

– عامر الزمالي  ،مدخﻞ إلى القانون الدولي اﻹنساني  ،المعهد العري لحقوق اﻹنسان
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7
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. 11

8
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. 27 – 19

9
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إسهامات جزائرة حول القانون الدولي اﻹنساني  ،الط عة اﻷولى  ، 2008 ،ص 18
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– عبـد ﷲ اﻷشعـﻞ  ،مستقبـﻞ القانـون الدولي اﻹنساني  ،في القانون الدولي اﻹنساني
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 28و . 29
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35

– ان من بين الحاضرن عشرة دبلوماسيين و عشرة عس رين و أرعة مشرعين.
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" ير اﻷطـراف السامـون المتعاقـدون أنه من المناسب أن قرروا أنه

في الحـاﻻت غيـر الـواردة في نصوص اﻻتفاق ة التي تبنوها ي قى الس ان والمحارون تحت

حما ة سلطات م اد قانون الشعوب الش ﻞ الذ وصلت إل ه في أساليب التعامﻞ المستقـرة

بين اﻷمم المتمدنـة وفي قوانين اﻹنسان ة ومتطل ات الضمير العام "
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متواصلة

و منسقة و تستط ع تنفيذ هذا البروتو ول"
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Summary

This study aims to clarify judicial control Stipulated by civil and

administrative law procedures in the aspect of international commercial
adjudication, and we came into conclusion that this control came into

existence to tackle obstacles that can face arbitration in performing its role
before the issuance of international adjudication.

Among sings of this control before issuance of adjudication award helping
different parties to formulate arbitral committee, and during the course of

adjudication proceedings, including to what official judiciary has as

authority to bind which is not enjoyed adjudication committee, and thus to
help it to the implementation of Temporary or conservatory measures and
obtain evidence to achieve a fair judgment. As well as to highlight some
2014 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ1 ج,08ب ع:ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ن

79

shortages committed by Algerian legislature comparing to other
legislations .

And we finally concluded that judicial control is a natural issue that does
not touch adjudication independence, but it does lead to shut door of

adjudication failure to the party that sees his interest in hampering

ملخــص :

adjudication procedures.

هدف هذه الدراسة ب ان الرقا ة القضائ ة التي نص عليها قانون اﻹجراءات المدن ة
واﻹدار ة في ا ه المتعل

التح م التجار الدولـي

وقد توصلنا إلى أن هذه الرقا ة جاءت لمعالجة العق ات التي قد تواجـه

التح م في أداء الدور المنو ه وذلك قبل صدور ح م التح م الدولي.

ومن مظاهر هذه الرقا ة قبل صدور ح م التح م مساعدة اﻷطراف على تش يل هيئة
التح م وأثناء سير إجراءات التح م

ما للقضاء الرسمي من سلطة إلزام ﻻ تتمتع بها

هيئة التح م ،ومن ذلك مساعدتها في تنفيذ التدابير المؤقتة أو التحفظ ة والحصول على
اﻷدلة لتحقي ح ـم عادل.

هذا مع تبيين عض القصور الذ وقع ف ه المشرع الجزائر مقارنة مع عض التشر عات

ما توصلنا في اﻷخير إلى أن الرقا ة القضائ ة أمر طب عي ﻻ تمس بإستقﻼل ة التح م
إنما تؤد إلى غل

إجراءات التح م.

مقدمة :

اب فشل التح م أمام الطرف الذ ير مصلحته في إعاقة

عد التح م الدولي من المسائﻞ المهمة في مجال التجارة خاصة في عناصر الملك ـة الف ر ـة

ف ــي وقتن ــا الحاض ــر ،إذ أن معظ ـ ـم العق ــود المتعلق ــة به ــا ي ــتم الفص ــﻞ فيه ــا عمل ــا ع ــن طر ـ ـ

التح يـم الدول ـي .
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إذ أن التح ـ م عط ـى للمتخاصــمين م از ــا ﻻ عطيهــا لهــم قضــاء الدولــة ونــه يتســم الســرة

والتخصص ة والتحرر من ر قة القواعد القانون ة سواء انت القواعد اﻹجرائ ة أو الموضوع ة

م ــا ل ــم تك ــن متعلق ــة النظ ــام الع ــام  ،ه ــذا إض ــافة إل ــى أن التح ـ ـ م يتمي ــز بإحت ارمـ ــه ﻹرادة
اﻷطراف التي يتولد عنها هذا القضاء الخاص ). (1

غير أنه و رغم أن التح م قوم على إرادة اﻷطراف الحرة  ،فإنه ﻻ عني عدم إم ان ة تدخﻞ

القضاء  ،إذ أن إقرار المشرع بجواز التح يـم

وجواز تنفيذ أح ام التح م هو الذ يجعﻞ ﻹرادة اﻷطراف ح خلقه).(2

والدول ٕوان انت قد أقرت بإرادة الخصوم في التح يـم ممـا جعلهـا
تتنازل عن سلطتها القضائ ة  ،فإنها القدر نفسه حرصت على أن يتضمن التح م
الضمانات اﻷساس ة التي يوفرها قضاء الدولة حما ة لحقوق الخصوم ).(3

ومن ذلك يتبين لنا ضرورة أن

ون قضاء الدولة ما له مـن سلطة عامة وذلك لتجاوز

العق ات التي قد تعترض التح م سواء ان ذلك قبﻞ

ح م التح م .

صدور ح م التح م أو عد صدور

إذ أن معظم الدول تنظم العﻼقة بين القضاء و التح م لتوضح من جهة أوجه المساعدة

والمؤازرة بينهما ،ومن جهة أخر حدود الرقا ة واﻹشراف على التح م بهدف إرساء
الضوا

والمقومات التي تكفﻞ السير الحسن للتح م .

وقــد نظــم المشــرع الج ازئــر التح ـ م فــي ال ــاب الثــاني الفصـ ـﻞ الســادس فــي قــانون اﻹج ـراءات
المدن ة واﻹدارة المعـدل لقانـون اﻹجـراءات المدن ة بتارخ  25فبراير  2008م .

وقد حرص المشرع الجزائر على مواك ة اﻹتجاهات الحديثة شأن التح م خاصة ف ما
يتعل

حرة إرادة اﻷطراف ،السرة ٕ ،واستق ـﻼل

هيئة التح م .وهذا ﻻ سلب القضاء دوره الفعال إبتداءا من إتفاق التح م إلى حين صدور
ح م التح م وتنفيذه .

وخﻼل حثنا المتواضع هذا والذ ينحصر فق في رقا ة القضـ ـاء

الرسمي على خصومة التح م قبﻞ صدور ح م التح م إبتداءا بإتفـاق
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التح م ومرو ار بتش يﻞ هيئة التح م وسير إجراءات التح م سنوضح دور القضاء الوطني
في ﻞ ذلك .

أوﻻ :رقا ة القضـاء على إتفــاق التح يــم :

إتفاق ة التح م ع ارة عن عقد رضائي أساسه سلطة اﻷطراف المستمدة من إرادتها الحرة
إختارت التح م وسيلة لتسو ة النزاع القائم أو المستقبلي ،ولقد نصت المادة  1040من

قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة على أنه "تسر إتفاق ة التح م على النزاعات القائمة

والمستقبل ة ،يجب من حيث الش ﻞ  ،و تحت طائلة ال طﻼن أن تبرم إتفاق ة التح م تا ة ،

أو أ ة وسيلة إتصال أخر تجيز اﻹث ات الكتا ة تكون إتفاق ة التح م صح حة من حيث

الموضوع  ،إذا إستجابت للشرو التي ضعها إما القانون الذ إتف اﻷطراف على إخت اره

أو القانون المنظم لموضوع النزاع أو القانون الذ

يراه المح م مﻼئما .وﻻ م ن اﻹحتجاج

عدم صحة إتفاق ة التح م  ،سبب عدم صحة العقد اﻷصلي .

إذن من نص هذه المادة نصﻞ إلى نتيجة مفادها أنه .

إذا ما إختار أطراف النزاع تطبي القانون الجزائر ولـم شترط ـا

عدم اللجوء إلى القضاء في تقر ر مد صحة اﻹتفاق وقبﻞ تش يـ ـﻞ

هيئة التح م فإنه م ن ﻷحد الطرفين اللجوء إلى قضاء الدولة من أجﻞ إ طال إتفاق
التح م  ،غير أنه إذا ما ش لت هيئة التح ي ـم فإن اﻹختصاص عود إلى هيئة التح م التي

تفصﻞ ح م أولى في مد إختصاصها في الفصﻞ في النزاع .

ما أن اﻹتفاق ال اطﻞ أو عدم وجود إتفاق تح م ي قى أثره حتى عد صدور ح م التح م

والذ

ستلزم حالة الق ام بتنفيذه إلى مراق ة قضاء دولة التنفيذ والتي حتما ستتأكد من وجود

إتفاق ة تح م وأنها صح حة وفقا للقانون الطب عليها ٕواﻻ أصدر قضاء دولة التنفيذ أم ار
برفض التنفيذ  ،وهذا ما جاءت ه المادة  1054إلى المادة  1060من قانون اﻹجراءات
المدن ة واﻹدارة .
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إذ الرجوع إلى نص المادة  1045من قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة والتي تنص على

أنه

ون القاضي غير مختص الفصﻞ في موضوع النزاع إذا انت الخصومة التح م ة

قائمة أو إذا تبين له وجود إتفاق ة تح م على أن تثار من أحد اﻷطراف " .

اذن فاللمح مة التي ترفع أمامها دعو متعلقة بنزاع يوجد شأنه إتفاق تح م إذا ما أثير من

أحد المتخاصمين ،أن تصدر ح ما عدم اﻹختصاص هذا المبدأ القانوني مبدأ عدم

إختصاص المحاكم الوطن ة المنازعات المتف

بإسم اﻷثر السلبي ﻹتفاق التح م

)(4

شأنها على التح م هو مبدأ طل

.

ثان ا  :تدخل القضاء في مرحلة تش يل هيئة التح م :

عل ه

المبدأ اﻷساسي في تش يﻞ هيئة التح م هي إرادة اﻷطراف التي تعين المح مة أو المح مين
الم ونين لهيئة التح م  ،والتي ستنظر في الخصومة القائمة بين المتنازعين أو سوف تنشأ

في المستقبﻞ عن تنفيذ أو تفسير العقد المبرم بينهم و في ذلك نصت المادة  / 1041فقرة -
 -01من قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة الجزائر على أنه م ن لﻸطراف م اشرة ،أو
الرجوع إلى نظام التح م تعيين المح م أو المح مين أو تحديد شرو تعيينهم وشرو

عزلهم أو إستبدالهم "ووفقا لهذا النص فإن هذه الطرقة في تش يﻞ هيئة التح م طل عليها
التش يﻞ اﻹتفاقي

)(5

.

ولكن اﻹش ال ة التي قد قع فيها المتنازعين هي في عدم تعيينهم للمح مين سواء ان ذلك
ناتج إما عن غ اب التعيين غ اب تش يﻞ هيئة التح م رفض المحتكمين أو أحدهم تعيين
المح م ،أو عن صعو ة في التعيين سبب اشت ار في إتفاق التح م ،على أن ون المح م
ذو ف ر موضعي أو أن

ون من جنس معين إلى غيرها من الشرو التي قد صعب

من التصرفات التي تؤد

إلى التأخير في إجراءات التح م ،أو وفاة أحد المح مين أو فقد

تحق قها واﻹلتزام بها من أحد اﻷطراف .

أما في حالة عدم م اشرة المح م لمهامه أو تعذر عل ه أدائها أو إنقطع عن أدائها إلى غيرها
أهليته ،أو تعرضه لعارض ماد
له

)(6

المرض الذ

فإن المشرع الجزائر قد منح للمحتكمين ح

منع المح م من ق امه المهمة المو لة
عزلهم ٕواستبدالهم وهذا له عن طر

اللجوء إلى القضاء من سلطة عامة في تذليﻞ عق ات تش يﻞ هيئة التح م ،وهذا ما نصت
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عل ه الفقرة الثان ة من نص المادة 1041من قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة قولها" في

غ اب التعيين وفي حالة صعو ة تعيين المح مين أو عزلهم أو إستبدالهم  ،يجوز للطرف
الذ يهمه التعجيﻞ الق ام ما أتي .

 -1رفع اﻷمر إلى رئ س المح م التي قع في دائرة إختصاصها التح م إذا ان التح م

يجر في الجزائر .

 -2رفع اﻷمر إلى رئ س مح مة الجزائر  ،إذا ان التح م يجر في الخارج ٕواختار
اﻷطراف تطبي قواعد اﻹجراءات المعمول بها في الجزائر .

ما أضافت المادة  1042من قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة إختصاص آخر في حالة

عدم تحديد الجهة القضائ ة إذ نصت " إذا لم تحدد الجهة القضائ ة المختصة في إتفاق ة

التح م يؤول اﻹختصاص إلى المح مة التي قع في دائرة إختصاصها م ان إبرام العقد أو

م ان التنفيذ

إذا من خﻼل نص الفقرتين و إستقرائهما ،نجد أن المشرع الجزائر قد

أولى اﻹختصاص النوعي لرئ س المح مة أما اﻹختصاص اﻹقل مي فيجب أن نفرق بين
حالتين .

-1إذا ان التح م يجر في الجزائر  ،فإن المح مة المختصة هي المح مة التي قع في

دائرة اختصاصها التح م .

-2أما إذا ان التح م خارج الجزائر فإن مح مة الجزائر العاصمة هي المختصة  ،و ذلك
ون المشرع الجزائر قد قطع الطر على أ قضاء آخر أجنبي .وهو موقف إيجابي

)(7

أما نص المادة  1042السالفة الذ ر فإن اﻹختصاص فيها م ن أن يؤول إلى القضاء
الجزائر

التح م الذ

ما م ن أن يؤول إلى القضاء اﻷجنبي  ،و ذلك

ون المشرع قد تماشى وروح

سوده مبدأ سلطان اﻹرادة  ،ومما نﻼحظه أن المشرع الجزائر تماشى وقواعد

القانون النموذجي للتح م التجار في مواده من ) ( 11-06والمواد ) (15-10مما سب

يجب أن ننوه إلى أن هناك جملة من الشرو

)(8

اﻹضافة إلى الحاﻻت المنصوص عليها

في نص المادة  1041فقرة  -2-من قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة وذلك من أجﻞ

إستصدار أمر قضي بتش يﻞ هيئة التح م و م ن إجمالها في :
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 -1وجود إتفاق ة تح م م تو ة أو أ ة وسيلة أخر تجيز اﻹث ات الكتا ة ط قا لنص المادة

 1040من قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة

 -2نزاع يتعلـ

موض ـوع اﻹتفاق على التح م .

 -3تقد م أحد اﻷطراف طلب إلى المح مة المختصة
 -4التقيد بإتفاق التح م في تعييـن المح ـ ــم .
إذا توافرت هذه الشرو

فإنه ﻷحد طرفي النزاع أن يتقدم بدعو إستعجال ة من أجﻞ

إستصدار أمر قضي بتعيين المح م  ،نميﻞ إلى أنها دعو إستعجال ة ول ست أمر على

ذيﻞ عرضة ،وذلك حتى يتم ن رئ س المح مة من دراسة الملف صفة جيدة ،والتأكد من

تحق الشرو القانون ة ﻹصدار اﻷمر

)(9

.

ولكن قد يتم تعيين المح مين وقبﻞ البدأ في السير في إجراءات التح م يتبين ﻷحد

المتخاصمين أن أحد المح مين أو عضهم شو ه الشك في إستقﻼليته أو نزاهته أو ح اده

،فإن المشرع الجزائر قد نظم ذلك في المواد من ) 1014إلى المادة  (1016من قانون

اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة وهي أح ام مشتر ة بين التح م الداخلي والتح م الدولي  ،إذ

أنه ﻻ عقﻞ أن تنظر مح مة التح م برد أحد من أعضائها وهي متكونة من مح م واحد ،
لذلك فقد حدد المشرع الجزائر ثﻼث حاﻻت تجيز رد المح م

)(10

 -1عند ما ﻻ تتوف ــر ف ه الم ــؤهﻼت المتف عليها بين اﻷطراف .

.وهي:

 -2عندما يوجد سبب رد منصوص عل ه في نظام التح م المواف عل ه من قبﻞ اﻷطراف

 -3عندما تتبين من الظروف شبهة مشروعة في إستقﻼليتة  ،وﻻ س ما سبب وجود مصلحة

أو عﻼقة إقتصاد ة أو عائل ة مع أحد اﻷطراف م اشرة أو عن طر وس
إذن هذه الشرو

هي شرو

عامة  ،م ن إدراج ﻞ ما ﻻ حق

.

الهدف من التح م

ضمنها ،وحسن فعﻞ المشرع الجزائر ذلك إذ تدخﻞ حاﻻت رد المح م لنفس أس اب رد
القضاة  ،من ضمن الشرو السا قة

ور

ون النص جاء مطلقا .

عض الفقه أنه حتى ولو وجد را وثي بين أحد المحتكمين والمح م أو المح مين

فإن صحة اﻹخت ار ﻻ تتأثر ما دام هذا اﻹخت ار ان معلوما لهم قبﻞ إخت اره ،أما إذا ان
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أحد اﻷطراف المحتكمين على جهﻞ أحد أس اب عدم صﻼح ة المح م بنظر الدعو ،أو
العﻼقة التي ترطه أحد المحتكمين ،فإن له ح طلب الرد )،(11

وهذا ما ذهب إل ه التشرع الجزائر إذ نصت الفقرة  04من المادة

1016من قانون

اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة على أنه  ،ﻻ يجوز طلب رد المح م من الطرف الذ

عينه أو شارك في تعيينه إﻻ لسبب علم ه عد التعيين .

إذ من أمانة المح م هو اﻹعﻼم واﻹفصـاح عن ﻞ عﻼقة ترطه أحد

ان قد

اﻷطراف مع تحديد موقفه من تعيينه مح م القبول أو الرفض  ،أو ترك تقدير ذلك إلى

المحتكمين ،إما برده أو قبوله مح م

)(12

ولقد أخذت بذلك عدد من التشرعات ومنها

القانون النموذجي للتح م التجار الدولي في نص المادة  15فقرة ـ ج .
إذن مما سب

ذ ره في نص المادة  1016فقرة  -4-من قانون اﻹجراءات تعد ضوا

يجب أن يتقيد بها طالب الرد حين تقد م طل ه و ستشف من النص السالف الذ ر على أن
الح في تقد م طلب الرد مخول إما إلى الطرف الذ

عين المح م أو أحد المحتكمين ،أو

أحد المح مين وذلك في إخت ارهما للمح م الثالث أو مر ز تح م إذا ما تم تكل فه من طرف

أحد المحتكمين بإخت ار مح م له .
غير أنه إذ ان الطرف الذ

عين المح م علم قبﻞ تعيينه أن المح م قابﻞ للرد ومع ذلك

قام بتعيينه ،فإن ذلك عد من قبيﻞ التنازل الضمنى عن ح رد .

و ذلك سق حقه في طلب الرد ولعﻞ هذا ما جعﻞ المشرع يلزم المح م بإعﻼم اﻷطراف
حالة علمه أنه قابﻞ للرد  ،فإذا لم قم بإعﻼمهم فإن ذلك تعد قرنة على عدم العلم ٕوان
انت هذه القرنة قابلة ﻹث ات الع س من خصم طالب الرد .وحينها على الطرف الذ

عين المح م أو شارك في تعيينه في حالة الرد أن يبلغ مح مة التح م والطرف اﻵخر بدون
تأخير وهذا تطب قا لنص المادة ) 1016فقرة  (04من قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة .

هذا اﻹلزام التبل غ أراد منه المشرع عدة غا ات أو لها تحقي مبدأ المواجهة بين اﻷطراف ،

ما م ن أن حﻞ النزاع على مستو هيئة التح م وهذا يؤ ده نص وجوب تبل غ هيئة

التح م  ،و ذلك فقد قوم المح م المراد رده التنحي من تلقاء نفسه عد إعﻼمه من قبﻞ

طالب الرد ،و ذلك ينتهي الموضوع على مستو هيئة التح م أما إذا رفض التنحي فهنا
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ن ون أمام منازعة  ،و جب أن يتم اللجوء إلى إجراءات الرد المنصوص عليها في نظام
التح م فإذا لم يتضمن نظام التح م هذه اﻹجراءات أو وجدت ولم نتم ن من تطب قها

لتمسك مثﻼ الطرف اﻵخر عدم قبول رد المح م بدعو أن طالب الرد ان علم مس قا
حالة المح م  .ففي هذه الحالة فإن من يهمه التعجيﻞ أن يلتجأ إلى القضاء .

وهذا ما نصت عل ه الفقرة اﻷخيرة من نص المادة  1016من قانون اﻹجراءات المدن ة

واﻹدارة  ،وذلك قولها " وفي حالة النزاع  ،إذا لم يتضمن نظام التح م ف ات تسو ته أو
لم سع اﻷطراف لتسو ة إجراءات الرد فصﻞ القاضي في ذلك أمر بناء على طلب من

يهمه التعجيﻞ  ،وهذا اﻷمر غير قابﻞ ﻷ طعن .

و إستقراء هذا النص المشرع الجزائر لم حدد المدة التي يجب أن قدم فيها طلب الرد على
الجهة القضائ ة المختصة الفصﻞ في طلب الرد و اﻵثار المترت ة على طلب الرد

)(13

.

غير أنه و الرجوع إلى نص المادة  1041من قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة فإن رئ س

المح مة هو المختص في تعيين المح مين فمن اﻷولى أ ضا أن
المح مين  ،وذلك أمر غير قابﻞ ﻷ

ون مختص في رد

طعن ففي هذه الحالة فإذا ما تم رفع اﻷمر إلى

القاضي ورفض القاضي الرد ونه غير مؤسس وفقا لمقتض ات نص المادة  1016من

قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة ،فإنه ﻻ يجوز لمن سب

له تقد م طلب الرد أن يتقدم

طلب ثاني لرد المح م وللسبب ذاته وذلك لسد اب محاولة تعطيﻞ إجراءات التح م  ،ولكن

ﻻ منع أن يتقدم طرف آخر في النزاع طلب رد نفس المح م أمام القضاء  ،ما أنه ﻻ مانع
من أن يتنازل طالب الرد عن طل ه .

ولكن قد يثور تساؤل عن ماذا لو أن طرفي النزاع إتفقا على جعﻞ إختصاص الفصﻞ في
طلب الرد على مؤسسة تح م ة .

ففي هذه الحالة هناك من ذهب إلى أنه ﻻ يجوز ﻻ لهيئة التح م أو طالب الرد اللجوء إلى

القضاء العاد للفصﻞ في طلب الرد على ون أن إتفاق الطرفين ملزم للطرفين المثول إلى

تلك المؤسسة  ،وهناك من جعﻞ إختصاص القضاء العاد

الفصﻞ في طلب الرد من

النظام العام ط قا للمادتين  1457و  1463من قانون اﻹجراءات المدن ة الفرنسي.
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و الرجوع إلى نص المادة  1016من قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة فإننا نجده قد تضمن
ع ارة " في حالة النزاع إذا لم يتضمن نظام التح م

ف ات تسو ته أو لم سع اﻷطراف

لتسو ة إجراءات الرد "  .فإن مشرع الجزائر ﻻ يجعﻞ من القضاء العاد حﻼ للنزاع إﻻ عد
إمتناع اﻷطراف عن الق ام التسو ة ﻹجراءات الرد .

أما القانون النموذجي للتح م التجار ووفقا لنص المادة  13فقرة  01-قد جعﻞ الح
للطرفين في إخت ار إجراءات المح م  ،فإذا لم يتفقا على المح م فإن على طالب الرد الذ

تبين له ح رد مح م أن يرسﻞ ب انا م تو ا اﻷس اب التي سند عليها خﻼل  15يوما من
تارخ علمه ظروف هيئة التح م أو من تارخ عمله ظروف من ظروف الرد المحددة في
المادة  12فقرة  -2-إلى هيئة التح م فإذا لم يتنح المح م أو لم يواف الطرف اﻵخر على

طلب الرد فعلى هيئة التح م أن تبت في طلب الرد .

ما أجازت المادة  13فقرة  -03-من القانون النموذجي اللجوء إلى القضاء خﻼل ثﻼثين

يوما من تسل م إشعار الرفض للطرف الذ
طعن  ،ولكن ﻻ يجوز للمح م الذ

قدم طلب الرد وقرارها

ون غير قابﻞ ﻷ

تم رده بناء على طلب أحد اﻷطراف من هيئة التح م

،الطعن في قرار الهيئة ونه ل س طرفا في خصومة التح م ). (14فإذا ما تم رد مح م أو

ﻞ المح مين فإن إتفاق التح م ي قى صح حا  ،و جب إخت ار مح م أو مح مين آخرن

،إما إتفاقا ،أو بواسطة القضاء .وهذا ما أشار إل ه المشرع الجزائر ضمن ا في نص المادة

 /1041فقرة  02من قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة .

ثانيـا  :تدخل القضاء في الخصومة التح م ة مرحلة سير إجراءات التح م

تبدأ مرحلة سير إجراءات التح م من تارخ تعيين المح مين وتش ﻞ هيئة التح م أو من
تارخ إخطار هيئة التح م النزاع إذا ان قد سب تعيينهم في إتفاق ة هيئة التح م .

والقضاء يتدخﻞ في هذه المرحلة في عدة صور أهمها رقا ة تنفيذ هيئة التح م لمهمتها
خﻼل اﻷجﻞ المقرر لذلك  ،وفي حالة اﻷمر بتنفيذ التدابير المؤقتة والتحفظ ة  ،وحالة طلب
تدخﻞ القضاء للحصول على أدلة إث ات  ،وحالة المسائﻞ العارضة .

إذن يتضح جل ا دور مساعدة القضاء للتح م في مجال إجراءات خصومة التح م مما
حق قدر من الفعال ة لنظام التح م .
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 -1رقا ة تنفيذ هيئة التح م لمهمتها :

عادة ما يلجأ اﻷطراف للتح م بدل القضاء لرح الوقت ولذاك فإن جﻞ التشرعات قد

جعلت أجﻞ معين لصدور ح م التح م لما له من أهم ة النس ة لﻸطراف  ،وجعلت جملة

من الضوا

تكفﻞ إنهاء مح مة التح م لمهمتها في أجﻞ معقول .

فنجد المشرع الجزائر نص في المادة  1018فقرة  01من قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة
على ما يلي " ون إتفاق التح م صح حا و لو لم حدد أجﻞ ﻹنهائه وفي هذه الحالة يلزم

المح مون بإتمام مهمتهم في ظرف أرعة " "4أشهر تبدأ من تارخ تعيينهم أو من تارخ

إخطار مح مة التح م .

غير أنه م ن تمديد هذا اﻷجﻞ موافقة اﻷطراف  ،وفي حالة عدم الموافقة عل ه يتم التمديد

وفقا لنظام التح م  ،وفي غ اب ذلك يتم من طرف رئ س المح مة المختصة إذن من خﻼل

هذا النص يتضح لنا أن أجﻞ إنهاء المح مين لمهمتهم ون إما :
ـ لمدة المتف عليها بين اﻷط ـراف ف ـي إتفـ ـاق التح ي ـم .

ـ مدة أرعة " "4أشهر من تارخ تعيين المح مين أو تارخ إخطار مح مة التح م النزاع فـي
حال ـ ـة ع ـدم اﻹتفـ ـ ـاق .

ـ مدة أرعة " "4أشهر مضاف إليهـ ـ ــا المدة المتف عليهـا .

ـ مدة أرعة " "4أشهر مضاف إليها مدة التمديد وفقا لنظام التح يـم .

ـ مدة " "4أرعة أشهر مضاف إليها مدة التمديد من طرف رئ س المح مة المختصة إذا لم

يتم التمديد بإتفاق اﻷطراف ،وﻻ وفقا لنظام التح م .

المشرع الجزائر جعﻞ من مدة  04أشهر هي المدة القانون ة في حالة عدم اﻹتفاق التي
م ن أن صدر من خﻼلها ح م التح م  ،وفي مقابﻞ ذلك نجد أن المشرع الفرنسي قد جعﻞ

مدة  06أشهر هي المدة القانون ة ط قا لنص المادة 1456من قانون اﻹجراءات المدن ة
الفرنسي وهي نفس المدة التي ذهب إليها القانون اﻹماراتي في المادة  210منه .

وهناك من التشرعات من جعلت المدة أقصر من سا قتها القانون السعود
 09منه أن جعلها  90يوما من تارخ صدور القرار بإعتماد وث قة التح م .
89

و في المادة

ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ن:ب ع,08ج 1ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2014

إذن نجد أن المدة المعتمدة من طرف المشرع الجزائر مدة متوسطة تتﻼءم والهدف من

التح م  ،ونجد أن المشرع الجزائر قد جعﻞ اﻷصﻞ في تحديد المدة إلى إتفاق التح م نظ ار
للطا ع اﻹراد

ٕواختﻼف طب عة ﻞ نزاع عن اﻵخر  ،مما يتوجب مراعاة خصوص ات ﻞ

نزاع وهذا ما جعﻞ المشرع الجزائر في حالة عدم اﻹتفاق يجعﻞ ح التمديد لﻸطراف للمدة
القانون ة ح ثابت و دون تحديد ).(15وهذا ﻹعطاء هيئة التح يـم الفرصة المواتـ ة ﻹصدار

ح م التح م .

و جوز اﻹتفاق على التمديد قبﻞ إنقضاء اﻷجﻞ اﻷصلي أو عد إنقضاءه ﻷن أجﻞ التح م ﻻ
يتعل

النظام العام بﻞ هو لمصلحة المحتكمين الخاصة

)(16

.

 :2مساعدة قاضي التح م للحصول على أدلة اﻹث ات :

إن أعمال أدلة اﻹث ات من المسائﻞ المهمة التي لها تأثير م اشر عل ـى

سير إجراءات التح م صورة صح ة وفعال ة ،وتعد أداة هامة من خﻼلها تتوصﻞ هيئة
التح م إلى ح م عادل قائم على أسس صل ة ،إذ أن على من يدعي بواقعة معينة عل ه

عبء إث اتها  ،ولهيئة التح م نفس سلطة هيئة المح مة من حيث تقدير دليﻞ اﻹث ات
وطلب سماع الشهود وتعيين الخبراء – ولكن سلطة التح م ل س لها سلطة اﻹلزام  ،هذا ما

يجعﻞ سواء هيئة التح م أو لﻸطراف اﻹتفاق مع الهيئة أو للطرف الذ يهمه التعجيﻞ عد
الترخ ص له ،أن طلب مساعدة القاضي  ،وذلك جاء في نص المادة  1048من قانون

اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة والتي نصت على " إذا إقتضت الضرورة مساعدة السلطة
القضائ ة في تقد م اﻷدلة أو تمديد مهمة المح مين أو تثبيت اﻹجراءات أو في حاﻻت أخر

جاز لمح مة التح م أو لﻸطراف اﻹتفاق مع هذه اﻷخيرة  ،أو للطرف الذ يهمه التعجيﻞ
عد الترخ ص له من طرف مح مة التح م أن طلبوا موجب عرضة تدخﻞ القاضي

المختص  ،و طب في هذا الشأن قانون بلد القاضي "

من نص المادة نستشف أن المشرع الجزائر قد جعﻞ شر موافقة هيئة التح م للطرف الذ

يهمه التعجيﻞ أو للطرفين شر أساسي لمساعدة القاضي  ،وذلك على ون أن هيئة التح م
هي من تقدر ق مة ما يراد تقد مه من أدلة .

و ﻼح أن ش ﻞ اﻹجراء المراد تنفيذه مقتضى المساعدة القضائيـ ـة
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يخضع لقانون القاضي المطلوب منه تنفيذه وذلك تطب قا للقاعدة التي تقضي بخضوع
اﻹجراءات لقانون القاضي

)(17

.

فإذا ما انت المساعدة القضائ ة للتح م في الجزائر فإن القانون الجزائر هو الذ

ح مها

سواء ان ذلك في ف ة سماع الشهادة أو المعاينة أو الخبرة أو دعو مقاضاة الخطو

أو

اﻹدعاء التزو ر و م ن للقاضي الجزائر أن يرفض طلب المساعدة متى ان موضوع

طلب المساعدة مثﻼ سماع شهادة أشخاص ﻻ يجوز سماعهم في أمور تتعل

أو موضوع السماع يتعل
إذن يجب أن

النظـام العـ ـام .

ون موضوع المساعدة متعل

لمح مة التح م أن تعدل عن طلب المساعـ ـ ـدة

أسرار مهنتهم

المعامﻼت المدن ة أو التجارة

وم ن

القضائ ة من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب أحد اﻷطراف متى رأت أن لها ما فيها من

اﻷدلة ما يوصلها إلى الحق قة

)(18

.

الرجوع إلى نص المادة السالفة الذ ر فإن المشرع الجزائر لم يوضح بدقة ف ة اﻹجراءات

المت ع من خﻼلها تقد م المساعدة القضائ ة على خﻼف القانون الملغى قانون اﻹجراءات
المدن ة والذ

أحال ف ه اﻷمر إلى نص المادة  458م رر – 2والتي تقضي بإت اع نفس

اﻹجراءات المت عة في طلب تعيين المح مين  ،و ذلك فإننا نميﻞ إلى أن المشرع الجزائر

في نص المادة  1048من قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة و قوله " طب في هذا الشأن
قانون بلد القاضي " تطبي نص المادة  1041من قانون اﻹجراءات المدن ة .

وذلك إما إلى المح مة المحددة في إتفاق ة التح م وعند إغفالها يوجه الطلب إلى رئ س
المح مة التي قع في دائرة إختصاصها التح م إذا ان يجر في الجزائر  ،أما إذا ان

التح م الدولي يجر في الخارج ٕواخت ار اﻷطراف تطبي القواعد المعمول بها في الجزائر
 ،فإن رئ س مح مة الجزائر العاصمة هو المختص .

 -3حالة اﻷمر بتنفيذ التدابير المؤقتة والتحفظ ة :
تتميز التدابير المؤقتة والتحفظ ة

ونها مجموعة من اﻹجراءات يتم إتخاذها أثناء مرحلة

معينة من النزاع وتتميز طا ع السرعة واﻹستعجال وتهدف إلى حف اﻷدلة الﻼزمة للفصﻞ
في النزاع ما أنها تعمﻞ على تـوازن العﻼقات والمراكز القانون ة بين أطراف النزاع ).(19
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وتتميز اﻹجراءات والتدابير الوقت ة والتحفظ ة عدة أنواع منها اﻷمر بتعيين حارس للشيء
أو التحف

……الخ .

على مستندات هامة  ،أو وضع ضائع في م ان أمين أو بتقد م مستندات

هذا اﻹجراء بإتخاذ التدابير المؤقتة والتحفظ ة الهدف منه إتخاذ القرار صورة سرعة وفي
الوقت المناسب وهذا تفاد ا لﻸضرار والخسائر التي تنجم عن التأخير في إتخاذها .

ولكن السؤال الذ قد يثور هو ما موقف الطرف اﻵخر الذ اتخـ ـذ

اﻹجراء الوقتي أو التحفظي ضده  ،هﻞ سيذعن له و نفذ اﻷمر أو سيرفض تنفيذه ،وما هو
الحﻞ الواجب اﻹت اع هذا ما أجابت عنه نص

المادة  1046من قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة.وذلك قولها " م ن لمح مة التح م أن

تأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظ ة بناء على طلب أحد اﻷطراف  ،مالم ينص إتفاق التح م
على خﻼف ذلك إذا لم قم الطرف المعني بتنفيذ هذا التدبير إراد ا  ،جاز لمح مة التح م
أن تطلب تدخﻞ القاضي المختص  ،و طب في هذا الشأن قانون بلد القاضي .

م ن لمح مة التح م أو للقاضي أن يخضع التدابير المؤقتة أو التحفظ ة لتقد م الضمانات

المﻼئمة من قبﻞ الطرف الذ طلب هذا التدبير " .

إذن من نص المادة السالفة الذ ر نستخلص أن هناك نوع من التكامﻞ والتعاون بين القضاء
و التح م .

وأن هيئة التح م ﻻ م ن لها إصدار أمرها الوقتي أو التحفظي إﻻ إذا توفرت عدة شرو
منها أن ون .

ـ بناء على طلب أحد اﻷطراف أو ليهما ٕواذا ان الطلب من طرف واحد فيجب إ ﻼغ
الطرف اﻵخر بهذا الطلب .

ـ عدم وجود إتفاق صرح بين أطراف التح م على عدم تخو ﻞ هيئة التح م سلطة إصدار
اﻷوامر الوقت ة والتحفظ ة

ـ توفر شرو الدعو المستعجلة أن هناك خطر وضرر ﻻ م ن تدار ه في حالة عدم أخذ
اﻹجراء الوقتي أو التحفظي .
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هذا اﻷمر الصادر عن هيئة التح م قد يلقى عدة صعو ات في تنفيذه برغم أن اﻷصﻞ أن
قوم من صدر ضده اﻹجراء بتنفيذه طوعا إمتثاﻻ ﻷمر هيئة التح م  ،خاصة إذا علمنا أن

الطرف المتخذ ضده هذا اﻷمر هو من شارك في إيجاد هيئة التح م ولكن قد متنع الطرف
الذ

صدر ضده اﻹجراء عن التنفيذ واﻹمتثال و ذلك فإنه ح لمح مة التح م أن تطلب

تدخﻞ القاضي المختص  ،وذلك من أجﻞ اﻹج ار على التنفيذ ون سلطة اﻹج ار مقتصرة
على القضاء الرسمي دون أن تتعرض المح مة لموضوع النزاع القائم  ،ونه من إختصاص

هيئة التح م .

والقاضي وهو ينظر في الدعو المرفوعة أمامه من أجﻞ إج ار الطرف الممتنع عن تنفيذ ما
صدر عن هيئة التح م من أوامر تحفظ ة و وقت ة ،فإن القاضي طب قانونه الخاص وفي

الجزائر تخضع هذه التدابير إلى قسم اﻹستعجال  ،واﻷوامر اﻹستعجال ة محددة من المادة

 299إلى المادة  304من قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة .

و جوز للقاضي في هذه الحالة أن شتر تقد م ضمانات  -فالة مﻼئمة ـ وذلك لتغط ة
نفقات النظر في موضوع الدعو .

وهذا الح أ ضا منح لهيئة التح م فلها إن رأت في ذلك مصلحة أن تلزم طالب التدابير
الوقت ة أو التحفظ ة أن قدم الضمانات المﻼئمة وهذا ط عا حالة ما يختار أطراف النزاع

تطبي القانون الجزائر على سير إجراءات التح م .

وعلى نفس النهج السالف الذ ر سار القانون النموذجي  1985في مادته . 17حينما أشارت
إلى إم ان ة ق ام هيئة التح م بإتخاذ اﻹجراءات الوقت ة والﻼزمة ما لم يتف اﻷطراف على

خﻼف ذلك.

ونفس النهج أقرته غرفة التجارة الدول ة في نظامها الصادر بتارخ  1998في نص المادة
 23منه .

ما أنه من المم ن أن يلجأ أحد اﻷطراف إلى القضاء الرسمي قبﻞ بدا ة التح م غ ة

إتخاذ عض التدابير اﻹستعجال ة والمؤقتة والتحفظ ة ط عا هذا في حالة عدم النص صراحة
في إتفاق التح م على عدم اللجوء إلى القضاء الرسمي في مثﻞ هذه الحاﻻت .

 -4تدخل القضاء للحصول على اﻷدلة :
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لقد تناول المشرع الجزائر مسألة الحصول على اﻷدلة في التح م الدولي من خﻼل

المادتين  1047و  1048من قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة ونصت المادة  1048على

أنه " تتولى مح مة التح م ال حث عن اﻷدلة " و فهم من هذا النص أن هيئة التح م هي
من تتولى ال حث عن اﻷدلة وهو نفس النهج الذ

سار عل ه القانون الفرنسي في المادة

 1461فقرة  -1-نصت – يجب أن تتم أعمال اﻹث ات بواسطة جم ع المح مين مالم تفوض
المشارطة أحدهم الق ام وحده بها .

إذن المشرع خص هيئة التح م ال حث عن اﻷدلة اعت ارها الجهة التي تتولى الفصﻞ في
النزاع والتي قدرت عد فحص مستنداتهم وسماع اﻷطراف مد

آخر ،و ون ذلك عن طر

الحاجة إلى أدلة

الطلب من طرفي النزاع جم عا أو أحدهم بتقد م الدليﻞ الذ

تراه مناس ا تقد م سند تحت يده أو تكليف شاهد معين الحضور وله عد ذلك بتقدير قوة

الدليﻞ المقدم غير أن هيئة التح م ﻻ تمتلك ما متلكه القاضي من سلطة الجبر إذ ﻻ
تستط ع هيئة التح م إلزام شاهد معين مثﻼ الحضور أو إج ار أحد طرفي النزاع بإحضار

مستند معين تحت يده هذا ما يجعﻞ مساعدة القضاء واج ة للحصول على أدلة اﻹث ات .

ووفقا لنص المادتين ) (1047،1048ق .إ.م .إ فإن هيئة التح م هي من تتولى ال حث
عن اﻷدلة ولكن قد تقتضي الضرورة مساعدة القضاء فجاز حينها لهيئة التح م أو لطرفي

النزاع اﻹتفاق مع هذه اﻷخيرة أو للطرف الذ

يهمه التعجيﻞ عد الترخ ص له من طرف

هيئة التح م أن طلبوا موجب عرضة تدخﻞ القاضي الذ بدوره س طب القانون الجزائر
ف ما يخص أدلة اﻹث ات .

وهذا نفس النهج المنتهج في القانون النموذجي للتح م الدولي ط قا لنص المادة  5و المادة
 27من نفس النظام .

 -5المسائـــل اﻷوليــــــة :

إذ أنه قد عرض على هيئة التح م دفوع ﻻ تستط ع هيئة التح م البث فيها وهي أمور

تخرج عن حدود سلطتها الطعن التزو ر في وث قة متعلقة الموضوع  ،فهنا على هيئة

التح م إحالة اﻷطراف على المح مة المختصة  ،والفصﻞ في الدفع اﻷولي من طرف هيئة
التح م ون معرض لل طﻼن  ،إذ أن دراسة وث قة المدعي بتزو رها ون من
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طرف قاضي التحقي سواء عرضها لمضاهات الخطو أو التحقي في مد

يتطلب جهد ووقت  .وقد صﻞ التحقي
المقدمة تكون تعو ض عن الجهد

صحتها وهذا

إلى أن الوث قة صح حة و ذلك فإن الضمانات

وفي هذا الشأن نجد أن المشرع الجزائر لم يتطرق إلى المسائﻞ اﻷول ة التي تم ذ رها في

التح م الداخلي في نـص المـادة  1021من

قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة ٕوادراجها المفهوم الضمني في نص المادة  1048من
نفس القانون .

إذ نجد أن نص المادة  1021من قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة تنص على أن " ﻻ

يجوز للمح مين التخلي عن المهمة إذا شرعوا فيها  ،وﻻ يجوز ردهم إﻻ إذا ط أر سبب من
أس اب الرد عد تعيينهم  ،إذ طعن التزو ر مدن ا في ورقة  ،أو إذا حصﻞ عارض جنائي ،
حيﻞ المح مون اﻷطراف إلى الجهة القضائ ة المختصة  ،و ستأنف سران أجﻞ التح م من

تارخ الح م في المسألة العارضة ".

ووفقا لهذا النص فإن المسائﻞ اﻷول ة تتلخص في :

- 1الطعن التزو ر في ورقة متعلقة الموضوع ولو من الناح ة المدن ة ان تكون الوث قة
المطعون فيها تحت التحقي أو في إطار مضاهات الخطو .

- 2عارض جنائي أ إتخاذ إجراءات جنائ ة شأن الوث قة المدعي بتزو رها وفي هذا الشأن

تسر قاعدة "الجنائي يوقف المدني " .

و ذلك مجرد إحالة الخصوم على المح مة المختصة تتوقف إجراءات التح م وﻻ تستأنف
إﻻ عد الفصﻞ في المسألة العارضة .

غير أن هذا اللزوم التوقف موقوف على إرت ا المسألة العارضة والدعو .

وقد فصﻞ اﻹجتهاد القضائي في الجزائر في ذلك أن عل
التح م في الفصﻞ على شرطين :

 -1تقد م دليﻞ وضع الطعن التزو ر لد

 -2تبلي ـغ الطع ـن رسمي ـا إل ـى المح مي ـ ـن

تا ة ض

)(20

.
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و الرجوع إلى القواعد التي تح م التح م الدولي ﻻ نجده بهذا التفصيﻞ و ان حبذا لو ان

هناك نص صرح بذلك يجعﻞ المادة  1021من قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة من
اﻷح ام المشتر ة بين التح م الداخلي والدولي  ،على ون نص المادة  1048من نفس
القانون ﻻ م ن أن تتضمن ﻞ الحاﻻت العارضة .

مثﻼ  :إنقطاع إجراءات التح م
إرت ا وثي

)(21

ٕوانهاء التح م سبب ق ام نزاع أمام قضاء الدولة مرت

النزاع المعروض على التح م تزو ر وث قة هامة في مستندات الدعو .

وفي اﻷخير نذ ر على أن القضاء الرسمي يلعب دو ار بي ار في التصد للصعو ات التي قد

تتخلﻞ سير عمل ة التح م .

خاتمـــة :

لقد وضحنا في هذه المقالة دور القضاء ،حالة التح م دولي

)(22

،في تذليﻞ العق ات

والعراقيﻞ التي قد تصدر من احد المحتكمين أومن ﻼيهما  ،أو ممن له دور في سير
إجراءات التح م .لما للقضاء من سلطة إج ار للوصول إلى ح م عادل.

ما أن للقضاء دور فعال في مساعدة هيئة التح م في الحصول على اﻷدلة مثﻼ ٕواتخاذ

إجراءات وقت ة وتحفظ ة  ،أو في المسائﻞ اﻷول ة التي قد تعترض التح م أثناء سيره .إذ

توصلنا إلى نتيجة ،أن دور القضاء الرسمي إيجابي وفعال في الوصول إلى قضاء تح م
سل م وعادل .

ما أننا ﻻ حظنا خﻼل دراستنا هذه ،إلى أن هناك من العق ات التي لم ينص عليها التشرع

الجزائر ومنها مثﻼ :عدم تحديد المدة القانون ة التي يجب أن يرفع فيها طلب الرد  .ما

نجده قد جعﻞ زادة مدة إجراءات التح م من قبﻞ القضاء دون وضع حد أقصى للتمديد

،مما يؤد إلى إطالة اﻹجراءات ٕوافتقاد الح مة من سرعة التح م .
هذا إضافة إلى أن المشرع لم يتطرق إلى المسائﻞ اﻷول ة التي تطرق إليها في التح م
الداخلي صفة م اشرة أو اﻹحالة على نص المادة

الواردة في التح م الداخلي .
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و ذلك فإن التشرع السار المفعول،و في الجزئ ة التي تم ال حث فيها غير ﻻمت

ﻞ

مساير لﻺتفاق ات الدول ة
ا
العق ات التي قد تعترض إجراءات التح م ونوصي بتنق حه وجعله

والتشرعات العر ة .

المراجــــع والهوامش:

) -(1د – حف ظة السيد الحداد  :الرقا ة القضائ ة على أح ام التح م بين اﻹزدواج ة والوحدة  ،دار
الف ر الجامعي اﻹس ندرة  ،ط عة  2000ص . 05

) -(2د أبو الوفاء أحمد التح م القضاء والصلح دار المطبوعات الجامع ة اﻹس ندرة  2007ص
. 12

) -(3د – أمال الفزاير – دور قضاء الدولة في تحقي فاعل ة التح م – الم تب المصر الحديث
ص.4
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) -(4ﻷكثر تفص ﻼ في ذلك راجع د – حف ظة السيد الحداد – اﻹتجاهات المعاصرة شأن إتفاق
التح م دار الف ر الجامعي  ،اﻹس ندرة ط عة  173– 2001ص .

) -(5أنظر في ذلك ٕوالى فتحي قانون التح م في النظرة والتطبي منشأة المعارف اﻹس ندرة
ط عة اﻷولى  197 2007ص ،عبد المجيد منير قضاء التح م في منازعات التجارة

الدول ة دار المطبوعات الجامع ة اﻹس ندرة  1995ص . 117

) -(6المشرع الجزائر لم يتطرق إلى حالة الوفاة صفة م اشرة إنما ضمنها في ع ارة ٕواستبدالهم .
) -(7للتفصيﻞ أكثر أنظر تر ي نور الدين التح م التجار الدولي في الجزائر ديوان المطبوعات
الجامع ة سنة  1999ص.83

) -(8من بين أهم الشرو التي نر أن المشرع الجزائر قد غفﻞ عنها هي شر المدة في طلب
تعيين المح م إذ الرجوع إلى القانون النموذجي للتح م التجار نجده قد حدد المدة  30يوما أنظر

في ذلك المادة  10فقرة  -03-منه إذ أن المشرع الجزائر سار على درب المشرع الفرنسي في عدم

تحديد المدة .

)- (9ولكن إذا سرنا في هذا المنحى فإن اﻷمر اﻹستعجالي قابﻞ لكﻞ طرق الطعن و ذلك فإن

إجراءات التح م ستطول و ان على المشرع الجزائر أن يجعﻞ أمر التعيين غير قابﻞ ﻷ وجه من
أوجه الطع ـن

) -(10المشرع الفرنسي وفي نص المادة  1014من قانون اﻹجراءات المدن ة أجاز رد المح م لذات

اﻷس اب التي يرد بها القاضي .

) - (11أبو الوفاء التح م القضاء و الصلح مرجع ساب ـ ص 143

) -(12إبراه م – إبراه م التح م الدولي الخاص دار النهضة العر ة سنة  1997ص . 151

) -(13هناك الكثير من التشرعات من حددت المدة القانون ة التي يجب أن يرفع فيها طلب الرد
فمثﻼ القانون اﻷردني حدد مدة  15يوما  ،أما القانون السور في المادة  516والقانون القطر في

المادة  194فإنه يتوجب تقد م دعو الرد خﻼل خمسة أ ام من تارخ إ ﻼغ طالب الرد بتعيين

المح م ،أما في نظام التح م السعود

ووفقا لنص المادة  -14فإنه يجب تقد م طلب الرد خﻼل

خمسة أ ام من يوم إخ ار الخصم بتعيين المح م أو من يوم ظهور أو حدوث سبب من أس اب الرد

أنظر أكثر تفص ﻼ في ذلك د – حمزة أحمد حداد التح م في القوانين العر ة دار الثقافة للنشر
الط عة اﻷولى  2010عمان ص  259- 258وما عدها .
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) -(14عبد المجيد التنظ م القانوني للتح م الدولي والداخلي في ضوء الفقه وقضاء التح م ص
. 139

) -(15نر أن المشرع الجزائر لم يجعﻞ لمدة التمديد الخاصة بهيئة التح م مدة ثابتة أو عدد

مرات محدد وهذا ما يجعﻞ من ميزة سرعة الفصﻞ في قضاء التح م غير محققة

) -(16النمر – م عاد التح م مرجع ساب ص . 99

) -(17المادة  09من القانون المدني الجزائر .

) -(18المستشار الد تور منير عبد المجيد – التنظ م القانوني للتح م الدولي الداخلي ص .162
)Tschanz (p-y) :op .cit. ,p.446 -(19

) –(20الد تور محمد منطالشطا – التح م التجار الجزائر ص 70

) -(21أكثر تفصيﻞ للشرو أنظر د أحمد أبو الوفاء للتح م في القوانين العر ة ص 55
) -(22المشرع الجزائر لم فرق بين التح م الدولي والتح م اﻷجنبي

وقد أخضعهما لنفس اﻷح ام القانون ة إذ ظهر ذلك في نص المادة  1051من قانون اﻹجراءات

المدن ة والتي قسمت ح م التح م الدولي إلى قسمين قسم صدر عن مح مة تح م مقرها في الجزائر

وقسم صدر عن مح مة مقرها الخارج و ذلك عد التح م اﻷجنبي صورة من صور التح م الدولي

مجلة ال حوث والدراسات العلم ة
جامعة الد تور حيى فارس

البرمجة و البرامج في التلفزيون  ..بين ذوق المشاهدة و البحث
عن الجمهور
د.عبد القادر قطشة
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ل ة اﻻداب والعلوم اﻻنسان ة قسم اعﻼم واتصال
جامعة المد ة

Resume
Les programmateurs audiovisuels qui gèrent les chaines de télévision ont

la même approche et identique pour toute les chaines de télévision. Et

l`éditeur définit sa ligne éditoriale qui est la résultante de la cible – le

public auquel la chaine s`adresse en priorité – et la thématique –
généraliste ou spécialisée sur un genre ( information, documentaire, sport, …)

Le diffuseur organise la rencontre entre le programme et le public via un
outil appelé « grille de programme »

Le diffuseur a besoin d`études et notamment des analyses de l`audience.
Fondées sur l`observation des comportements et des choix des

court et long terme, àtéléspectateurs et de leurs consommation télévisuelle

elles permettent d`adapter la grille et les programmes, afin de mieux
satisfaire les attentes.

الملخص

 و ل،البرمجة التلفز ون ة تتطلب من القائمين عليها بناء ش ة برنامج ة تخضع لمقاي س معينة

 إﻻ أن اﻹنتاج التلفز وني يواجه تحد ا بي ار يتمثل في،القنوات التلفز ون ة تتف في هذه المقاي س

 ولذالك فإن،  حيث يجد نفسه ف ه و تفاعل معه،  وتقر ب المادة منه، القدرة على جذب المشاهد

عدة عناصر تتدخل في قدرة البرنامج على لفت اﻷنظار إل ه ومن ثمة هناك حاجة إلى تصنيف
 والذ له أهم ة بيرة فهو من ناح ة سهل عمل ة ت ادل البرامج والتعاون،برنامج التلفز ون
اﻹعﻼمي المشترك بين جهات اﻹنتاج اﻹعﻼمي ومن ناح ة أخر سهل إجراء المسموح والدراسات

 و لها في النها ة تهدف إلى خدمة احت اجات، وص اغة الس اسات اﻹعﻼم ة
100
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ومن ثم التخط

الجماهير وتلب ة رغ اتها ولما ان هناك محاوﻻت عديدة لنضيف البرنامج فقد تنوعت التالي
اﻷسس التي استندت إليها هذه التصن فات مما أبرز الحاجة الملحة إلى توحيد معايير التصنيف ،

و هد إيجاد لغة مشتر ة بين الهيئات والمؤسسات اﻹعﻼم ة .

مقدمة :

دائما معرفة ﻞ ما ح
إن اﻹنسان ط عه حاول ً
عمل ة اﻻتصال التي تحدث بينه و بين أفراد المجتمع ،فاﻷخ ار و المعلومات تساعدنا على

النفاذ بجلودنا ،أو توفر لنا الوقت و المال و غير ذلك.

ه ،فهو ستقي المعلومات بواسطة

و من اﻷمثلة المشهورة ما جاء في شرح الد تور "فرانك فيلد" » أذ ع على التلفزون أسلوب
جديد ﻹنقاذ الشخص من اﻻختناق حتى الموت ﻻعتراض قطعة من الطعام لمجر الحلقوم،
و عد مدة زمن ة قال ضع المئات من الناس انتفعوا علمًا…«

ش ﻞ التلفزون سمة أساس ة من سمات العصر ،و ﻻ يرجع ذلك إلى سعة انتشارها في

مختلف أوجه الح اة )اﻻجتماع ة ،الثقاف ة ،الس اس ة( بﻞ إلى عم
المجتمعات.

أثره على اﻷفراد و

و يتضح ذلك في أن اﻹنسان ﻻ ستط ع أن ينعزل ساعة من ليﻞ أو نهار عما تبثه وسائﻞ

خاصة التلفزون » فاﻹنسان اليوم أًا ان موقعه ،لد ه الفرصة لير و سمع ،و
اﻹعﻼم و ّ
ﻼح ما يجر من أحداث أوﻻً أول ،و ما يدور في عالمنا من تطورات ،و بين المشاهدة
و المقارنة ون الفرق بين الغفلة و الصحوة«.
اﻹنتاج التلفزوني هو العصب الذ

ستمد منه الجسم حيو ته ونشاطه وتفاعله والساعات

التي قضيها المشاهد أمام التلفزون ل ست الضرورة هي الساعات المتميزة في البث

التلفزوني  ،إذ أننا نعلم أن المشاهد في وقتنا الراهن  ،أص ح ومن خﻼل جهز التح م اليدو

 ،هو الح م في مشاهدة ما يرغب ف ه وﻻ ملك المبرمجون العصا السحرة لجذب انت اهه

وتعلقه الشاشة  ،و قى اﻷمر متعلقا بجودة البرنامج وطب عة المضمون والرسالة التي يبثها
ومد قدرة البرنامج بتقن اته على الوصول إلى عقﻞ وقلب المشاهد
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ومن هنا فاﻹنتاج التلفزوني يواجه تحد ا بي ار يتمثﻞ في القدرة على جذب المشاهد  ،وتقرب

المادة منه  ،حيث يجد نفسه ف ه و تفاعﻞ معه  ،ولذالك فإن عدة عناصر تتدخﻞ في قدرة

البرنامج على لفت اﻷنظار إل ه ومن ثمة هناك حاجة إلى تصنيف برنامج التلفزون ،والذ

له أهم ة بيرة فهو من ناح ة سهﻞ عمل ة ت ادل البرامج والتعاون اﻹعﻼمي المشترك بين

جهات اﻹنتاج اﻹعﻼمي ومن ناح ة أخر سهﻞ إجراء المسموح والدراسات ومن ثم التخط

وص اغة الس اسات اﻹعﻼم ة  ،و لها في النها ة تهدف إلى خدمة احت اجات الجماهير

وتلب ة رغ اتها ولما ان هناك محاوﻻت عديدة لنضيف البرنامج فقد تنوعت التالي اﻷسس

التي استندت إليها هذه التصن فات مما أبرز الحاجة الملحة إلى توحيد معايير التصنيف ،

و هد إيجاد لغة مشتر ة بين الهيئات والمؤسسات اﻹعﻼم ة .

إن إنتاج برامج التلفزون ع ارة عن ش ﻞ ومضمون  ،فالرسالة سواء تم بثها ﻻ

تخرج عن ونها مضمون معين يتخذ ش ﻼ برنامج ا محددا  ،و تمثﻞ قال ا ٕواطا ار حو ذلك
المضمون .
ومن المﻼح أن ذلك المضمون أو الرسالة ذاتها م ن أن تجئ في ش ﻞ نشرة إخ ارة أو

تحق قا إذاع ا  ،و م ن أن تتخذ ش ﻞ البرنامج حديث م اشر أو ش ﻞ المجلة أو حتى مسلسﻼ
)عمﻼ درام ا(.

المشاهدة التلفز ون ة :

إن اخت ار البرامج التلفزون ة التي نشاهدها له ق مة اجتماع ة ،تجعلنا نقدم التحاليﻞ،

و اﻻنط اعات ،فالمشاهدة التلفزون ة ممارسة اجتماع ة و نشا
لمواطني العالم الغري في نها ة هذا القرن .نشا

أساسي و واع النس ة

تشير ضخامته إلى إفراطه ،و صعب

ق اسه لكون المؤشرات التي تسمح بذلك زهيدة .ألم قال أن بث اﻷو ار في إحد

القنوات

التل فزون ة اﻷرع الكبر في أورو ا في إحد السهرات في سنة ) 1975أ في السنة التي

لم ن لد الجمهور إم ان ة اخت ار القنوات التل فزون ة( قد جلب جمهو ار واسعا فوق عدده
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الذين استمعوا إليها خﻼل قرن من الزمن! بدأ منحنى تناقص ساعات العمﻞ فرنسا في سنة

 1985يتقاطع مع الساعات المتزايدة التي تصرف في مشاهدة التلفزون.

برز اﻷشخاص اﻷوائﻞ ،الذين ل س لهم أ نشا أساسي عد النوم سو اﻻعتكاف

على مشاهدة الشاشة الصغيرة في الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة و ال ا ان في  ،1968فنساء و

رجال الثلث اﻷخير من هذا القرن في أورو ا و أمر ا مضون ما معدله ساعتين في اليوم

أمام الشاشة الصغيرة ،و هذا من المهد إلى اللحد ،سواء في الشتاء أو في الصيف.

61

نا ننظر في الساب إلى وقت الراحة أو الوقت المخصص للترف ه نظرة سلب ة ،إذ

نا نعتبره وقت الفضلة ،و نقرنه الفراغ أو الض اع .و قد أدرك عض علماء اﻻجتماع

الطل عيين م را ،أن الوقت المخصص لتعو ض الجهد المبذول في العمﻞ ستط ع أن ون

مبدعا و أن يؤطر الوعي

62

لكن هذا الح م اللطيف ﻻ يخص سو الترف ه و التسل ة

»النش طين« .و م ن أن نؤ د أنه لم حدث أن صنف ﻞ من ضخامة حجم المشاهدة ﻻ
ضاه ه سو اﻻستخفاف التل فزون.

غير أننا ﻻ نستط ع أن نرضى التصور ال س

الذ

ينظر للوقت المخصص

لمشاهدة التل فزون فضلة ،و أنه يدفع النشاطات الهامة و يزحها عن المر ز .فهذا الوقت
الذ ان قال عنه أن ُمه َمن عل ه أص ح هو المه ِمن .ﻷنه الرحم الذ تخرج منه أش ال
جديدة من العﻼقات اﻻجتماع ة و التصورات الجديدة للعالم .لذا تكتسي دراسة مشاهدة
التل فزون أهم ة علم ة و اجتماع ة ﻻ عترف بها دائما.

فعلماء اﻻجتماع – غرقون عادة سيﻞ اﻷرقام الجرداء التي قدمونها ،و رجال

اﻹحصاء يهتمون بها على المد

اجت از نهر إحصائ ات المشاهدة.

فن بناء ش ة البرامج :

القصير .لكن الرحلة إلى عالم التلفز ون يجب أن تبدأ

البرمجة التلفزون ة تقن ة تخط  ،إنها ترتيب لعدة برامج تلفزون ة ضمن الكﻞ

المنسجم و المبني ،و الذ

طل عل ه تسم ة " قناة تلفزون ة ".
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تعتبر البرمجة اليوم منا ل قا ،و فن التوازن ،إن لم تكن فالتواف و التواطؤ .إنها تنجم عن
تقن ات التسو

التي تقدم للجمهور ما يرده ،و تن ع في الوقت ذاته من اﻹبداع الخﻼق

لجذب الجمهور من حيث ﻻ يتوقع .

إن البرمجة فعﻞ تقني يترجم س اسة الف رة الكامنة في صلب مشروع مؤسسة

التلفزون ،و الذ

م ن أن يتغير من مؤسسة إلى أخر .

إن البرمجة التلفزون ة تترجم تصورات المؤسسة التلفزون ة و تمثلها للوظائف اﻷساس ة التي

يجب أن قوم بها التلفزون و الجمهور الذ تر د الوصول إل ه .

63

عد المبرمج شخص ة أساس ة ضمن المجموعة التي تقود التل فزون و تسيره ،فهو

ملك سلطة مال ة :قرر حجم الميزان ة التي ستثمرها في اﻹنتاج ،و التي تخصص لشراء

البرامج التل فزون ة جاهزة .و يخط لها في الزمن .إنه شخص ة مؤثرة :شارك في تحديد

الخ

الف ر و الس اسي للتل فزون .ح م و حسم في مسألة مضامين البرامج ،و هو

صاحب إستراتيج ة و تكن ك في التنظ م اليومي لبرامج التل فزون ،وهو الذ يبني ش تها.

إن استخدام التقن ات الجديدة لمجتمع المعلومات تستط ع أن تدمج الكفاءات في

إطار التر ي ة و التنظ م الجديد استخدام التكنولوج ات الجديدة لﻺعﻼم و اﻻتصال ،و هذا
سهﻞ على المبرمجين و أصحاب القنوات التلفزون ة استغﻼلها في بناء الش ة البرامج ة

للقناة .

64

إن عمﻞ المبرمج في التلفزون سير وف التصور العام للقناة التلفزون ة و التالي

جذب المعلنين للرفع من إيراد اﻹعﻼن لذا تضاعف من اﻻستثمار في مجال اﻹنتاج
التل فزوني .و تراهن التل فزونات ذات اﻹم ان ات المتواضعة على إعادة بث المنتج السمعي
ال صر الذ سب و أن بثته الشر ات التل فزون ة الكبر  .و تختار التل فزونات اﻷخر ما

 63ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻴﺎﺿﻲ ،ﻓﻦ اﻟﱪﳎﺔ و إﻋﺪاد اﳋﺎرﻃﺔ اﻟﱪاﳎﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﲝﻮث و دراﺳﺎت إذاﻋﻴﺔ،
ﺗﻮﻧﺲ ،2007،ص 11
Mohamed Meziane, La communication et les nouvelles techniques de
l’information, Ed El-Ayam, Alger,1999,p 53
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بين اﻷمرن ،أ أنها تحق توازنا بين إنتاجها الخاص و اﻹنتاج الذ سب أن بثته القنوات
التل فزون ة اﻷخر .

تتوقف المؤسسة التل فزون ة أوﻻ على اﻹم ان ات التي ستعد مالكوها )الدولة ،أو

أصحاب اﻷسهم في القطاع الخاص( المغامرة بها لتحقي هدف واضح :الحصول على مرد

ود ة مال ة ،تحمﻞ أقﻞ خسارة مم نة ،تحقي التأثير المطلوب .ثم أتي وزن أسلوب التسيير
الذ

فرض نفسه.
و للمنط

اﻻقتصاد

لمته في ﻞ برنامج .حق قة ل ست ﻞ ش ات البرامج

مضبوطة من ناح ة مصارفها و عائداتها المال ة الدق قة و الصارمة التي تفرض مرد ود ة

آن ة )على مستو مشاهدة ﻞ حصة تل فزون ة( غير أن هاجس المرد ود ة المال ة ي قى
حاض ار دائما .ع ارة أخر  ،يجب أن تجذب البرامج ذات التكاليف ال اهظة المشاهدين أكثر،

أو تضطر القناة التي اختارتها إلى الكف عن بثها .و هذا ما يجعلها أكثر تسامحا مع

البرامج اﻷقﻞ لفة .هناك فرق واحد بين القنوات التل فزون ة ،عضها تق س المرد ود ة

اﻹجمال ة لش ة البرامج ،اﻷمر الذ

سمح لها بإقحام عض الحصص الصع ة أو تلك التي

تستهدف ش ة برامجها جمهو ار معينا أو خاصا .و عضها اﻵخر حسب مردود ة ﻞ حصة
تل فزون ة على حدة ،و هذا هو الخ الفاصﻞ بين التل فزونات العموم ة و الخاصة.

يجسد المبرمج الخ

65

الف ر للتل فزون ،ي حث عن اﻻنسجام الشامﻞ في البرامج :مظهر

القناة التل فزون ة ،المزج بين مختلف اﻷنواع التل فزون ة ،البرامج و الحصص التل فزون ة
القائدة )تكون عادة مرت طة بنجوم الصحافة و التنش ( ،بن ة الش ة :ﻞ هذا العتاد سخر

لتم ين التل فزون من اكتساب شخصيته .فﻼ يجب أن حدث انقطاع في نبرة التل فزون ،أو

إ قاعه العام .حتى ﻻ يتوه المشاهد ،و ﻻ يدفع للكف عن مشاهدة برنامج هذه القناة
التل فزون ة و ي حث عن أخر  .و لتحقي ذلك ﻻبد من بذل المزد من الجهد و التعب و
التف ير في الصورة التي تظهر بها القناة التل فزون ة ،و في إخراجها الفني المناسب ،مما

يتطلب مهارة مصممها.

66
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يتمرس المبرمج على جذب الجمهور المتنوع و تعو ده على المشاهدة .ف م ن أن

ستهدف في ش ة البرامج التي عدها مختلف أصناف المشاهدين حسب أوقات :النساء ،و

الش اب ،و ذو السن المتقدم على التوالي .أو "الشرائح المتعلمة" بيد أن سلو هم أمام الشاشة
الصغيرة ظﻞ لغزا ،إذا انت مﻼمح المشاهدين معروفة نوعا ما .و هذا ما يؤد

المبرمج

إلى اﻻهتمام الجمهور العام ش ﻞ أقﻞ من اهتمامه حجم مشاهدة هذه الحصة التل فزون ة
أو تلك ،صفة خاصة .و ع ارة أخر إنه ينتقﻞ من التف ير السوسيولوجي في مسألة
المشاهدة إلى تحليلها وف وعط ات التسو

) .(marketingفإذا ان التف ير اﻷول سمح

بتراكم المعارف حول خصائص المستهلك ،فإن التحليﻞ الثاني قدم عض المؤشرات عن
"الحصص التل فزون ة" التي ت اع جيدا أو "ترضى أكثر" فنتهم بخصائص المشاهدة أكثر من
اهتمامنا مقومات النجاح ،إذا ،المتا عة اليوم ة و الم ثفة لعدد مشاهد

الحصص

التل فزون ة هي التي توجه المبرمج ،خاصة في الشر ات التل فزون ة التجارة .لكن هذا
الفيروس أصاب حتى التل فزون ات العموم ة ،و أص حت هي اﻷخر ت حث بإلحاح عن

السوق.

67

إن المبرمجين ) (les programmateursأخصائيون من طراز رف ع ،تتنافس

الشر ات التل فزون ة العمﻼقة على توظ فهم أو اﻻستفادة من خدماتهم ،ما تتنافس على

توظيف نجوم الشاشة الصغيرة .إنهم قادرون على المزج الغرب للتقن ات الممنهجة الحدس
و اﻹحساس لبناء ش ة البرامج التل فزون ة.

إن تعو د الجمهور هو مطلب اقتصاد

قبﻞ ﻞ شيء ،و استجا ة لمصالح

المعلنين الذين عدون الزائن الحق قيين للقنوات التل فزون ة التجارة .فالتل فزون الذ ﻻ يبلغ
هذا الهدف ينفر المعلنين :هؤﻻء ﻻ حبون المجازفة أموالهم .إنهم مثﻞ أراب اﻷسر العقﻼء
فضلون قناة تل فزون ة واحدة تقدم لهم مع مرور الزمن عددا من المشاهدين طمئن له .لهذا

الغرض "ازدهرت" المسلسﻼت في الشاشات الصغيرة .هناك حوث برطان ة عن المشاهدين

سعت لق اس نس ة المشاهدين الذين ي قون أوف اء للمسلسﻞ التل فزوني ،و قد توصلت إلى

نتائج معتبرة م ن اعت ارها أهم ما توصلت إل ه الدراسات الخاصة المشاهدين ،و التي تعد
Alain le Diberder et Nathalie Coste-Cerdan, l’art de la grille.
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اختصاصا معرف ا حديثا ٪40 :من المشاهدين الذين تا عوا الحلقة اﻷولى من المسلسﻞ

يتا عون جم ع حلقاته من أولها إلى آخرها 3/2 ،من المشاهدين )أ

ثلثي( الذين شاهدوا

إحد حلقاته في ساعة معينة شاهدون الحلقة التال ة في نفس التوقيت الذ بثت ف ه الحلقة

التي شاهدوها .و هذا ما ي عث الطمأنينة في نفوس المعلنين الذين أكدت لهم الحجج القاطعة

عدم اﻻستقرار في مشاهدة البرامج .فالمبرمج قدم المسلسﻼت التل فزون ة التي تقلﻞ من

تخوف المعلنين ،و ترفع توقعاتهم حجم اﻹق ال على الحصة التل فزون ة .و قدم أ ضا ما
إلى اﻹق ال على المشاهدة :فما هي

حث على التف ير في اﻷس اب العم قة التي تؤد

المعجزة التي تجعﻞ الحصص التل فزون ة ذات جمهور مي و نوعي ) م ن تقدير عدد

مشاهد حلقات المسلسﻞ التل فزوني( .خاصة و أن السلو ات الفرد ة متنقلة و راحلة )يبدو
أن ثلثي جمهور المسلسﻞ يتجدد من حلقة ﻷخر (.

68

إن المادة التلفز ون ة ،هي ح  ،منتج سرع الزوال ،أو ما سم ه عض ال احثين

الثقافة السائ ة ) ،(la culture de flotو يجب أن تؤطر ش ة البرامج هذا المنتج الزائﻞ

و تبن ه ،إن ش ة البرامج المثل ة هي التي تعفى المشاهد من التساؤل عن الساعة و اليوم و
اﻷسبوع ،ﻷنها تقوم بدور الساعة الداخل ة النس ة للمدن العصرة حسب السيد ارلو فرسيرو
 ،carlo frecceroمبرمج ش ات تل فزون " برسلوني "بإ طال ا) .إن أولفة الجمهور أو

تعو ده التي تعد مسعى المبرمج ل ست سو التطبي النمطي و المتسلسﻞ لش ة البرامج(.

ينتظر المشاهد التكرار ،و إعادة اﻹنتاج ارت اح .ف ﻞ المحاوﻻت لكسر عادات المشاهدة لم

حالفها النجاح سو خﻼل فترات محدودة ،و حققت عض النجاح سو خﻼل فترات

محدودة ،و حققت عض النجاح غير المؤ د سفي زادة عدد المشاهدين :تجرة "د سغروب "
 pierre desgraupesالذ

حاول من خﻼلها تقد م موعد بث الجردة المصورة سنة

 1969ساعة ،و التغيرات التي حاول إدخالها إستراتيجيو البرمجة المعاكسة ) la contre
 (programmationو الساع ة إلى تقد م موعد زمن الذروة ساعة ،آلت لها إلى عدم
الفهم من قبﻞ الجمهور .و هو الجمهور المعاد

لكﻞ تغيير مس بن ة ح اته اليوم ة :إن
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تقد م ساعة الجردة المصورة هو إج ار المﻼيين من العائﻼت على تحضير عشائها م را.
إنه انقﻼب في ترتيب العادات و الطقوس العائل ة.

طرح السيد جون ستوك  jean stockمدير البرمجة في تل فزون لكسمبورغ r.t.1

ثﻼثة مفاه م للبرمجة ال س طة لمؤالفة الجمهور مع البرامج و تعو ده عليها:

 -المؤالفة اﻷفق ة :تعو د الجمهور على برامج زمن الذروة حيث تكون البرامج معروفة لد

المشاهدين قبﻞ أن تبث.

 -المؤالفة العمود ة :تعو د الجمهور على البرامج حسب إ قاع ساعات النهار  ...حتى م ن

مشاهدتها فترة أطول.

 مقوم ثالث :و هو خاص التفاعﻞ ) ... (l’interactivitéالذستط ع المشاهدون معا شتها.
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ش ة برامج التلفز ون العمومي :

فرز البرامج التي

إن حث التلفزون العمومي عن موقع توازن في منطقة التجاذب بين متطل ات الخدمة

العموم ة ،و مستلزمات رفع عدد المشاهدين أص ح شاقا و صع ا ،خاصة عد أن تناقص

عدد مشاهد القنوات العموم ة اﻷورو ة ،ش ﻞ ملحو  ،إذ انخفض في القارة اﻷورو ة من

 82سنة  1982إلى  46سنة  ،1995و عد أن فرضت السلطات العموم ة في عض

الدول الغر ة على القنوات الخاصة المشار ة في انجاز عض مهام الخدمة العامة مقابﻞ

الم افأة و التشج ع ،اﻹعفاء من الرسوم و الضرائب تخفيف التكاليف المال ة جراء الخدمات
البرد ة المختلفة ،و إعانات لتحديث العتاد التكنولوجي و غيرها في رحلة ال حث الشاقة عن

الموقع المذ ور أعﻼه ،أنجزت القناة التلفزون ة العموم ة إلى التشا ه مع القنوات التلفزون ة

التجارة .فقناة التلفزون العمومي اﻹ طالي ار

 RAIعلى سبيﻞ المثال ،أص حت تقدم

برنامجا ترفيه ا ظهر اﻷمهات و البنات "يتغنجن" أجسادهن التي تحمﻞ ل اسا خف فا و
فاضحا أمام أعين أزواجهن و أ ائهن .ﻻ لشيء سو منافسة القنوات التلفزون ة التجارة
التي ملكها " برلس وني " و اضطرت قناة بي بي سي BBC 1إلى زحزحة جردتها المتلفزة
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عن موعد بثها المعتاد ،إلى الساعة العاشرة ل ﻼ ،تار ة م انها لبث برنامج خاص اﻷلعاب

التلفزون ة  .ما قامت هذه اﻷخيرة في سنة  2000ببث برنامج " اﻷخ اﻷكبر " الذ

نال

شعب ة بيرة في عديد الدول  :الوﻻ ات المتحدة ،ألمان ا ،هولندا ،و غيرها من الدول  .فاعتقد
ال عض أن هذه اﻷمثلة تش ﻞ انزﻻقا ظرف ا في مسار التلفزون العمومي ،و ال عض اﻷخر

ير أنها تعبر عن توجه جديد  .و هذا ما شجع عض المختصين على وصف ما مر ه
التلفزون العمومي أزمة هو ة .

70

إن اﻹستراتج ة التي يتبناها التلفزون العمومي في مجال البرمجة تتمثﻞ في

استثمار الوقت ،أ

أنه عطي الوقت الكافي للبرامج التلفزون ة الجديدة التي قترحها على

المشاهدين حتى يتعودون على عليها  .إن البرامج التي تعد منارة ش ة البرامج التلفزون ة

في عديد القنوات التلفزون ة الغر ة انت حصيلة سنوات من العمﻞ الدءوب و اﻻجتهاد

لتطو رها  .و تختلف هذه اﻹستراتج ة ل ا عن رؤ ة مبرمجي القنوات التلفزون ة التجارة .
71

و هناك العديد من الصعو ات التي يتعرض لها التلفزون العمومي ،في ظﻞ

المنافسة الشرسة من القنوات الخاصة  .و على سبيﻞ المثال لم تتم ن اﻹذاعة و التلفزون

اﻹس ان ة من الوفاء التزاماتها و الحفا

على أكثر من ثلث مستمعيها و مشاهديها في

السوق إﻻ اللجوء إلى دين متراكم تجاوز مبلغ  4مل ار أورو في نها ة  . 2001و نظ ار

لثقﻞ عجزها فإن مستقبﻞ القنوات العموم ة اﻹس ان ة غامض الرغم من أنه يجمع عدد
مشاهد قناتي التلفزون اﻹس اني و القنوات الجهو ة ،قي نصف المشاهدين اﻷس ان أوف اء
لها .

البرمجة في القنوات التلفز ون ة التجار ة أو الخاصة :
إن رأسمال التلفزون التجار

من أـساسا في عدد المشاهدين الدين ضمنون له أكبر

حصة من سوق اﻹعﻼن ،لذا فإن العاملين في أقسام البرمجة في هذه القنوات ي ادرون في

برمجة المواد الكفيلة بتوس ع قاعدة المشاهدة منها :

 70ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻴﺎﺿﻲ ،ﻓﻦ اﻟﱪﳎﺔ و إﻋﺪاد اﳋﺎرﻃﺔ اﻟﱪاﳎﻴﺔن ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص64
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قدم شرائح من ح اة أشخاص معينين ،أو إحاطة



الحديث اﻻستعراضي ،الذ



اﻷلعاب التلفزون ة ،يتدافع المشاهد التلفزوني على المسا قات و اﻷلعاب



برامج تلفزون الواقع  ،لقد أص حت هذه البرامج حجر الزاو ة في بناء ش ة البرامج

اللثام على ح اة الذين أتون إلى الشاشة الصغيرة للبوح بتجرتهم المعاشة لتلب ة

حاجة الجمهور أو المشاهدين في التلصص على اﻵخرن.

التلفزون ة قبول المشار ة في اللعب متنافس في ال ﻼتوه أو في اﻷستوديو ،أو و

هو جالس في بيته.

في القنوات التلفزون ة الخاصة ،و قوتها تكمن في الجمع بين اللعب و التنافس ،و

تقد م شرحة الواقع ،و إن انت ثانو ة في اﻻستعراض و المشهد ،و في محو
الحاجز الفاصﻞ بين الواقعي الوثائقي و المفبرك لغرض التصو ر و الفرجة .

فتلفزون الواقع هو نوع القرن الحاد

و العشرن لبرامج الواقع ة اﻷكثر تسل ة من

اﻷفﻼم الوثائق ة ،على الرغم من العنوان  .فالتقن ات و اﻷسلوب المستخدم يزعمان
أنه و وثائقي ،و في الواقع هو خاضع لشر ات التلفزون التي تصر على ق مة



التسل ة .

72

تقدم التل فزونات التا عة للقطاع الخاص المفارقة نفسها ،فبن ة مجمﻞ ش ات

برامجها تقدم الكثير من التماثﻞ .تخصص سائر أوقات اليوم للنساء القا عات في
البيوت ،حيث تعرض عد الظهر المسلسﻼت اﻷمر ة المعسولة ،و الحصص
العمل ة و اﻷلعاب التل فزون ة .و يوجه ما قبﻞ وقت الذروة لجذب الجمهور ليتا ع

الجردة المصورة .ثم تسعى برامج السهرة لنيﻞ رضا أكبر عدد من المشاهدين.

تمثﻞ هذه الفترة وقت المشاهدة القو الذ


الم ارات الراض ة ،و الحصص الترفيه ة.

تعرض ف ه اﻷفﻼم اﻷمر ة ،و تنقﻞ

تختلف ش ات التل فزون الخاصة ف ما بينها لسببين :السبب اﻷول ،و هو قانوني.
حيث توجد دول مؤ دة لمقولة) :دعه مر ،دعه عمﻞ( مثﻞ إ طال ا .و توجد دول

 72ﺟﻮ ن ﲜﻨﻴل و ﺟﲑﳝﻲ أورﻟﻴﺒﺎر ،ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ اﳊكﻴم أﲪﺪ خﺰاﻣﻲ ،دار اﻟﻔجﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،2007 ،ص 263
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تفضﻞ إثقال التل فزونات الخاصة ب عض العوائ  ،مثﻞ بلج ا .و أخي ار هناك دول

اختارت إخضاع التل فزونات ،غض النظر عن نم ملكيتها القانون ة ،لمجموعة

من الشرو و تكل فها الق ام ب عض المهام من خﻼل ما سمى بدفتر اﻷع اء أو
المهام ) (cahier de chargeمثﻞ :فرنسا ،ألمان ا ،و برطان ا .و تختلف م انة



الب ارمج في التل فزونات اﻷمر ة حسب العوائ القانون ة.

و فسر العامﻞ الثاني ،و هو اقتصاد  ،عض الت اين في التل فزونات التا عة
للقطاع الخاص .فتلك التي تستولي على أكبر عدد من المشاهدين في اﻷقطار
الكبر



73

تختلف عن نظيراتها الموجودة في اﻷقطار الصغر  ،فهي ﻻ تملك

اﻹم ان ات ،طب عة الحال ،ﻻقتناء نفس البرامج من السوق الدول ة أو لﻼستثمار.

الوضع ة متشابهة جدا النس ة لتل فزونات الرسوم )) (tv a peageﻻ تشاهد إﻻ

بدفع رسوم المشار ة( التي تبث عبر الكابﻞ )الحبﻞ( ،استثناء القناة الفرنس ة

 canal plusو ذلك ﻷن ش ات برامجها م سطة جدا .فانشغالها ﻻ يتمثﻞ في
السعي للحصول على أكبر عدد من المشاهدين في وقت الذروة .و إن هاجس
المواض ع في ش ة البرامج قلص من اخت ارات البرمجة.

74

و هناك برامج تسمى اﻻستدﻻل ة و هي أ س اﻷش ال البرامج ة التلفزون ة ،تعتمد
على المذ ع في المقام اﻷول ،و مثال ذلك  :برامج أقوال الصحف ،إذ ﻻ يوجد

د ور و م ن اﻻستعانة بوسائﻞ إ ضاح  ،خرطة  ،رة أرض ة ،صورة ...،و
الق مة ل ست في المادة المقدمة فق و لكن ف من قدم البرنامج .

اﻷصناف البرنامج ة للمشاهد

75

الصنف البرامجي "الفورمات" هو المنتج الجاهز للمشاهدة ،الذ

تعده الصناعة

التل فزون ة .هو نموذج برنامج جامد ستند إلى القدرة على التنبؤ سلوك الجمهور في العالم،
غض النظر عن الفروق ،و مقلصا لها.
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 74ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻴﺎﺿﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 13
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و يتم تكو ن اﻷصناف البرامج ة استنادا إلى مشاعر متقاسمة عالم ا ،فيتم وضع

أحدها في نموذج مميز و سرد منظم ،ش ﻞ المحور و اﻷساس ﻵل ة س طة من السهﻞ
التعرف عليها.

و إزاء "الوداع في مطار" او "اللقاء ثان ة في محطة مزدحمة" ،شعر أ منا و غض النظر
عن اللغة و الثقافة التي نشأ فيها ،اﻷحاس س ذاتها ،بتدرج مت اين حسب معرفته السا قة او
الﻼحقة قصة الشخص ات الرئ س ة ،و قدر تأثره الشخصي.

و تعتمد اﻷصناف البرامج ة على آل ات مدروسة حيث م ن تكرارها إلى ما ﻻ نها ة ،سواء
في الزمان )سلسلة تلو اﻷخر في نفس البلد( أو في الم ان )من بلد إلى آخر ،انتشار
أسي( .الصنف البرامجي هو منتج سمعي صر  ،يتجاهﻞ في البدا ة الحدود و يتش ﻞ

بهدف التسلسﻞ.

و تنشا اﻷصناف البرامج ة ميزات قو ة لتدفع الجمهور إلى التعرف عليها و في نفس الوقت
 -في البدا ة على اﻷقﻞ  -لتحمي اﻷصناف البرامج ة من إم ان ة اﻻستنساخ المترت ة على

الناجحين.

و في الوقت ذاته ،ﻻ تعني اﻷصناف البرامج ة التجذر في ثقافة محل ة )تل فزون ة انت أم
غيرها( ،بﻞ على الع س فهي تندرج في عالم مثالي ،حيث تتﻼشى الفروق لتفسح المجال

أمام وسط ة مثال ة .فتص ح سهلة التكييف في س اقات ثقاف ة حيث تنمو مغامراتها اﻹعﻼم ة

في شتى أرجاء العالم .و تت ح قدرتها اﻷول ة على التكيف ،النجاح المحلي – العالمي لهذا
المنتج التل فزوني ،دون أن تفقد سماتها اﻷساس ة التي تم من أجلها تخص ص ذلك الصنف

البرامجي "الفورمات" الخاص .و تتعل اﻷس اب الداع ة إلى الق ام التكييف العمي و هي

ثقاف ة و تارخ ة ،بخصائص الش ة و جمهورها و وقت البث ،فضﻼ عن اﻻستثمار
المالي .و على أ ة حال ،فمن اﻷساسي أﻻ فقد الصنف البرامجي هو ته في عمل ة التكييف،

نظ ار ﻷنه سوف يتعرض للتغييرات الﻼحقة في افة ص غة في العالم ،و هو ما يثر رصيده
التطور .

76

PAOLO Taggi, Morfologia dei format televisivi, come si fabbricano I programmi
di successo, Roma, Rai, Eri, 2007, p 5
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و تهدف القنوات التل فزون ة في شرائها لﻸصناف البرامج ة ،دون اللجوء إلى برامج ناجحة

يبثها آخرون ،إلى تقل ص مطل للمخاطر.

 - 1ما سبب نجاح اﻷصناف البرامج ة "الفورمات"

تمثﻞ اﻷصناف البرامج ة على المستو السرد ردا على اﻷسئلة التي أثارتها .هﻞ

ستفلح الشخص ة الرئ س ة في العثور على الجائزة المخف ة في العل ة؟ هﻞ ستفوز في التنافس

بين المواهب الشا ة؟ هﻞ س سب ال طﻞ قلوب الفت ات اللواتي تولع بهن منذ سنين؟

بيد أن اﻷصناف البرامج ة الناجحة ترد على أسئلة أكثر أهم ة ،تتضمن غيرها من

اﻻستفسارات :فهي تلتق اﻻحت اجات الصم م ة للمشاهد قبﻞ أن تص ح واع ة ،فتش عها .و
لكن ،ما هي اﻻحت اجات اﻷساس ة للجمهور؟

الحاجة إلى التعرف

77

 -المسافة الدق قة بين الجديد و المألوف

يتوق المشاهدون للجديد و في نفس الوقت هم حاجة إلى اﻻطمئنان لما هو

مألوف .و يتوجب على الصنف البرامجي الناجح الوقوف في الموقع الوس بين الجديد و

المألوف .فينشأ بهذه الطرقة الشعور المطمئن أنه غامر في الجديد دون أن يتعرض

للم اغتة و الحيرة و اﻹراك .و يتم اللجوء إلى ص غ مختلفة من "جسور التآلف" ي يتعرف
الجمهور و شعر اﻷلفة :عنوان لفيلم أو روا ة شهيرة ،عنوان ثانو

ستند إلى بث في

الماضي ،مقدم برامج ارع ميﻞ له الجمهور ،و ما إلى هناك .و ه ذا مهد المألوف الطر
للجديد و "يوصي ه" الجمهور.

 -إم ان ة التنبؤ

تُبنى اﻷصناف البرامج ة اﻻستناد إلى تكرار الص غة .فتتحول إم ان ة التنبؤ،
المترت ة على ذلك ،إلى صورة مطمئنة و مألوفة عند الجمهور .ففي أ ة لحظة ،م ن التعرف
 77ﺑﻮﻟﻮ ﺟﻲ ،صﻨﺪوق اﻷصﻨﺎف اﻟﱪاﳎﻴﺔ ،ﺗﺮﲨﺔ ،ﺳﻴﻤﻮﱐ ﺳﻴﺒﻴﻠﻴﻮ و ﻓﺎﺗﻦ ﻓﺮادي ،كﻮﺑﻴﺎم ،روﻣﺎ ،2008 ،ص 3
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على اﻵل ة و المراحﻞ التي تميز المسار ،و سهﻞ إ ﻼجها في الروا ة في انتظار الحﻞ

النهائي.

الحاجة إلى حوافز و مشاعر قو ة
 -تمثيل المجازفة غير الم اشرة

مستو

ي عث تصرف الشخص ة الرئ س ة إزاء التحد ات و الخ ارات ) و خاصة على

المشاعر( و يبث في المشاهدين انفعاﻻت عم قة .فهم ع شون من خﻼلها

اﻷحاس س و المخاطر دون التعرض لخطر م اشر أو لتداع ات حق ق ة .ما أن عدم ال قين
شأن النتيجة ،ضمان لنها ة مثيرة النس ة للجمهور.

 -اﻻستعارة الم سطة للح اة

تطرح اﻷصناف البرامج ة على الجمهور و ص غة م سطة" ،مضغوطة" عن الح اة،

مختزلة إلى حد بير عدد الخ ارات و مقلصة الوقت المتاح ﻻتخاذ الق اررات .يؤد

التطور

الحاسم لح اة الشخص ة الرئ س ة إلى خ ارن نهائيينن متاحين :النصر/الهزمة،

النجاح/الفشﻞ ،المسامحة/عدم المسامحة ،الحب/الﻼحب .و ﻞ ذلك في فترة زمن ة وجيزة،

محددة من قبﻞ البرنامج .تتحول الروا ة إلى مشاهد بتزامن بين النتيجة و النها ة.

الحاجة إلى نماذج متوفرة في الح اة اليوم ة

78

 -طرح نماذج عن التصرفات المعاشة

تمثﻞ اﻷصناف البرامج ة معا ،تيب تعل مات لﻼستخدام في الح اة اليوم ة .إذ

توفر للمشاهد في س اق العﻼقات و الظروف غير المتوقعة ،نطاقا واسعا من التجارب
الواقع ة ،معاشة و مختبرة ) ما في ذلك اﻻستنتاجات(.

-إم ان ة رؤ ة ما بداخل ال طل

 78ﺑﻮﻟﻮ ﺟﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 4
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تقدم الشخص ة الرئ س ة في اﻷصناف البرامج ة للمشاهد ،فضﻼ عن خ اراته

الشخص ة ،نماذجا إيجاب ة و سلب ة ،م ن العمﻞ بها أو رفضها .لذا على الجمهور معرفة

أعماله و أف اره و الحوافز التي دفعت ه إلى اتخاذ ق اررات معينة .يروم المشاهد التماثﻞ مع
الشخص ة الرئ س ة و أن شرع من خﻼلها احاس سها ،أن ير

عينيها و شهد تمثيﻞ ما

بداخﻞ ال طﻞ الذ

شف عن ذاته و ينزع عن نفسه الغطاء .هذا ما حدث في غرفة

الصمت ،بﻞ أن

شف عن أسلوب تف يره .ل س الرد اﻻستعراضي بﻞ طرقة تكو نه ،و

اﻻعتراف في برامج الواقع .ما ظهر في مسا قات الجيﻞ الجديد .و اﻹشارة إلى "من سيرح
المليون؟" :فالمنافس ل س أمامه حدود زمن ة ل قدم اﻹجا ة النهائ ة ،شرطة أن ﻻ يلزم
المسارات الداخل ة التي توصﻞ إل ه" .شفاف ة" المنافس هي التي تت ح المشار ة و التقاسم .و

هذا الض

ما يرومه المشاهد قوة.

 -2أسس اﻷصناف البرامج ة الناجحة :شرو النجاح الﻼزمة

آن اﻷوان ،عد تحديد احت اجات المشاهد ،التي تنبر لها اﻷصناف البرامج ة

الناجحة ،لذ ر " ف ة" تحقي

ذلك النجاح :القواعد المخف ة ،اﻵل ات المرئ ة إلى حد ما،

الثوابت التي ينشأ عنها السحر المتجدد للفورمات الناجحة.

ع ارة أخر  ،يف تجذب اﻷصناف البرامج ة المشاهد أوﻻ ،ثم تمسك ه ،يف تش ع رغبته

فتكسب وﻻءه ،و أخيرا ،يف تفلح في زادة عدد الجمهور في ﻞ إعادة لعرضها.

أسر المشاهد:

79

غرض التغلب على المنافسة الشرسة التي يتعين على البرنامج التل فزوني

مواجهتها في يومنا هذا ،تر ز اﻷصناف البرامج ة اﻻنت اه في البدا ة على "أسر" مشاهديها
– انتزاعهم من عروض أخر – و على قدرة التمسك بهم في مجالها الخاص و ستضافته

ﻷطول مدة مم نة.

و م ن للفورمات تحقي النجاح عبر تطبي القواعد التال ة:

PAOLO Taggi, II DNA dei programmi TV come scivere e leggere
l’intrattenimento TV Roma, Dino Audino Editore, 2008, p 7
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 -وضوح الص غة

يجب أن يتاح للمشاهد و "المتأرجح" اﻻندماج السهﻞ في سير البرنامج .و من اجﻞ

ذلك ،ين غي أن تكون ﻞ صورة واف ة و مألوفة و جذا ة .يتوجب على ﻞ لقطة أن تتضمن

جوهر البرنامج العام .و على ﻞ صورة أن تعيد بناء ف رتها.

 -عدم إم ان ة فقدان أ ة لحظة

إن انت ﻞ صورة تشير إلى ف رة البرنامج ش ﻞ عام ،فبنفس الطرقة ،يجب أن تكون ﻞ
لحظة حاسمة ،جوهرة ،ﻻ م ن فقدانها .فالمشاهد العاد

قرر في ثوان معدودة إن ان

البرنامج يثير إعجا ه .و ينشأ نجاح الصنف البرامجي من قدرته على أسر الجمهور.

 -تقس م اﻷدوار :التعاقب الدقي للحظات الحاسمة

80

لكﻞ برنامج إ قاعه الداخلي .و تجد اﻷصناف البرامج ة الناجحة توازنها الكامﻞ حين تتﻼح

لحظاتها الحاسمة )المصيرة( بنم دقي " .صفقة أو ﻻ صفقة" ل س إﻻ مثاﻻ صرحا عن

التوازن في تعاقب اللحظات الحاسمةُ ،بني استنادا على تكرار نفس التسلسﻞ اﻷساسي ،الذ
يتكون بدوره من سلسلة مصغرة من الوظائف .و في أ ة لحظة صﻞ المشاهد ،ﻻ فصله

أكثر من دق قة واحدة عن اكتشاف )فتح صندوق( أو عن عرض )اقتراح هاتفي لجائزة بديلة(
أو عن خ ار ) قرر المنافس القبول ،أو تغيير العل ة أو اﻻستمرار(.

 -طقوس صارمة

تعتبر الطقوس عرضا لمراس م إعﻼم ة ،حيث تكتسب ﻞ جزئ ة بتكرارها مدلوﻻ رمزا و ذلك
فضﻞ عدها الطقوسي الذ

للصنف البرامجي في خل

اﻹخراج و النص.
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 -شد المشاهد :بناء الطلب الحاسم

ﻻ في أسر المشاهد المتنقﻞ .ين غي إح ام التمسك ه ،اﻻحتفا
قول الصنف البرنامجي ضمن ا" :ا قوا معنا"

 -ﻻ ترو القصص ،بل تحدث

81

ه في الصنف البرامجي.

تبرز اﻷصناف البرامج ة الناجحة نشأة و تطور القصص .و ل س في وسع اﻷصناف
البرامج ة أن ترنو إلىا الم ال الش لي للروا ة ،لكنها تستند إلى ق مة إضاف ة من اﻷحاس س:

فالشخص ة الرئ س ة حق قيو ل ست ممثلة ،فالنتيجة فعل ة .و النها ة التي ل س في مقدور أ

اتب التكهن بها و تابتها مس قا ،يتم تحديدها التواصﻞ مع الجمهور :أمام عين ه و صورة

آن ة .و مهما انت النها ة ،فل س في اﻹم ان اعت ارها مجرد اختراع مصطنع.

 -الوقت المحدود

ما رأينا بخصوص "أسر" المشاهد ،فللوقت في اﻷصناف البرامج ة دور أساسي .و حدث
ﻞ شيء في اﻷصناف البرامج ة الناجحة هنا و في هذه اللحظة.

و عتبر ضمان النتيجة صورة آن ة م ن التحق

منها ،عنص ار أساس ا في بناء السلسلة

السرد ة في اﻷصناف الب ارمج ة .و السؤال الذ يتطور حوله مجمﻞ اﻷمور ،ﻻبد له أن يجد

الرد قبﻞ نها ة البث) .في حاﻻت استثنائ ة – البرنامج اﻷمر ي " wantedمطلوب" ،أو

اﻹ طالي ?" Chi l’ha vistoمن رآه؟" – حيث البرنامج مبني أصﻼ على عدم ال قين شأن
النتيجة النهائ ة للحلقة(*.

اﻹبهار التقني على حساب المضمون الفني و اﻷدبي

ان العام  ،2009شاهدا على اﻻتجاه الجديد الذ

تسير نحوه استوديوهات

هوليوود ،استخدام تقن ة اﻷ عاد الثﻼث ة ،فقد وصلت عض اﻷفﻼم مثﻞ »آفاتار« ،Avatar

و »أل س في ﻼد العجائب«  Alice In Wonderlandإلى مستو ات غير مسبوقة في

 81ﺑﻮﻟﻮ ﺟﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 6
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تناول الثورة الرقم ة سينمائ ا .و ذلك في توجه واضح نحو اﻹبهار التقني و الصور
المجسمة ،و إن ان ذلك على حساب المضمون الفني و اﻷدبي للعمﻞ السينمائي.

و في ظﻞ اﻹق ال الشديد على أفﻼم ثﻼث ة اﻷ عاد ،سارع مصنعو اﻷجهزة

اﻹلكترون ة بتزو د أجهزة التل فزون بتقن ة العرض ثﻼثي اﻷ عاد ،لتتاح مشاهدتها في غرف

المع شة المرحة بجانب دور السينما  .فاﻻتجاه القادم للسينما العالم ة ،يؤ د أن طقوس

المشاهدة آخذة في التغير .و اليوم تتراجع إيرادات اﻷفﻼم الفن ة ،التي تعتمد على تقن ة

التصو ر التقليد ة ،بينما تستعد استوديوهات هوليوود الكبر لسيﻞ من اﻹنتاج الضخم ،التي

تعتمد على التصو ر بتقن ة اﻷ عاد الثﻼث ة .و قد شهد هذا الموسم السينمائي الص في طولة
مطلقة لﻸفﻼم المجسمة مثﻞ فيلم »الرجﻞ الحديد «  ،Iron Manفي جزئه الثاني و فيلم

»رو ن هود«  ،Robin Hoodو »سولت«  ،Saltو »طعام ،صﻼة ،حب« Eat Pray
 ،Loveو »الفارس و النهار« .Knight and Dayإضافة إلى عدد بير من أفﻼم الرسوم

المتحر ة »إنم شن« التي نفذت بتقن ة اﻷ عاد الثﻼث ة ،مثﻞ »شرك لﻸبد Shrek Forever
 « Afterو »قصة لع ة«  ،Toy Story 3و »ﻻ تحترمني«  .Despicble Meحتى أن

عض اﻷفﻼم التي تنتمي إلى فئة أفﻼم اﻷسرة أو اﻷفﻼم الغنائ ة الراقصة ،و المعروفة أنها

ﻻ تدر إيرادات بيرة لش اك التذاكر ،استطاعت اﻻعتماد على تقن ة اﻷ عاد الثﻼث ة ،أن

تنافس قوة مثﻞ فيلم »اقفز«  ،Step Up 3Dالذ جمع أكثر من  58مليون دوﻻر أمر ي
على الصعيد المحلي فق .

عين لد
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لفهم هذه التقن ة ﻻبد من فهم

ف ة إنتاج ال عد الثالث لتراه العين ال شرة .ف ﻞ

اﻹنسان تنظر إلى المشهد نفسه و لكن بزاو ة مختلفة ،و تعتمد تقن ة اﻷ عاد

الثﻼث ة ،على ف رة التعامﻞ مع ﻞ عين على حدة ،لتتناول عم الجسم الذ

تراه .و قوم

الدماغ بدمج الصورتين معا ،و عمﻞ اﻹدراك الحسي من جان ه على توليد الش ﻞ المجسم أو

ثﻼثي اﻷ عاد .و هنالك عد آخر لعمل ة المشاهدة يدعى اﻻستقطاب ،و هو حصر اهت اززات

الموجات الضوئ ة في مستو واحد .و اختصار فإن تقن ة اﻷ عاد الثﻼث ة تقوم بتصو ر
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امرتين مثبتتين جن ا على جنب ،و يتم تصو ر المشهد
ا
صورتين في آن واحد ،استخدام

من زاو تين مختلفتين ،التقن ة نفسها التي تعمﻞ بها العين ال شرة .و عند العرض تقوم
الشاشة عرض إسقاطين مختلفين للصورة ش ﻞ متتال و سرعة قصو  .بينما تعمﻞ النظارة

المخصصة فترة الضوء ،و منع ﻞ العين من مشاهدة ما تراه العين اﻷخر  .و مع أن
الكثيرن عتقدون أن تجرة ج مس اميرون ،هي اﻷولى من نوعها في إنتاج أفﻼم أ عاد

ثﻼث ة ،إﻻ أن تارخ السينما ظهر محاوﻻت عديدة ﻹنتاج هذا اﻻتجاه ،بدأت تتبلور في فترة

الخمسين ات ،و أظهرت نجاحا ملحوظا في الثمانين ات و التسعين ات من القرن الماضي،
إلى أن بلغت ذروتها مع عرض فيلم »أفاتار« و ما تﻼه من تغيير واضح في ه ل ة

صناعة السينما في العالم .و ان عض الخبراء قد أكدوا في تقرر لهم أن هذا النوع من
العرض السينمائي قد عرف الفعﻞ في فترة الستين ات ،لكنه تسبب في انتكاسات صح ة لمن

حضروا العروض التجرب ة .ما دفع القائمين عل ه على إقفال ملف سينما اﻷ عاد الثﻼث ة،

إلى أن عادت ف رة السينما المجسمة و داعبت خ ال الخبراء السينمائيين مع بدا ة القرن

الحالي.
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و لكن السينما العالم ة التي تسعى دائما إلى الرادة في ﻞ ما هو جديد ،قامت

مؤخ ار بتطو ر مجال العرض ثﻼثي اﻷ عاد .و اﻻستعانة ب عض الخبراء في مجال التقن ة
الرقم ة ،استطاعت أن تتوصﻞ إلى شاشات عرض لﻸفﻼم المجسمة دون الحاجة ﻻرتداء

نظارات .و ذلك استخدام طر قة تصو ر اﻷفﻼم التي تتم عبر  12امي ار خاصة ،لكﻞ منها
عد معين في التقا

الصورة .اﻷمر الذ

قد ساعد في رد سيﻞ اﻻنتقاد الموجه لسينما

اﻷ عاد الثﻼث ة ،و العمﻞ على تطو ر هذا اﻻتجاه ليبلغ مستو ات عال ة من الدقة و اﻹبهار
فتقن ة  Imaxالجديدة على سبيﻞ المثال ،تعمﻞ اﻷ عاد الخماس ة حيث تضيف عدين

آخرن تت ح من خﻼلها تحرك المقاعد ،و مزج الروائح و اﻷبخرة و إحداث طاقة الراح،

مض فة مزدا من الواقع ة على عمل ة المشاهدة.
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رهان المنافسة بين القنوات التل فز ون ة

تميز تطور البرامج و البرمجة في التل فزونات في ﻞ دول أورو ا اشتداد

المنافسة .المنافسة بين التل فزونات التجارة و التل فزونات العموم ة ،و المنافسة بين

التل فزونات »القد مة« و التل فزونات الجديدة )الهرتزة و الكابل ة( ،منافسة التل فزونات

التجارة ل عضها ال عض ،و حتى المنافسة بين التل فزونات العموم ة في عض اﻷح ان.

نستط ع أن نميز في أورو ا بين نموذجين من التل فزونات حسب تصنيف ال احث

»برنار غيو«  Bernard guilloالنموذج )المجامﻞ( و ضم تل فزونات :فرنسا ،إ طال ا.
سمح غ اب المنافسة بين التل فزونات الكبر في النموذج اﻷول بتنوع اﻻجناس التل فزون ة،

خاصة أثناء زمن الذروة ) ،(prime timeأما في النموذج الثاني في الفرصة تمنح للتأكد
من صحة القول المأثور ) :لما ازداد عدد القنوات التل فزون ة قلت فرص اﻻخت ار( حيث أن

الحصص التل فزون ة الترفيه ة هي وحدها التي تبرمج في الساعات التي تحظى اﻹق ال

الواسع على المشاهدة في التل فزونات التجارة على اﻷقﻞ .و تحاول التل فزونات العموم ة
المحافظة على برمجة أكثر انفتاحا.
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إن تمديد الوقت المخصص لﻸفﻼم تم بنس ة الزادة في مدة البث التل فزوني.

فالحاجة للقصص )المح ة( أخذت حجما هائﻼ .و لتأكيد ذلك نستعين ب عض اﻹحصائ ات

الدالة على الوضع في فرنسا :بثت القنوات الثﻼث ذات الخدمة العموم ة أقﻞ من 2500

ساعة من اﻷفﻼم و المسلسﻼت سنة  ،1986و بثت القنوات الخمس ) ،a2 ،tf1و  ،fr3و

 ،m6و القناة الخامسة(  12ألف ساعة )لقد ازدادت اﻷفﻼم هي اﻷخر لك ن بوتيرة أقﻞ،

حيث قفزت من  918ساعة في القنوات التل فزون ة الثﻼث إلى  1453ساعة في القنوات
الخمس( .فأمام هذا الواقع ازداد اﻻعتماد على اﻷفﻼم اﻷجنب ة )اﻷمر ة على وجه
التحديد( ،فحسب الدراسة التي أعدها المعهد الوطني للسمعي – ال صر ) (inaمثلت
اﻷفﻼم اﻷجنب ة ثﻼثة أراع اﻷفﻼم التي بثتها القنوات التل فزون ة المذ ورة في سنة .1990

هناك طرقة أخر لتغذ ة القنوات التل فزون ة اﻷفﻼم و تتمثﻞ في رفع عدد اﻷفﻼم التي عاد
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بثها ،فحسب ذات الدراسة ،بلغت ثلثي اﻷفﻼم المبثة .حق قة أن اﻷفﻼم الفرنس ة الجديدة
)التي تحظى بنس ة بيرة من المشاهدة( قيت محتفظة بنفس القدر من ساعات البث ،لكن

حصتها النسب ة من مدة البث قد انخفضت.

إن تمديد مدة البث ،حيث أص حت تغطى الساعات التي تعرف نس ا متغيرة من عدد

المشاهدين ،أد

إلى ر

منح اﻹم ان ات المال ة لحصص التل فزون أهم ة جمهورها

المحتمﻞ .لقد تم حساب لفة البرنامج التل فزوني النظر إلى عدد مشاهد ه )أ تقس م لفة

إنجازه و بثه على عدد المشاهدين( ،و هذا حتى يتسنى تخص ص اﻻستثمارات الهائلة

لساعات اﻹق ال الكبر على المشاهدة ،و لﻸوقات اﻹستراتيج ة :مثﻞ الزمن الذ
المشاهدة ).(access prime time
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سب ذروة

تختلف تكاليف ﻞ حصة تل فزون ة عن اﻷخر  ،فحسب النموذج الفرنسي ،إن

تكاليف ساعة حصة تل فزون ة تجر في الر ح )ال ﻼطو  (plateau -و بد ور ثابت

)حوار أو ألعاب قد مة :الحصة اﻷدب ة المعنو ة ب ) ،(apostropheو حصة ألعاب و
أرقام ،تبلغ ما بين  100ألف و  5مﻼيين فرنك فرنسي الساعة.

و يرفع هذا المبلغ النس ة لﻸفﻼم الجديدة التي تبث ﻷول مرة ،و النس ة لنقﻞ

الم ارات الراض ة الفاخرة و الفاتنة .و غني عن القول أن التل فزونات التجارة تسعى

ﻻسترجاع ما استثمرته من أموال في اﻷفﻼم الجديدة أو في نقﻞ الم ارات الراض ة ،فتحسب
الكلفة اﻹجمال ة لكﻞ حصة تل فزون ة ما جنته من عائدات اﻹشهار – اﻹعﻼن  .-و حتى

أن التل فزونات العموم ة تعتقد ،الجملة من اﻻعت ارات ،عضها يختلف عن اﻻعت ارات

السالفة ،أن من خصائص التسيير الجيد للتل فز ون هو تخص ص م الغ معتبرة للحصص
التي تبث في ذروة المشاهدة.

 85ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻴﺎﺿﻲ ،اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ،اﻟﱪﳎﺔ ،اﳌﺸﺎﻫﺪة ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 35
121

ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ن:ب ع,08ج 1ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2014

خاتمــة

تنتمي البرمجة إلى الفن أكثر من التقن ة ،في سوق مجزأة و عرضة لتعدد ة

اﻻخت ار الذ تقدمه التل فزونات الكابل ة ،و الفيديو المنزلي :ﻻ م ن أبدا أن نتن أ ،سهولة،
أذواق و عادات الجمهور .فالمشاهدون الذين »تحرروا« من استبداد الشر ات التل فزون ة

أص حوا يتنقلون بخفة و سرعة من قناة تل فزون ة إلى أخر  ،تار ين الحصص التل فزون ة

التي ﻻ تثير اهتمامهم في تلك اﻵونة .فالشر ات التل فزون ة ،abc:و  ،cbsو  nbcلم عد

لها أ

وزن النس ة للش اب أمام ش ات التل فزون الكابلي) espn :للراضة(usa ،

)الخاصة مختلف أش ال الترف ه( ،و ) hboالسينما( .و مع بدا ة الثمانين ات شهد التل فزون

تغيي ار جذرا حيث انتقﻞ من حالة طاولة الض افة إلى الحصص التل فزون ة حسب الطلب.
86

ناقش مدراء التل فزونات اﻷمر ة و اﻷورو ة في الندوة المنعقدة ببرشلونة في

 1988أش ال البرمجة التي يجب تطب قها في التسعينات ،و اتف

الجم ع على أنه يجب

اﻷخذ عين اﻻعت ار أداة التح م عن عد في التلفزة  la télécommandeفي المستقبﻞ:

تقد م البرامج التي ﻻ تسمح للجمهور المواث ة ،ف غادرها لمشاهدة حصص أخر .

يجب تفضيﻞ المسلسﻼت التي تمتد على أكثر من حلقة حسب هؤﻻء المسيرن –

التي تشد المشاهد أكثر و تساهم في تعو ده و مؤلفته – اﻷفﻼم ،و الحصص الراض ة ،و

الحصص الفن ة ،و ذا اﻷفﻼم الوثائق ة التي تجذب جمهو ار وف ا رغم أنه محدود .و تبدو

هذه الوضع ة مخرجا سعيدا للتل فزون العمومي.

نشا

رغم ما تكتس ه ش ة التل فزون من أهم ة فإنها ظلت تمثﻞ الجانب المجهول في

التل فزون ،ف استثناء المبرمجين ذاتهم ،ﻻ يوجد سو رؤساء تحرر المجﻼت الذين

عرفونها حقا .أما المشاهدون فإنهم يتا عون برامجهم الخاصة ما سمح ه وقتهم دون أن
سألوا لماذا بثت هذه الحصة التل فزون ة أو تلك في هذا الوقت أو ذاك.
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فبناء ش ة البرامج تكون حسب اﻷنواع التل فزون ة و متطل ات الجمهور و ما ينتظره منها.
فبرامج الظهر تستهدف النساء الماكثات في البيوت  .الشيء نفسه النس ة للحصص

التل فزون ة التي تتحاشى استعراض العنف و الجنس عندما ون اﻷطفال أمام الشاشة

الصغيرة .و المقابﻞ قوم المبرمجون اهتمام الغ لحيز زمن الذروة حتى يجذب أكبر عدد

مم ن من المشاهدين ،فيتم عرض اﻷفﻼم السينمائ ة و التل فزون ة ،و المقا ﻼت الراض ة و
المنوعات.
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مجلة ال حوث والدراسات العلم ة
جامعة الد تور حيى فارس

نحـــو استدامـــــة التسو ــــــ اﻷخضــــر
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 الخنساء سعاد.أ

ل ة العاوم اﻻقتصاد ة والعلوم التجار ة وعلوم التسيير
3 جامعة الجزائر

Résumé

Le marketing vert et le développement durable constituent tous les

deux le résultat du travail du mouvement vert dans le monde entier et cela
pendant des décennies. Aujourd’hui ces deux concepts sont le sujet

d’intérêts de la part des individus , hommes d’affaires et gouvernements ,
grâce à leur rôle important dans la réalisation de l’équilibre entre le
monde des affaires – avec tout ce qu’il englobe comme profit et

concurrence – et la protection de l’environnement naturel avec tout ce
qu’il contient comme systèmes , espèces et obligation de son équilibre.

Dans cet article, nous allons essayer d’explique chacun de ces deux

concepts et leurs points en commun afin d’arriver à un concept nouveau
qui est le marketing vert durable, mettre en relief sa philosophie et sa

répercussion sur les organisations des affaires de manière particulière, et
sur l’environnement écologique avec tous ses variables de manière
générale.

اﻷخضر والتنم ة

:ملخص

من خﻼل هذا المقال سوف نحاول استجﻼء العﻼقة بين التسو

 حيث حظى هذان المفهومان في اﻵونة،المستدامة ودور الحر ة الخضراء في ظهور ل منهما

 نظ ار لدورهما المحور في تحقي، رجال اﻷعمال والح ومات،اﻷخيرة اهتمام متزايد من قبل اﻷفراد
التوازن بين ﻋﺎﱂ اﻷعمال ما ف ه من ر ح ة وتنافس؛ وحما ة البيئة الطب ع ة ما فيها من أنظمة
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وأنساق تستلزم التوازن ،وسنحاول من خﻼل هذا المقال إسقا أ عاد التنم ة المستدامة على

التسو

اﻷخضر وٕايجاد نقا التقاطع بين التنم ة المستدامة والتسو

مفهوم جديد وأصيل أﻻ وهو التسو

اﻷخضر  ،للوصول إلى

اﻷخضر المستدام ،وٕالقاء الضوء على فلسفته وانع اساته

على منظمات اﻷعمال بوجه خاص ،وعلى البيئة اﻻ ولوج ة ل متغيراتها بوجه عام.

تمهيد:

يت اين الوعي البيئي في العقود اﻷرعة اﻷخيرة لد

افة أفراد المجتمع مختلف

م وناته ﻞ في مجاله ،سبب التداع ات السرعة للبيئة الطب ع ة والتي من أس ابها ارتفاع

مستو التلوث أنواعه ،وتعود" جذور هذه المأساة البيئ ة إلى الثورة الصناع ة ومخلفاتها من

استنزاف لموارد الطب عة وتغيير في بنيتها تدخﻞ في نظمها ،مما تسبب في العديد من

الظواهر السلب ة نتج عنها اﻻختﻼل في التوازن البيئي") ،(87على غرار ظاهرة "ارتفاع درجة
الح اررة نتج عنها ما سمى اﻻحت اس الحرار والذ

سب ه ان عاث غاز ثاني أكسيد الكرون

 ،CO2وحسب العلماء أن هذه الظاهرة لها أثر خطير على الجنس ال شر وم ونات
الغﻼف الجو واﻷرض والضوء").(88

و م ن ﻷ متمعن في تارخ الشعوب مﻼحظة وجود رؤ ة استغﻼل ة ق اس ة للبيئة،

تمارس في مقابﻞ رؤ ة المحافظة على البيئة وجمالها ،مناظرها ومواردها ،وتجسد تفسير

الرؤ ة اﻻستغﻼل ة)  (exploitation viewفي أعمال ما قبﻞ اﻻهتمام البيئة ،في مقابﻞ

رؤ ة التنم ة المستدامة )  (sustainable viewالتي مثلتها الحر ة الخضراء؛ فالنظرة
مد

اﻷولى استغﻼل ة ض قة تقوم على الحاضر أ

اﻻنفتاح الواسع على إم ان ات البيئة

في أقصر وقت ،بينما الرؤ ة الثان ة أشمﻞ تقوم على الحاضر والمستقبﻞ ٕوام ان اتهما
والتطور المستدام الذ في حاجات الحاضر دون التعرض للخطر قدرة اﻷج ال القادمة
على اﻹ فاء حاج اتها ،وه ذا أص ح الجم ع مقتنعا أنه ﻻ بديﻞ عن التنم ة المستدامة ﻹنقاذ

هذا العالم.
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العلماء ،المف رن ،رجال اﻷعمال والمسوقين إلى إيجاد حلول

ﻞ هذا أد

لمعالجة هذا اﻻختﻼل البيئي و التالي تجسيد ف رة التنم ة المستدامة على مستو جزئي،

وذلك ابتكار طرق تسو ق ة جديدة فيلة حما ة البيئة .والتي تعد مثا ة فلسفة جديدة في
الف ر اﻹدار أﻻ وهي التسو
للتسو

اﻷخضر؛ الذ هو م انة الوليد الشرعي للتوجه اﻻجتماعي

صفة عامة ،ما أن ع ارة اﻷخضر تشير إلى البيئة الطب ع ة ،نحو " Shrumالذ

استعملها لتب ان أهم ة المح

الطب عي ،و أخذ ال احثون في هذا المجال ب عدين لع ارة

اﻷخضر وهما ال عد الس اسي ،واﻹنساني"

)(89

 .أما الس اسي فيتعل

التغيرات التي يجب

على الهيئة التشرع ة أن تشرع فيها مراس م وقوانين خاصة البيئة ،وأما ال عد الثاني أ

اﻹنساني :ف شرع المساهمة الفرد ة والشخص ة لﻺنسان في الحفا على المح  ،.وخﻼصة

القول فإن ع ارة اﻷخضر تستعمﻞ بديﻞ للتوجه البيئي.

وقد برزت الحر ة الخضراء في أواخر الثمانينات من القرن الماضي ،وهي امتداد

لﻼهتمامات البيئ ة التي تمثلت بدعوة حدود النمو )النمو الصفر ( لميدوز وآخرون (

) Meadows et alإﻻ أنها تختلف عنها في ون حدود النمو ر زت على المدخﻼت

والموارد التي تدخﻞ في اﻷنشطة والعمل ات وضرورة الحد من استهﻼكها .في حين ر زت
الحر ة الخضراء بدرجة أساس ة على المخرجات وتأثيراتها على البيئة ،لهذا اهتمت

ﻞ ما

هو أخضر نحو اﻻستهﻼك اﻷخضر ،المنتج اﻷخضر ،اﻻستثمار اﻷخضر والتسو

اﻷخضر ،و ﻞ ما هو صدي للبيئة صفة عامة ﻞ م وناتها وتر ي اتها ونظمها.
إن السؤال الذ

طرح نفسه إذا ان التسو

ف يف أبلت هذه اﻷخير مع التنم ة المستدامة؟،

ما هي فلسفة التسو

اﻷخضر نتاج فاح الحر ة الخضراء

اﻷخضر وما هي النقا المشتر ة بينها و ين التنم ة المستدامة؟ ،وهﻞ

م ن الحديث عن استدامة التسو

اﻷخضر ٕوالى أ مد ؟

 -1الحر ة الخضراء والتنم ة المستدامة أ ة عﻼقة؟
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هناك عﻼقة وث قة بين ﻞ من التنم ة المستدامة والحر ة الخضراء و تجلى هذا

القصد من خﻼل سيرة الحر ة الخضراء التي ارت طت بتوارخ

المستدامة وﻻ بد من الوقوف عندها:
أ(

مرحلة ما قبل ستو هولم :تميزت هذه المرحلة

)(90

ارزة في مسيرة التنم ة
ثافة اﻹنتاج الف ر

للحر ة الخضراء من جهة؛ والذ غير مسار التارخ على غرار الر ع الصامت لـ :راشيﻞ
ارسون) ،1962(Rachel carsonومأساة الموارد لـ  :ات هاردن)(Kit harden

 ،1968القنبلة الس ان ة لـ بول إيرلت ش ) .(Paul Ehrlichاﻹضافة إلى زادة معدﻻت

الكوارث الطب ع ة من جهة أخر  ،نحو تسرب ناقلة البترول الفرنس ة في السواحﻞ

الشمال ة الغر ة.

ﻞ هذا الزخم من اﻷحداث المتنوعة " أد إلى تنامي الوعي القضا ا البيئ ة في الدول

الصناع ة لد اﻷفراد بنحو أكبر من الح ومات وأص ح الكﻞ يتحدث عن اﻷخطار التي

تهدد صحة وح اة اﻹنسان من جراء التلوث البيئي") .(91لتأتي استجا ة اﻷمم المتحدة لعقد

مؤتمر البيئة والتي خلص في تقر ره إلى أن ﻞ من التنم ة والبيئة وجهان لعملة واحدة أ
ﻻ حديث عن التنم ة في منأ عن البيئة.

ب( مؤتمر ستو هولم  :1972والذ

تم عقده بناءا على طلب السو د على خلف ة

اﻷمطار الحامض ة التي تساقطت على أراضيها من جراء اﻷبخرة النوو ة المتصاعدة من

ثمن القضا ا البيئ ة وأعطاها عد عالمي،

مصانع الطاقة في أمر ا الشمال ة ،الشيء الذ

وتمخض عن هذا المؤتمر برنامج اﻷمم المتحدة للبيئة) (UNEPوتﻼحمت انشغاﻻت الدول

والنام ة مع اعت ارات البيئة في راع ة )الناس ،الموارد ،البيئة ،التنم ة( .وقد تم إصدار ب ان
شمﻞ  26مبدأ وخطة عمﻞ تشمﻞ  109توج ه.
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ج( مرحلة ما عد ستو هولم :عرفت الفترة ر ودا استثناء اﻹصدارات العلم ة الجديدة
في البيئة والتنم ة بين المتفائلين والمتشائمين .لتزداد وتتسارع وتيرة الكوارث والحروب مجددا

منها على سبيﻞ الذ ر ﻻ الحصر:

حرب الشرق اﻷوس  1973والتف ير في مصادر جديدة للطاقة عد أزمة ارتفاع اﻷسعار.-انفجار مفاعﻞ تشرنو يﻞ .1986

-تسرب  50مليون برميﻞ من النف في اﻵﻻس ا.

ومن خﻼل هذه اﻷحداث وغيرها تأكدت ف رة شمول ة القضا ا البيئ ة وضرورة تبني
إستراتج ات عالم ة متكاملة لكﻞ دول العالم و مشار ة الجم ع وسميت ف ما عد بـ إستراتيج ة

المحافظة العالم

ة)(WCS

وتعد مثا ة اللبنة اﻷساس ة للبيئة لما عد ستو هولم ،والتي

تمخض عنها عدة مؤتمرات ونشاطات منها ستو هولم ،10+مؤتمر نيرو ي عام 1982تم
الوصول إلى أن مش ﻼت التنم ة والرفاه ال شر تﻼزم مش ﻼت البيئة وعلى أثرها أنشأت:
 -اللجنة العالم ة للبيئة والتنم ة

)(WCED

التي تحرص على جعﻞ الموارد الطب ع ة

وقفا للجنس ال شر الحالي واﻷتي ،من خﻼل ض

الس اسة التصن ع ة واﻻقتصاد ة

العالم ة لتصﻞ إلى ص اغة تقرر مستقبلنا المشترك عام ،1987الذ

تعرف للتنم ة المستدامة.

د( مؤتمر ر و د

جانيرو  : 1992والذ

تبلورت ف ه

سمى بـقمة اﻷرض ،وقد صاحب عقد

المؤتمر قناعة المؤتمرن ضرورة جعﻞ اﻹنسان محور التنم ة المستدامة ،خاصة مع

اتساع الفجوة بين الشمال والجنوب وتنامي المش ﻼت البيئ ة في الجنوب في ظﻞ
العولمة وما صاحبها من تنامي للتجارة العالم ة والتقن ة وقد تمخض عن هذا المؤتمر ما
يلي:



إعﻼن رو حول البيئة والتنم ة وضم  27مبدأ لتوج ه التنم ة ولمعرفة حقوق
اﻹنسان في التنم ة ومسؤوليتهم في حما ة البيئة العامة.
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اتفاق ة اﻷمم المتحدة حول تغير المناخ(Unfccc) 

)(92

اتفاق ة التنوع البيئي.

جدول أعمال القرن القادم أجندة 21

إنشاء مفوض ة التنم ة المستدامة

ه( مؤتمر جوهازنبورغ  :2002سمي مؤتمر التنم ة المستدامة وعقد في جنوب
إفرق ا ،وتبنت القمة عدة أهداف تدعم مفهوم التنم ة المستدامة و ف ة إرسائها عالم ا.
من خﻼل هذه المسيرة نﻼح

أن الحديث عن الحر ة الخضراء أوصلنا إلى التنم ة

المستدامة في اﻷخير ،وهذا راجع إلى قناعة العالم أسره أن الرفاه ة المنشودة لن تتحق

إﻻ التنم ة المستدامة التي لن تتحق

بدورها إﻻ إذا شملت ﻞ جوانبها اقتصاد ،

اجتماعي و يئيٕ ،وان لم نحاف على البيئة في هذا الكو ب فعل ا ال حث عن و ب آخر
للع ش ف ه ،هذا إذا انت هناك أصﻼ ح اة.
ومن هذا السرد التارخي يتجلى لنا أن ف رة التنم ة المستدامة ،إنما هي وليدة نجاح

أف ار ونضال الحر ة الخضراء في العالم على المستو

اﻷخضر الذ

الكلي؛على غرار التسو

سير على نفس النهج ولكن على المستو الجزئي،

ولقد تأكد الجم ع أن التنم ة أو الرفاه العالمي لن

ون منأ

عن البيئة الطب ع ة

ﻞ عناصرها ،حيث أن الضغو التي مارستها الحر ة الخضراء أوجدت توجهات جديدة

في ميدان اﻷعمال وأظهرت شرائح وقطاعات سوق ة جديدة غير مش عة ،فأٌجبر المسوقين

ورجال اﻷعمال والمنظمات صفة عامة للتحول نحو التسو

اﻷخضر ل س لتحقي اﻷفضﻞ

للزون فق بﻞ ولهم أ ضا )اعمﻞ الجيد واﻷفضﻞ من أجﻞ شر تك سبب وجودك( ،وهذا ما

جعﻞ الكثير من التسم ات تر النور نحو :مواطنة الشر ة  ،التسو
و ندرج تحت هذا له التسو

وقد بدأ بروز معالم التسو

اﻷخضر

المجتمعي للشر ة

اﻷخضر في الثمانينات من القرن الماضي لير النور

صراحة عام 1991في مؤتمر بنيو ورك عنوان)التسو
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أذهان وتعامﻼت المجتمع المدني ومجتمع اﻷعمال عدة إصدارات نحو :إستراتيج ة اﻷعمال
والبيئة ،اﻹدارة العالم ة الخضراء ،وتجدر اﻹشارة إلى أن فلسفة التسو

اﻷخضر تقوم على

عدة أف ار سوف نورد عضها حسب التعارف المختلفة التي أطلقت على التسو

اﻷخضر.لكن قبﻞ ذلك سنتطرق ﻷس اب نشوئه:

 -2أس اب ظهور التسو

اﻷخضر :عود ظهور التسو

اﻷخضر إلى

الضغوطات التي مارستها وﻻ تزال تمارسها الحر ات الخضراء على منظمات اﻷعمال

وعلى الح ومات من أجﻞ زادة الوعي البيئي وجعﻞ التغيرات في اﻹنتاج والتسو

واﻻستهﻼك تصب في مصلحة البيئة ،المستهلك ،المجتمع والمنظمات ذلك .و رجع أس اب
زادة قوة وفاعل ة الحر ات الخضراء إلى :

)(93

أ  /تناقص المواد اﻷول ة المتواجدة في الطب عة؛ والمؤلفة من ثﻼثة أنواع:

*المواد غير المحدودة  :تتمثﻞ في الهواء والماء ،وهي مهددة سبب التلوث واتساع ثقب

اﻷوزون ،مما دفع المجام ع الداعمة للبيئة إلى توحيد جهودها لتحقي اﻻستخدام اﻷمثﻞ
لهذه الموارد.

*المواد المحدودة القابلة للتجديد :منها الغا ات والغذاء.

*المواد المحدودة غير قابلة للتجديد :وتتضمن النف  :الفحم ،الحديد... ،الخ؛ وهي من

المعضﻼت التي تواجه اﻻقتصاد ات العالم ة ،فعند نضوب هذه المواد ﻻ م ن إعادة

تجديدها لذا وجب على المنظمات إيجاد حلول بديلة للتقليﻞ من استنزاف هذه الموارد
الطب ع ة.

ب  /ارتفاع تكلفة الطاقة :إن ارتفاع تكلفة الطاقة بزادة أسعاره ،ولذلك تتزايد المطال ة
الحفا

على البيئة ومحاولة إيجاد فرص عمﻞ استخدام الطاقة النظ فة أو ما سمى

التكنولوج ا النظ فة وهذا أد

بدوره إلى بروز مصطلح جديد هو اﻻبتكارات الخضراء أ

إيجاد طاقة نظ فة ﻻ تضر البيئة.
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التلوث  :إن أغلب اﻷنشطة ال شرة تؤد

ج  /ارتفاع مستو

ش ﻞ م اشر أو غير

م اشر إلى اﻷضرار البيئ ة ،فمثﻼ تلوث الم اه أتي من استخدام المبيدات الزراع ة ومبيدات
في ال حار واﻷنهار

الحشرات ودفن النفا ات في ال حيرات واﻷنهار و ذلك تسرب النف

وال حيرات سبب الحوادث ،وجعﻞ مصب م اه المجار  ،والصرف الصحي في ال حار...الخ

د  /تغير دور الح ومات  :يختلف مقدار الوعي البيئي من ح ومة إلى أخر على

حسب درجة الحضور والفعال ة للحر ات الخضراء في هذه البلدان ،فمثﻼ هناك ح ومات

تقدم دعما للمنظمات من أجﻞ منتجات خضراء ،نحو"منظمة اﻷعمال تو وتا )(TOYOTA
لصناعة الس ارات والتي لها محر ات صد قة للبيئ ة؛ أص حت معف ة من ضر ة اﻻزدحام
حال ا في لندن"

)(94

وخﻼصة القول أن لهذه اﻷس اب وغيرها ثير ،جاء التسو

تسعى إلى تحقي

أفضﻞ حاﻻت اﻹش اع للزائن وتحقي

اﻹضرار البيئة ،ومصلحة المجتمع في آن واحد.

 -3فلسفة التسو

اﻷخضر فلسفته التي

أهداف المنظمة الرح ة ،دون

اﻷخضر :ﻻ يزال يثير هذا المفهوم العديد من التساؤﻻت لد

اﻷطراف المعن ة ،حيث أن هذه الكلمة أكثر من دﻻلة نحو :حما ة البيئة :التوجه غير هادف

للرح ،حما ة المستهلك ،المسؤول ة اﻻجتماع ة للمنظمات ،اﻷخﻼق التسو ق ة للمنظمة،

مواطنة المنظمة...الخ ،وعلى الرغم من ت اين آراء المف رن وال احثين في المجال ،إﻻ أن
التقارب هو السمة ال ارزة لمختلف التعرفات التي أطلقت على التسو

تتف على تعرف واحد :

 -مفهوم التسو

اﻷخضر :عرفته الجمع ة اﻷمر ة للتسو

اﻷخضر؛ ٕوان لم

) (AMAأنه " عمل ة

دراسة النواحي اﻹيجاب ة والسلب ة لﻸنشطة التسو ق ة وأثرها في تلوث البيئة واستنفاذ
الطاقة") .(95جاء هذا التعرف سنة  1976يؤخذ عل ه أنه ير ز على الجانب النظر

للموضوع ،مهمﻼ التوض ح ف ما يخص ماهيته ،أهدافه وغا اته  .أما stanton et al
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ف عرفه أنه " أ

نشا تسو قي خاص شر ة معينة والذ

ٕوازالة التأثير السلبي لمنتج معين على البيئة "

)(96

يهدف إلى خل تأثير إيجابي،

إن اﻹضافة في هذا التعرف تتعل بتحديد

المحتو البيئي طرقة صرحة ،الرغم من النقائص تغيب العﻼقة بين المنظمة والزائن

اﻷخضر ،وقد جاء تعرف Darymple and parson

في إكمال صورة التسو

التالي:هو " مدخﻞ إدار خﻼق يهدف إلى تحقي

الموازنة بين حاجات ورغ ات الزائن

والمتطل ات البيئ ة وهدف الرح ة للمنظمة في وقت واحد"
التسو

)(97

 ،اﻹضافة هنا هي اعت ار

اﻷخضر مدخﻞ خﻼق ،ومصدر لﻺبداع والتمييز لمنظمات اﻷعمال ،مع اﻹشارة

إلى ال عد اﻻقتصاد

المتمثﻞ في رح ة المؤسسة ،مما عني عدم اﻻقتصار على منظمات

اﻷعمال غير هادفة للرح  .و عرفه  Yong and Mingأنه "أحد أنواع التسو
للبيئة الطب ع ة واﻻجتماع ة"

)(98

الصدي

الرغم من اﻻختصار في التعرف إﻻ أنه ذو عد اجتماعي

لم يرد في اقي التعرفات السا قة الذ ر ،و عد ال عد اﻻجتماعي من اﻷهم ة ما ان البيئة

و للتسو

اﻷخضر ﻷن رفاه ة المجتمع من أولو ات وم اد التسو

اﻷخضر واﻻجتماعي

على حد سواء ،أما تعرف ثامر ال ر وع اس النور هو" مدخﻞ نظامي متكامﻞ يهدف

إلى التأثير في تفض ﻼت الزائن تدفعهم نحو التوجه إلى طلب منتجات غير ضارة البيئة

وتعديﻞ عاداتهم اﻻستهﻼك ة ما ينسجم مع ذلك ،والعمﻞ على تقد م مزج تسو قي متكامﻞ
قائم على أساس اﻹبداع ،ش ﻞ يرضي هذا التوجه ،حيث تكون المحصلة النهائ ة الحفا

على البيئة ،حما ة المستهلك ٕوارضاءه وتحقي هدف الرح ة للشر ة") .(99ﻼح من هذا
التعرف أنه شامﻞ إلى حد ما وجعﻞ نقطة اﻻرتكاز هي المستهلك في تفضيﻞ وطلب

منتجات صد قة للبيئة وتحق

اﻹش اع والرضا المطلوب من جهة ،ومن جهة أخر على

المؤسسة إيجاد تلك التول فة المناس ة للمزج التسو قي  -المتكون من المنتج ،التسعير،
التوزع والترو ج  -والتي ﻻ م ن أن تتحق

منأ

عن اﻹبداع واﻻبتكار اﻷخضر ،حيث

ضمن اﻹضافة إلى تحقي الرضا لمجموعة المستهلكين ذو العادات والسلو ات الشرائ ة

.
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المعدلة إيجا ا نحو اقتناء ما فيدهم و عد عنهم الخطر الظاهر وال اطن ،ومنظمة اﻷعمال

التي سوف تحق

إضافة إلى رحيتها استمرارها وتحسين صورتها لد

الجمهور عامة

اعت ار مواطنتها المعنو ة فرد صالح في المجتمع جن ا إلى جنب مع اقي أفراد المجتمع

الطب عيين.

 -4استدامة التسو

اﻷخضر :تعد اﻻستدامة التطور اﻷكثر عمقا وحداثة في التسو

اﻷخضر ،وقد بدأت مﻼمحه تظهر في أواخر الثمانينات من القرن الماضي من خﻼل تقرر
تبلور ف ه مصطلح التنم ة المستدامة وأسق

برنتﻼند  Brundtlandعام  1987والذ

مفهوم اﻻستدامة على عدة مجاﻻت منها التسو

من الرجوع إلى أصله أﻻ وهو التنم ة المستدامة.
أ-

اﻷخضر  :ولشرح المفهوم واست عا ه ﻻبد

ماه ة التنم ة المستدامة :لقد ان للعموم ة التي يتصف بها المفهوم دور في

جعﻞ ﻞ الح ومات تقر ا تتبنى التنم ة المستدامة مشروع س اسي حتى ٕوان استخدم
المفهوم لدعم وجهات نظر متناقضة ح ال قضا ا البيئة التغير المناخي ،التدهور
البيئي...إلخ .في حين التنم ة المستدامة تحمﻞ عدة معاني منها تعرف لجنة  wcedتقرر

برونتلند  1987هي التنم ة التي تلبي احت اجات الجيﻞ الحاضر دون التضح ة أو اﻷضرار
قدرة اﻷج ال القادمة على تلب ة حاج اتها"

)(100

و ؤخذ على هذا التعرف الغموض الذ

تنفه خاصة من ناح ة الجدل في إيجاد وسائﻞ لضمان استمرار حاجات اﻷج ال القادمة.

وهناك أ ضا تعرف أبو اليزد الرسول":هي ﻞ اﻹجراءات والعمل ات المتناسقة والمتجانسة
الﻼزمة لتغير استغﻼل الموارد ،اتجاهات اﻻستثمارات ،توجهات التنم ة التكنولوج ة

والتغيرات المؤسس ة ،ما ضمن إش اع الحاجات واﻷنشطة اﻹنسان ة الحال ة والمحتملة

مستق ﻼ

)(101

نﻼح

أن هذا التعرف س

المفهوم جزئ ا شرح ٕواعطاء أمثلة عن

فة

وسبﻞ الحفا على الموارد لﻸج ال الحال ة والمستقبل ة ،وتعد التنم ة المستدامة العﻼقة بين
قاعدة الموارد والنظام اﻻجتماعي والق م المستدامة ،وتتحق اﻻستدامة في التنم ة من خﻼل
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تفضيﻞ ق م الترشيد في م ات الموارد المستخدمة والقدرة اﻻست عاب ة للنظام اﻻجتماعي في
تفضيﻞ تلك الق م دون غيرها أنه
مجموعة روما والتي طل

)(102

 ،أما ق م الترشيد فهي نفسها الف رة التي طرحتها

عليها النمو الصفر أ

استخدام أقﻞ م ات مم نة من

المدخﻼت في العمل ة اﻹنتاج ة في حين القدرة اﻻست عاب ة للنظام اﻻجتماعي عني اﻹنتاج

واستخدام الموارد أش الها المختلفة في حدود استطاعة النظام اﻻجتماعي أ

اﻻست عاب ة للنظام البيئي.

احترام القدرة

أما السعيد عبد المنعم ف قول :أن التنم ة المستدامة هي" تلك التنم ة التي تسعى إلى تحقي
التوازن بين تفاعﻞ المنظومات الثﻼث ) المح

الحيو  ،المح

اﻻجتماعي ،المح

المصنوع ( ،وتحاف على سﻼمة النظم البيئ ة وحسن أدائها")(103؛ عد سرد هذه التعارف
م ن لنا الولوج في أهداف وخصائص التنم ة المستدامة

ب -اﻷ عاد والخصائص :إن أهم خاص ة جاءت بها التنم ة المستدامة هي "الر

العضو التام بين اﻷ عاد الثﻼث )اﻻقتصاد ،البيئة والمجتمع( ،حيث ﻻ ينظر إلى أ

واحدة من هذه الم ونات ش ﻞ منفصﻞ ،فﻼبد أن تكون النظرة تحليل ة متكاملة".104


ال عد اﻻقتصاد  :هو مد

إم ان ة إنتاج سلع وخدمات ش ﻞ مستمر وان حاف

على مستو معين قابﻞ ﻹدارة التوازن اﻻقتصاد

حدوث خلﻞ اجتماعي ناتج عن اﻷزمة اﻻقتصاد ة
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المنتج

اﻷخضر

ال عد اﻻقتصاد

ال عد اﻻجتماعي

ال ساطة هي السمة ال ارزة في

تراعي هذه المنتجات المجتمعات

بتصام م مبتكرة وخﻼقة قائمة

ومعتقدات ،وخاصة الق م اﻷخﻼق ة

المنتجات الخضراء المستدامة

على مدخﻼت أقﻞ من الموارد
المتجددة وغير المتجددة على

غرار الطاقة مع الحفا على

المستهدفة ما فيها ثقافات

اﻻجتماع ة من خﻼل حما ة الزون

والمجتمع والبيئة على حد سواء

تحقي رح ة المؤسسة اعتماد

اﻷخضر

التوز ع

اﻷخضر

تعد أولى أولو ات القائمين على المنتجات
الخضراء وتؤخذ عين اﻻعت ار قبﻞ وأثناء

و عد اﻹنتاج  :في محاولة لخل صورة
ايجاب ة من خﻼل اﻻقتصاد في الموارد

أنواعها مراعاة مع ار الزمن وجعلها متعددة

اﻻستخدامات وقابلة للتدو ر في نفس الوقت

وجعلها طب ع ة إ

على تخف ض لف المواد

التسعير

ال عد البيئي

الداخلة وتقل ص النفا ات
المتولدة

عد التسعير اﻷخضر أكثر

يتم اعتماد طرقة السعر المدرك

سعر لفة إضاف ة مصاح ة

ستط ع الزون دفعها ونه شعر

والتطو ر واﻻبتكار اﻷخضر

جيدة بهذا السعر اعت ار المنتجات

المستهدف

يتنافس الوسطاء في اعتماد

إن طرقة التوزع ذات اﻻتجاهين

يتم التوزع اﻷخضر ضمن ق اسات الجودة

إيراد من غيره ونه يتضمن
للعمل ة اﻹنتاج ة ال حث

التوزع اﻷخضر غ ة خدمة

لد الزون من خﻼل وضع أسعار

الزائن يتم التسعير وف ﻷ عاد اجتماع ة

أنه حصﻞ المقابﻞ على ق مة

الجودة لجعﻞ السعر أكثر قبول لد الجمهور

الخضراء متميزة

تعمﻞ على إرساء عﻼقات قو ة بين
خﻼل التعبئة العمﻞ الجيد المبني

صلة مستو ات التلوث والخاصة بوسائ

مصالحهم عبر تقو ة عﻼقاتهم
مستفيدين من ميزة د مومة

على الثقة والتفاعﻞ والتشارك من

العﻼقة مع الطرفين عبر نظام

Towالتوزع ذ اﻻتجاهين)والتي عتمد على (way

عمل ة التدو ر

تتجمع فيها معايير خضراء إضافة إلى

البيئ ة وهذا عني أن النقﻞ فترض أن ون

تجار التجزئة والجملة وزائنهم من

مع مجهزهم وزائنهم،

انطﻼقا من تحقي الق مة المدر ة لد

أجﻞ الصالح العام وهو تجسيد

المشار ة الشعب ة لحما ة البيئة

ذو صلة متطل ات التعبئة والتغليف وذو

النقﻞ  ،ما يجب أن تحمﻞ عﻼمة التدو ر
إشارة أنها تحمﻞ منتجات خضراء

و التالي الحفا على المجتمع
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الترو ج

عمﻞ اﻻتصال التسو قي

اﻷخضر

تتعزز صورة المنظمة وم انتها

يتمير المزج الترو جي اﻷخضر عنصر

اﻷخضر على ر ٕوادامة

اﻻجتماع ة فرد صالح وفعال في

الملصقات البيئة والتعبئة والتغليف إضافة

خﻼل مزج ترو جي تسعى من

الترو جي القائم على اﻻلتزام

عامة ب ع شخصي وترق ة المب عات ،وتتم

حق ق ة حول منتجاتها

المعلومات البيئ ة والصح ة عيدا

بإ ضاح الجوانب الصد قة للبيئة والتي

العﻼقة منظمة وزائن من

خﻼله إلى طرح معلومات

بخصوص أثارها البيئ ة
والصح ة و التالي تسو

نفسها

طرقة خضراء مما عود عليها

مردود معتبر

المجتمع من خﻼل مزجها

والنزاهة والشفاف ة في طرح

عن الغسيﻞ اﻷخضر ،واعتمادا

على م اد العﻼقات العامة من
الصدق ،الشفاف ة وعدم إخفاء

الحقائ

إلى العناصر اﻷخر من إعﻼن عﻼقات

عن طر الحوار التفاعلي في اﻻتجاهين
حو ها المنتج أو الغﻼف أو أ شيء آخر

مرت

ه

مما ساهم في تدع م

الثقافة الخضراء لد عموم

المجتمع،

ون النظام مستداما اجتماع ا في حال حق

العدالة في



ال عد اﻻجتماعي:



ال عد البيئي :أما عن اﻻستدامة البيئ ة فيجب المحافظة على قاعدة ثابتة من

التوزع ٕوا صال الخدمات اﻻجتماع ة الصحة والتعل م إلى محتاجيها ،والمساواة في النوع

اﻻجتماعي والمحاس ة اﻻجتماع ة والس اس ة والمشار ة الشعب ة.

الموارد الطب ع ة؛ بتجنب استنزاف الموارد المتجددة والموارد غير المتجددة ،و تضمن ذلك
التنوع الحيو وتوازنه واﻷنظمة البيئ ة الطب ع ة اﻷخر التي ﻻ تصنف عادة موارد

اقتصاد ة.

ف)جدول رقم ) : (01إسقا أ عاد التنم ة المستدامة على المز ج التسو قي

اﻷخضر

المصدر :من إعداد ال احثة اعتمادا على ما ورد في اﻷدب ات
عد تسل

الضوء على التنم ة المستدامة وأ عادها وخصائصها ،نزعنا عنها ولو عض

الغموض الذ

تنفها في محاولة ﻹيجاد نقا التقاطع بينها و ين التسو
141
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ج -نقا التقاطع بين التسو
إن تزامن ظهور التسو

جاء نتاج ضغ

اﻷخضر والتنم ة المستدامة :

اﻷخضر مع التنم ة المستدامة لم

ن وليد الصدفة بﻞ

الحر ة الخضراء من جمع ات حما ة المستهلك والبيئة وغيرها ،على

منظمات اﻷعمال والح ومات على حد سواء من أجﻞ اﻻهتمام البيئة وتقد م منتجات ﻻ

تضر الزائن والبيئة من جهة؛ ومن أجﻞ سن تشرعات تنظم وتوجه وتراقب وتعاقب إن
اقتضى اﻷمر عمﻞ المنظمات في نفس اﻹطار ،لتحقي

تتحق بدورها إﻻ استدامة التسو
اﻻستدامة.

اﻹش اع لد

اﻷخضر؛ أ

ما س قت اﻹشارة فإن التسو
الزائن الموازاة مع تحقي

البيئة .و العودة إلى مفهوم التسو

مد

مفهوم الد مومة البيئ ة والتي ﻻ

است عاب التسو

اﻷخضر لمفهوم

اﻷخضر قوم على فلسفة :تحقي أفضﻞ حاﻻت

أهداف المنظمة المتمثلة الرح ة دون اﻷضرار

اﻷخضر الذ

وضعه ثامر ال ر ونزار النور  ،نجد

أنهما تحدثا عن تول فة مميزة للمزج التسو قي اﻷخضر والتي تسمح له بتحقي

للمستهلك والرح ة للمنظمة وقبولها لد

الجمهور سبب احترامه ﻷ عاد التنم ة المستدامة،

والجدول الموالي عد صورة عن هذا المزج التسو قي اﻷخضر المستدام
استوعب

اﻹش اع

اﻷخضر ممثﻼ في مزجه التسو قي قد

من قراءة الجدول يتبين أن التسو

ﻞ ساطة ونجاح أ عاد التنم ة المستدامة حتى أحسن منها ،وذلك

ﻞ سر

و دون تكلف .لتتأكد ف رة أن النقا المشتر ة بين مفهوم التنم ة المستدامة وفلسفة التسو

اﻷخضر يتمثﻞ في لب مضمون مصطلح اﻻستدامة أو التواصل ة أو اﻻستمرارة؛ فاﻻستدامة
هي ذلك الوضع المتوازن ون ا بين احت اجات اﻹنسان والطب عة ،مع القدرة على مواصلة

ممارسات مرحة إلى ما ﻻ نها ة دون حدث بيئي ظهر فجأة ﻹنهائها.

ما م ن وصفها أنها" ذلك النهج لﻼستهﻼك واﻹنتاج المتضمن تحديداً للمواد اﻷول ة

في ضوء معايير الواقع الحالي ،فهو يتضمن استخدام موارد طب ع ة الكم ات التي ﻻ تؤد

إلى أضرار اﻷنظمة البيئ ة أو النشاطات اﻹنسان ة و تعبير آخر البيئة التي م ن تعو ضها
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من خﻼل البدائﻞ التي تحﻞ محﻞ المواد اﻷصل ة"
جم ع النشاطات المرت طة بتسو

)(105

المنتج أو الخدمة التي حب أن تدار حذر حيث تستمر

هذه النشاطات في المستقبﻞ دون نقصان

تبدأ من الشروع في توج ه التسو

 ،وهي أ ضا "اﻷثر على البيئة في

 ،وعلى ضوء ما سب فإن النشاطات التسو ق ة

)(106

اﻷخضر ل س قصد تخف ض الدمار البيئي وتقليﻞ
اﻻستدامة أ

اﻷضرار الحاصلة للموارد الطب ع ة فق ٕ ،وانما في السعي من اجﻞ تحقي

الوصول إلى حالة توازن وني لكﻞ متغيرات البيئة مختلف أنظمها وأنساقها حيث يتم ن

الفرد من اﻹ فاء حاجاته المختلفة أفضﻞ العروض عدم إضرار البيئة الطب ع ة حال ا

ومستق ﻼ ،واستمرار رح ة المؤسسات ،وهذا جوهر فلسفة التسو اﻷخضرٕ ،واذ انت
أس اب حث العالم أسره عن اﻻستدامة من أجﻞ تحقي التوفي بين التنم ة اﻻقتصاد ة
واﻻجتماع ة مع المحافظة على البيئة ،وهذا ما تكفله خصائص اﻻستدامة من:
جدول رقم ) :(02نقا التقاطع بين التنم ة المستدامة والتسو

اﻷخضر

خصائص اﻻستدامة

النس ة للتنم ة المستدامة

النس ة للتسو

اﻻستمرار ة

وهو ما يتطلب توليد دخﻞ مرتفع م ن

ﻻ غفﻞ التسو

من إجراء اﻹحﻼل والتجديد والص انة

رح ة المنظمة ،لكن ل س

من إعادة استثمار جزء منه ما م ن

للموارد.

تنظ م استخدام الموارد الطب ع ة

القادمة.

المستدام

عن دوره التقليد
على

حساب

اﻷخضر

في تحقي

البيئة

وﻻ

المستهلك وﻻ المجتمع وﻻ

سواء المتجددة أو غير المتجددة ما

سمح

اﻷخضر

مصلحة

بتحقي

اﻷج ال

حتى اﻷج ال القادمة

عتبر اﻷكثر حرصا على

انتقاء

الموارد

المستخدمة

في

الطب ع ة
اﻻنتاج

والتوزع ،و ستمر في انتقاء
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هذه الموارد بﻞ و حث في

سبﻞ الوصول إلى موارد بديلة
استخدام

أو صد قة للبيئة

اﻻبتكار اﻷخضر نحو الطاقة
تحقي التوازن البيئي

وهو المع ار الضا

حيث إن

إن تحقي السﻼمة البيئ ة عد

الح اة الطب ع ةٕ ،وانتاج ثروات متجددة

اﻷخضر ،بﻞ وأحد أهم أس اب

المحافظة على البيئة ضمن سﻼمة
مع اﻻستخدام العادل للثروات غير

المتجددة ،مما يؤد

إلى قناعة مفادها

أن البيئة عنصر أساسي لضمان نجاح

التواصل ة اعتمادا على اﻷسس

البيئ ة

النظ فة مثﻼ

أ مشروع إنمائي.

وذلك ينع س في قاعدة المخرجات
مقابﻞ المدخﻼت ،حيث يجب أن ون

توليد المخلفات ما ﻻ يتعد

قدرة

است عاب اﻷرض لهذه المخلفات أو
تضر

قدرتها على اﻻست عاب في

المستقبﻞ ،هذا النس ة للمخرجات؛ أما
المدخﻼت والتي تتمثﻞ في المصادر
المتجددة وغير المتجددة ،فاستهﻼكها

إجماﻻ يجب أﻻ يتعد

قدرتها في

التوليد النس ة للمصادر المتجددة ،أما
غير المتجددة فيجب استخدامها حيث

قاعدة الناتج من استخدام المصادر
المستنفذة يجب استخدام جزء منه في

إش اع الحاجات الحال ة واستثمار اقي

جوهر

فلسفة

وجوده،

و تجلى

التسو

هذا

في

المزج التسو قي سالف الذ ر
ال عيد قدر اﻹم ان عن

إن التسو

يتناقض

أبدا

اﻷخضر لم
مع

قاعدة

التواصل ة فهو أعطى توض ح

أكثر لقاعدة المخرجات مقابﻞ

المدخﻼت بﻞ وأعطى ﻞ هذه

التفاصيﻞ التي عجزت عنها

التنم ة
ينطل

المستدامة،

ونه

من المستو الوحدو

جزئي ،مفصﻼ في العمل ات
مرحلة

مرحلة و ﻞ واحدة

على حد  ،وخير دليﻞ على

ذلك

تفاصيﻞ

المزج

التسو قي.

العائد في مشارع مستقبل ة تخدم
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تحفيز المشار ة الشعب ة

اﻷج ال القادمة.
الرؤ

وتنسي

لﻺبداع والعمﻞ نحو

تحقي أهداف مشتر ة للمستقبﻞ وتدعم
منهج ة متكاملة للتواصل ة.

و تجلى ذلك من خﻼل ال عد
للتسو

اﻻجتماعي

اﻷخضر ،و تجسد في الواقع
من

برامج

التسو ق ة

اﻹعﻼن ة

نحو:

اﻻتصاﻻت

المدعمة

المصدر :من إعداد ال احثة اعتمادا على أحمد أبو اليزد الرسول " التنم ة المتواصلة

الحمﻼت
للوعي

البيئي.

اﻷ عاد والمنهج"م ت ة ش اب المعرفة ،اﻹس ندرة ،مصر ،2007 ،ص ،93-92

وما ورد في مراجع أخر .

من قراءتنا للجدول يتضح مد

است عاب وتقبﻞ التسو

اﻻستدامة وعدم تناقضه ولو في عنصر واحد ،هذا إنما يدل على مد

التسو

اﻷخضر لخصائص
مصداق ة استدامة

اﻷخضر مفهوم جديد يدعم التنم ة المستدامة خاصة على مستو المنظمات ،لكن

تأثيره م ن أن شمﻞ المجتمع

امﻞ حان لم نقﻞ الكون برمته وذلك عن طر

اﻷخضر المستدام ،و استخدام وسائﻞ اﻻتصاﻻت الحديثة على رأسها اﻻنترنيت.

د -النتائج المحققة عن استدامة التسو
للتسو

اﻷخضر :إن نجاح تطبي

اﻷخضر يخول لها اﻻستفادة من الم از ا التال ة:

 -1إرضاء المالكين :إن التسو

)(107

الترو ج

المنظمة

اﻷخضر المستدام ينتج أسواقا وأفاقا جديدة للمنظمة

و جعلها في موقع الرادة في تقد م منتجات جديدة ومبتكرة صد قة للبيئة؛ مما
ساعدها على تحقي نمو في اﻷراح واكتساب سمعة وصورة جيدة لد الجمهور.

 -2تحقي

اﻷمان في تقد م المنتجات ٕوادارة العمل ات :إن تم ن المنظمة من تقد م

منتجات خضراء صد قة للبيئة ستلزم منها العمﻞ
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وخﻼق حيث تخفض من التلف واﻷعتاب والوقت الضائع.في العمل ة اﻹنتاج ة ،وهذا
يجنبها المﻼحقة القانون ة أو طلب التعو ضات من المتضررن.

 -3القبول اﻻجتماعي للمنظمة :إن المنظمة التي تنجح في نهج التسو

اﻷخضر

المستدام تكسب قبوﻻ اجتماع ا بير من قبﻞ أفراد المجتمع ،ما ساهم في توطيد

عﻼقتها بزائنها الحاليين و سب تأييد ق ة أعضاء المجتمع الذين من المم ن أن
ص حوا زائن مستقبلين لها.

 -4د مومة اﻷنشطة :إن المنظمات الخضراء في منأ من المشاكﻞ القانون ة والبيئ ة التي
من المم ن أن تكون سب ا في توجه المنظمات توجهات تقليد ة.

 -5تعديﻞ السلوك اﻻستهﻼكي لﻸفراد من خﻼل الشراء وف

الحاجة تفاد ا للتبذير

واستنزاف الموارد؛ على غرارك الشراء واﻻستعمال للمنظمات ،بتبني اﻷسلوب الكفء
في اﻻستخدام للمواد وعمل ات اﻹنتاج.

 -6إعطاء مجال للمجتمع لتقي م التر يب البيئي للمنتجات ومد

مطا قتها للمواصفات

التشرعات التي تسنها الح ومات ﻹلزام منظمات اﻷعمال مضامين التسو
اﻷخضر.

 -7الوصول إلى الغا ة المنشودة من قبﻞ الجم ع والتي ﻻ تتعارض فيها المصالح وهي
الرفاه ة الحق قة من خﻼل السمو الق م اﻷخﻼق ة البيئ ة واﻻجتماع ة.

و التالي فإن هذا المنحى ساهم في دعم د مومة أنشطة المنظمة واستمرارها وتطورها في
البيئة المح طة بها.

لقد تطور التسو

المستدامة وما ارت

اﻷخضر عد منتصف الثمانينات تحت تأثير فهم التنم ة

بها من اهتمام البيئة حتى أص ح التسو

لهذه التنم ة ؛ ومنذ العقد اﻷخير من القرن الماضي ارت

اﻷخضر مثا ة دعم قو

التسو

اﻻستدامة  sustainabilityوالتي أص حت مثا ة معدل لسلوك التسو

يتعل

اﻷخضر مفهوم
التقليد

البيئة الطب ع ة وقدرتها وتتحق هذه اﻻستدامة خاصة إذا ما دعم التسو

في ما

اﻷخضر

اﻻبتكار اﻷخضر المرتكز أساسا على تكنولوج ا المعلومات واﻻتصاﻻت وهذا طب عة
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الحال في ظﻞ قدرات المنظمة ومد
للتسو

اﻷخضر الذ

قظتها وتك فها مع بيئتها .وقد قدم  Procterنموذجا

قوم على نوعين من العوامﻞ:

)(108

أ-عوامﻞ الفرص أو الم از ا في التسو  :جذب اﻷعمال وعلى رأسها وظ فة التسو

لﻼستفادة من اﻷسواق الجديدة والم از ا التنافس ة القائمة على البيئة والمسؤول ة اﻻجتماع ة

التي تحققها المنظمة من جراء أخذها المطالب البيئ ة الخضراء.

ب-عوامﻞ التهديد أو المخاطر في السوق :حيث أن البيئة تدفع اﻷعمال نحو اﻷخذ

المطالب البيئ ة الخضراء من خﻼل اللوائح البيئ ة )القانون الجنائي( المسؤول ة البيئ ة

للشر ة والمعايير الق اس ة البيئ ة اﻷعلى لـ إيزو ،14000لنصﻞ في اﻷخير إلى ش ﻞ يبين

التسو

اﻷخضر مدعوما اﻻبتكار اﻷخضر

:

من خﻼل هذا الش ﻞ م ن القول أن التسو

اﻷخضر المستدام هو :منهج شامﻞ

ومتكامﻞ عمﻞ من خﻼل ارتكازه على العمل ات الماد ة أو اﻻفتراض ة اﻹلكترون ة

والمستدامة والمتعلقة بتدف

المفاه م واﻷنشطة والمعلومات والخبرات والمنتجات الخضراء

من المنظمة نحو الجمهور عبر قنوات التوزع الماد ة واﻹلكترون ة ما حق
الزائن-المجتمع-والمنظمة على حد سواء.

الخاتمة:

إن مفهوم استدامة التسو

أهداف

اﻷخضر ستوعب أ عاد وخصائص اﻻستدامة ش ﻞ سلس

وفعال حتى أحسن من التنم ة المستدامة في حد ذاتها ،ﻷنها ب ساطة جوهر فلسفته المتمثلة

في تحقي رفاه ة للفرد والمجتمع في إطار الحفا على مصلحة الزون التي ﻻ تتعارض

مع نظيرتها المجتمع ة شرطة أن تحق
أخﻼق ة ،و التالي فإن استدامة التسو
 -عدم اقتصار التسو

وتخدم الق م البيئ ة التي هي في النها ة ق م

اﻷخضر تتجسد في:

اﻷخضر على المنتجات الخضراء فحسب بﻞ تشمﻞ ﻞ الخبرات

واﻷنشطة ذات العﻼقة بتطو ر وتدف هذه المنتجات من المنظمة إلى السوق أو البيئة
الخارج ة.
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 -مساهمة التسو

اﻷخضر المستدام في تدف المفاه م الخضراء إلى الزائن والمجتمع

ما يخدم عمل ة التوع ة والفهم لمطالب البيئة الطب ع ة وتجسيدها في أنشطة ومنتجات

المنظمة.

 -تحق التوازن بين حاجات الزائن)المطالب الخضراء( وأهداف المنظمة.

 -التسو

اﻷخضر المستدام ﻻ يتناف أو يتعارض مع التطور التكنولوجي حيث م ن أن

ون إلكترون ا

و ناء عﻞ ما سب فقد تم استخﻼص النتائج التال ة:

 -1إن التنم ة المستدامة وعلى غرار التسو

الخضراء في العالم أسره ولعقود من الزمن.

 -2التسو

اﻷخضر هي نتاج فاح الحر ة

اﻷخضر المستدام قوم على فلسفة تحقي أفضﻞ حاﻻت اﻹش اع لد الزائن

والمجتمع مع تحقي أهداف المنظمة من رح ة وتطور دون اﻷضرار البيئة من خﻼل

-3

المزج التسو قي اﻷخضر والتي تسمح له بتحقي اﻹش اع للمستهلك والرح ة للمنظمة

وقبولها لد الجمهور سبب احترامه ﻷ عاد التنم ة المستدامة،

الواقع.

اعتماد اﻻبتكار اﻷخضر هو السبيﻞ لتجسيد فلسفة التسو

 -4يتفوق التسو

اﻷخضر المستدام في است عاب وتفعيﻞ أ عاد التنم ة المستدامة ش ﻞ

ناجح من خﻼل مزجه التسو قي.

 -5التسو

اﻷخضر المستدام في

اﻷخضر المستدام حق

خاص ة اﻻرت ا

المستدامة اﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة والبيئ ة.

العضو

 -6م ن اعت ار التنم ة المستدامة مثا ة اﻹستراتيج ة والتسو
الس اسة المثلى لتطبي اﻹستراتيج ة على المستو الوحدو .

التام ﻷ عاد التنم ة

اﻷخضر المستدام هو

قائمة الهوامش
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مجلة ال حوث والدراسات العلم ة
جامعة الد تور حيى فارس

المسح الــعام لﻸ راضي في الجزائـــــر نشأته وتطوره
فضيلة قرنان.أ

ل ة الحقوق جامعة بومرداس

Résume

La propriete fonciere en algérie a était plus tard influencer par le regime
ottoman.

Depuis 1830 et durant la période coloniale, les lois fonciéres appliquées

en algérie ont toutes été essentiellement inspirées par le souci de placer
progressivement la propriété algérienne sous le régime du droit français.

Après l’indépendence, des mesures de protection d’urgences ont été mises

en place pour protéger le patrimoine foncier national , Les perspectives de
développement necessitent d’autant renseignements touchant tout le
territoire national.

C’est ainsi que fut promulguée l’ordonnance n: 75-74 du novembre 1975

portant établissement du cadastre generale et institution du livret foncier
,qui a reçu une application effeective dés 1976 et aussi
la loi 07-02 du 27 février 2007.

ملخص

لقد تأثرت الملك ة العقار ة في الجزائر التواجد العثماني الذ ترك أثا ار واضحة على النظام
 عمل على إصدار1830  ومنذ دخول اﻻحتﻼل الفرنسي إلى الجزائر سنة،العقار فيها
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العديد من النصوص القانون ة في الميدان العقار وتطب قها بهدف فرنسة الملك ة العقار ة

فيها.

عد اﻻستقﻼل وتمهيدا لتحقي

التنم ة الشاملة في مختلف القطاعات تم اتخاذ تدابير

فور ة من أجل الحفا على الثروة العقار ة الوطن ة ،ان من بينها إصدار اﻷمر 74/75
المتضمن إعداد مسح اﻷراضي العام وتأس س السجل العقار ،ت عه القانون 02/07

المتضمن تأس س إجراء لمعاينة ح الملك ة العقار ة وتسل م سندات الملك ة العقار ة عن

طر

تحقي عقار .

مقدمة

خضعت الجزائر غيرها من الدول للغزو الخارجي بدأ من اﻹس ان ثم العثمانيين الذين تر وا

أثا ار واضحة على النظام العقار في الجزائر ,حيث وضعوا تصن فا خاصا لﻸراضي وهو ما

صعب اﻷمر على المستعمر الفرنسي الذ

حاول جاهدا إدخال تعد ﻼت على هذا النظام

من خﻼل عدة مراس م وقوانين بهدف إزالة ﻞ العوائ التي تقف حائﻼ أمام جعﻞ الملك ة
العقارة في الجزائر مشابهة للملك ة العقارة في فرنسا.

ولقد انت نتيجة ذلك ارث ة عد اﻻستقﻼل على الدولة الجزائرة نظ ار للفوضى العقارة

التي خلفها المستعمر وهو ما جعﻞ الح ومة الجزائرة تسارع إلى اتخاذ خطوات هامة غ ة

تنظ م الملك ة العقارة وهي العمل ة التي شهدت منعرجا هاما بإصدار اﻷمر 74/75

المتضمن إعداد مسح اﻷراضي العام وتأس س السجﻞ العقار والذ ت عته جملة من القوانين

والمراس م هدفها اﻷساسي اﻹسراع في إنهاء هذه العمل ة التي ما زالت تعرف تأخ ار بي ار رغم

مضي أكثر من  30سنة على البدء بها.

وعل ه ﻻ بد من معرفة النظام العقار في الجزائر قبﻞ و عد صدور اﻷمر رقم 74/75

المتضمن إعداد مسح اﻷراضي العام وتأس س السجﻞ العقار لذلك سوف نتناول في هذا

ال حث من خﻼل م حثين نتطرق في الم حث اﻷول إلى المسح في الجزائر قبﻞ صدور اﻷمر
رقم  ،74/75وفي الم حث الثاني إلى المسح في الجزائر عد صدور اﻷمر رقم .74/75

الم حث اﻷول :المسح في الجزائر قبل صدور اﻷمر رقم .74/75
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مما ﻻ شك ف ه أن س طرة الدولة العثمان ة على الجزائر أثرت ش ﻞ بير على الملك ة

العقارة فيها وذلك من خﻼل تقس م العقارات إلى عدة أصناف تتماشى مع أح ام الشرعة

اﻹسﻼم ة.

هذه الوضع ة العقارة لم تخدم المستعمر الفرنسي الذ

حاول

ﻞ الوسائﻞ الس طرة على

أكبر قدر مم ن من اﻷراضي ولتسهيﻞ ذلك فقد أصدر عدة قوانين ومراس م هدفها تغيير
النظام العقار في الجزائر ٕواعادة بنائه طرقة تخدم مصالحه الدرجة اﻷولى.
لذلك و عد اﻻستقﻼل وجدت الدولة الجزائرة نفسها أمام مهمة صع ة سبب عدم اﻻستقرار
الذ

انت تع شه الملك ة العقار ة وهو ما جعلها تتخذ خطوات مهمة لتحسين اﻷوضاع

والنهوض القطاع العقار وع ا منها بدوره الهام في التنم ة اﻻقتصاد ة.

بناءا على ما سب

سنتناول في هذا الم حث من خﻼل ثﻼثة مطالب نتطرق في المطلب

اﻷول للوضع ة العقارة في الجزائر قبﻞ اﻻحتﻼل الفرنسي ،وفي المطلب الثاني للوضع ة
العقارة في الجزائر إ ان اﻻحتﻼل الفرنسي ،وفي المطلب الثالث للوضع ة العقارة في

الجزائر عد اﻻستقﻼل.

المطلب اﻷول :الوضع ة العقار ة في الجزائر قبل اﻻحتﻼل الفرنسي.

لقد خضعت الجزائر غيرها من الدول للس طرة الخارج ة  ،ف ق ام دولة الموحدين حاول

الخل فة عبد المؤمن تطبي

نظام المسح في الجزائر بهدف تحصيﻞ الضرائب ثم تعرضت

الجزائر عد ذلك إلى الغزو اﻹس اني سنة  1514إلى غا ة قدوم اﻹخوة برروس عام 1516

حيث جعلوا من الجزائر عاصمة لهم ورغ ة من الدولة العثمان ة في توس ع رقعتها فقد قسمت
الجزائر إلى  4مناط و ان النظام العقار في هذه الفترة مستمدا من الشرعة اﻹسﻼم ة ][1

وعل ه فقد انت العقارات مقسمة إلى عدة أصناف و ان لكﻞ نوع من هاته العقارات نظامها

وأح امها التي تتناسب مع طب عتها والتي م ن حصرها ف ما يلي :

 - (01أراضي الملك ) :(Les terres Melkلقد انت هذه اﻷراضي تش ﻞ نس ة بيرة من

اﻹقل م الجزائر ذلك أن الملك ة الخاصة سواء انت فرد ة أو جماع ة انت مثا ة القاعدة
المت عة في ﻞ منطقة التﻞ الجزائر ].[2
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ولقد انت هذه اﻷراضي مملو ة من طرف جماعة من الناس ترطهم ار طة ق ار ة و انت
التصرفات الواردة عليها خاضعة ﻷح ام الشرعة اﻹسﻼم ة و انت تحرر شأنها محررات
من طرف القاضي الشرعي أو أحد حفظة القرآن حضور الشهود ].[3

 - (02أراضي العرش  :هي تلك اﻷراضي التي منحت من قبﻞ الدا ات اﻷتراك للق ائﻞ

والعروش الذين انوا موالين لهم على سبيﻞ اﻻنتفاع الجماعي ،هذا ونشير إلى أنه لم تطب

على أراضي العرش آنذاك أح ام الشرعة اﻹسﻼم ة الغراء بﻞ ط قت شأنها أح ام خاصة

قررتها اﻷعراف الواجب العمﻞ بها في تلك الحق ة ] ،[4ولقد ش ﻞ هذا النوع من اﻷراضي

موضوع عدة دراسات وهي متوزعة في الجزائر  ،قسنطينة  ،... ،ووهران .

وقد انت هذه اﻷراضي مثا ة مساحات واسعة عود ح التصرف فيها إلى الحاكم ،

أما ح اﻻنتفاع ف عود إلى القبيلة  ،وعل ه فإن ﻞ فرد من القبيلة له ح اﻻنتفاع اﻷرض

من خﻼل وسائله الخاصة و ؤول ح

اﻻنتفاع اﻷرض إلى ورثته الذ ور دون اﻹناث وﻻ

م ن إجراء أ ب ع على هذه اﻷراضي].[5

 -(03أراضي الوقف ) : (Les terres habousالوقف هو إعطاء منافع على سبيﻞ

التأبيد] [6فأراضي الوقف هي تلك التي ح ست لﻺنفاق على اﻷعمال الخيرة وهي تصنف

من حيث طرقة استغﻼلها إلى وقف خير ووقف أهلي.

فأما الوقف الخير " الوقف العام " ف عود مردوده على المصلحة العامة التي ح ست من

أجلها عمﻼ أح ام المذهب المالكي السائد في الجزائر  ،أما الوقف اﻷهلي "الوقف الخاص"

فهو يختلف عن الوقف الخير أو العام في الجهة التي يؤول إليها إذ أن الواقف ﻻ ح س

ماله على عق ه من الذ ور أو اﻹناث ما في الوقف الخاصٕ ،وانما ح سه على جهات
خيرة من وقت إنشائه و خصص رعه للمساهمة في الخير وتقد م العون ﻷبناء السبيﻞ أو
لرعا ة المؤسسات الدين ة ].[7

 -(04أراضي الصحراء  :وهي اﻷراضي التي تضم الواحات التي م ن حرثها واستغﻼلها

نتيجة لتوفرها على الم اه صفة منتظمة  ،وهي مثا ة أراضي مملو ة ملك ة خاصة أما
أراضي " الحلف " فهي مترو ة صفة غير منتظمة وهي ل ست ملكا لمن يزرعها بﻞ هي
ملك لكﻞ القبيلة والتي توزعها على اﻷفراد المنتمين إليها لتحرثها حسب وفرة اﻷمطار].[8
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المطلب الثاني :الوضع ة العقار ة في الجزائر إ ان اﻻحتﻼل الفرنسي.

لقد انت الس اسة العقارة المت عة في العهد اﻻستعمار جد متناقضة  ،ﻷن فرنسا

ومنذ دخولها للجزائر انت تف ر في توفير اﻷراضي لصالح المعمرن وذلك بتأس س
دومين للدولة الفرنس ة استبداﻻ لدومين ال ايلك الذ
العثماني  ،حيث تم تطبي

ان موجودا في فترة التواجد

القانون الفرنسي على الملك ة في الجزائر خاصة على

اﻷمﻼك الشاغرة وعلى أراضي الدا ات وال ا ات][9

و موجب القرار الصادر في

 1830/09/08ضمت السلطات الفرنس ة وأدخلت ضمن أمﻼكها جم ع اﻷمﻼك

التا عة للدا ات وال ا ات إلى اﻷمﻼك الفرنس ة ما أعلن على ضم افة اﻷمﻼك الوقف ة

والعقارات التي ستغلها الموظفون اﻷتراك و ذلك جم ع العقارات المخصصة للمنفعة
العامة  ،و ذلك تم إعﻼن الس ادة الفرنس ة على اﻹقل م الجزائر .
وعلى الرغم من أن القرار الساب

قد لحقته تعد ﻼت طف فة عد احتجاج علماء الجزائر

ضده إﻻ أن قرار  1830/12/07قد استهدف جم ع أمﻼك الوقف من منازل ود اكين

وحدائ ومحﻼت مما أد إلى حرمان المساجد والفقراء من مواردهم المال ة .

وقد بررت الدولة الفرنس ة تصرفاتها السا قة حقها في استخﻼف الح ومة التر ة في

الجزائر وما ينتج عن هذا الح من وضع اليد على الممتلكات العامة لل ايلك ].[10

وقد تميزت هذه المرحلة اﻹستﻼء على أراضي الجزائرين شتى الطرق والوسائﻞ الماد ة

والقانون ة ومن بين النصوص الصادرة في هذا الشأن اﻷمر الصادر بتارخ 1844/10/01
ثم اﻷمر الصادر بتارخ  ، 1846/07/02إذ يتعل

اﻷول برفع ﻞ اعتراض على أموال

الحبوس ٕواخضاع المنازعات المتعلقة بها للمحاكم الفرنس ة في حين عتبر اﻷمر الثاني
اﻷراضي غير المملو ة ﻷشخاص معينين أراض بدون مالك ،و التالي تؤول ملكيتها للدولة

الفرنس ة و ان الغرض من هذين اﻷمرن اﻹستﻼء على أرضي الحبوس وأراضي المواطنين
اللذين ﻻ ملكون حينها عقود الملك ة ﻷن اﻷرض انت تستغﻞ في معظمها جماع ا من

طرف س ان القرة أو العرش  ،وقد تخلﻞ بين صدور هذين اﻷمرن صدور قانون سنة
 1845الذ

ان قضي اﻻست ﻼء على أراضي الجزائرين الذين ثاروا ضد اﻻحتﻼل.
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غير أنه يجب اﻹشارة إلى أن أهم القوانين التي ان لها الغ اﻷثر على الملك ة العقارة قد

تمثلت ف ما يلي[11] :

 -(1قانون  1863/04/22المعروف قانون أع ان أمﻼك الدولة أو ما سمى

سيناتو ونسلت )(senatus consulteالذ تم اتخاذه مشاورة مجلس الشيوخ الفرنسي ،

و عتبر هذا القانون مثا ة تطبي ﻷف ار اﻹمبراطور نابليون الثالث الذ

ومن خﻼل زارة

تفقد ة له إلى الجزائر عاين اﻵثار السلب ة لنظرة اﻻحتواء ] [12وقد انحصر مجال تطبي

هذا القانون في اﻷراضي التي ملك أصحابها ح اﻻنتفاع ،وتمثلت المحاور اﻷساس ة لهذا
القانون في:

 تحو ﻞ ح اﻻنتفاع في هذه اﻷراضي إلى ح ملك ة جماع ة لفائدة العرش . -تقس م هذه الملك ة الجماع ة على أفراد العرش بهدف تكو ن الملك ة الفرد ة .

وفي سبيﻞ إتمام ذلك ان ﻻبد من تحديد ملك ة العرش التي تتم عن طر

الطرح أ تطرح

أوﻻ أراض ال ايلك التا عة لدومين الدولة ثم أراضي الملك وال اقي ص ح أراضي تا عة للبلد ة
].[13

وقد تم التمهيد لهذا القانون موجب القانون الصادر في /16جوان 1851/المتعل

بتأس س الملك ة العقارة في الجزائر والذ

شخص الملك ة العقارة العروش ة

اقي

أصناف الملك ة التي ان عترف بها القانون الفرنسي ،حيث اعترف بوجود هذا النوع من
العقارات ونظمها في المادة  11منه في ال اب الخاص الملك ة الخاصة القسم الثالث

ورغم أن العمﻞ بهذا النظام توقف مع نها ة سنة  1870إﻻ أنه مس ما ﻻ قﻞ عن
 402قبيلة قسمت إلى  732دوار على مساحة قدرها  6.983.758ه تار.

 -(2قانون  1873/07/26المعروف قانون فارني ) (la loi warnierالمعدل والمتمم
قانون  1887/04/28والذ

العقارة حال ا(

ان يهدف إلى إنشاء م اتب للرهون العقارة )المحافظات

الجزائر إضافة إلى تسل م سندات الملك ة لﻸهالي وهذا من أجﻞ إخضاع

أمﻼكهم العقارة للقانون الفرنسي ومن ثمة إلى سلطة القاضي الفرنسي للنظر والفصﻞ في
النزاعات المتعلقة بها وهذا في إطار س اسة فرنسة الملك ة العقارة التا عة لﻸهالي].[14
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 -(3القانون المؤرخ في  1897/02/16المتمم القانون المؤرخ في  1926/08/04الذ

مفاده السماح للمعمرن التعامﻞ في أراضي العرش و ذا تنظ م إجراءات خاصة سميت
بإجراءات ال حث قصد تمل ك اﻷراضي لحائزها والتي

انت تسمى آنذاك التحق قات

الجزئ ة  ،و ان يتم موج ه إعداد سندات ملك ة يتم تسل مها من طرف إدارة أمﻼك الدولة

وذلك عد استكمال إجراءات ال حث و ذا المصادقة من طرف الحاكم العام الجزائر وقد قي

هذا القانون سار المفعول حتى اﻻستقﻼل].[15

و ان آخر ما صدر من قوانين في مجال تنظ م الملك ة العقارة في الجزائر المرسوم الصادر
في  1956/05/26واﻷمر الصادر في  1959/01/03المتعل
الغرض منه تنظ م وتحديد الملك ة عن طر

مخططات ورسوم ب ان ة لتحديد الملك ة ].[16

مسح اﻷراضي و ان

المسح بإث ات حقوق الملك ة العقارة ٕوانشاء

ومن أهم المﻼحظات التي م ن تسجيلها بخصوص النصوص الصادرة في الفترة

اﻻستعمارة أنه وأمام عدم وجود نظام عام لمسح اﻷراضي لم تشمﻞ المخططات الجزئ ة
والوثائ

اﻷصل ة المحفوظة لد

مصالح مسح اﻷراضي وأمﻼك الدولة ﻞ أراضي القطر

الجزائر الشاسع و م ن القول أن ثﻼثة أراع اﻷمﻼك العقارة تفتقد إلى سندات ملك ة

ومخططات ]. [17

المطلب الثالث :الوضع ة العقار ة في الجزائر عد اﻻستقﻼل.

لقد ورثت الجزائر غداة اﻻستقﻼل تر ة عقارة متكونة من مزج من القوانين تضم القانون

الفرنسي  ،القوانين المشتقة من الشرعة اﻹسﻼم ة واﻷعراف المحل ة  ،ما أن الوضع ة
الس اس ة التي عاشتها الجزائر خﻼل سنتي  1962و  1963دفعت السلطة إلى التصد

من جهة لحما ة اﻷمﻼك الشاغرة المترو ة من المعمرن ومن جهة ثان ة تقييد حرة
المعامﻼت ،ومن أجﻞ ض

الس اسة العقارة فقد عرفت الجزائر مرحلتين أساسيتين عبرت

عن مرورها من اقتصاد اشتراكي قدس الملك ة العامة إلى اقتصاد حر فتح مجاله لﻼستثمار

الوطني واﻷجنبي و ما يتطل ه ذلك من تح م في العقار].[18

بناء على ما سب سنتناول هذا المطلب الدراسة من خﻼل فرعين نتناول في الفرع اﻷول
التدابير الرام ة إلى حما ة اﻷمﻼك وفي الفرع الثاني القيود الواردة على حرة المعامﻼت.
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الفرع اﻷول :التدابير الرام ة إلى حما ة اﻷمﻼك.

تميزت هذه المرحلة سلسلة من القوانين والمراس م ان الهدف منها تكو ن اﻷمﻼك الوطن ة

وحما ة اﻷمﻼك العقارة المترو ة عد استرجاع الجزائر لس ادتها  ،اﻹضافة إلى العمﻞ على

استت اب اﻷمن واﻻستقرار في المجتمع فصدرت عدة أوامر ومراس م قيدت حرة التعامﻞ

وعل ه فقد اتخذت عدة م ادرات تتمثﻞ ف ما يلي:

 -(01حما ة اﻷمﻼك التي خلفها اﻷشخاص الذين غادروا الجزائر نهائ ا تار ين وراءهم

ممتلكاتهم ،ونظ ار لما تش له هذه الممتلكات من ثروة للدولة الجزائرة حديثة العهد اﻻستقﻼل
ارتأت حمايتها من النهب والخراب ].[19

 -(02تنظ م اﻷمﻼك الشاغرة والخاصة المؤسسات الصناع ة  ،التجارة  ،الحرف ة  ،المال ة

 ،المنجم ة  ،الفﻼح ة  ،المحﻼت  ،العقارات وأجزاء من العقارات].[20
 -(03نقﻞ ملك ة اﻷمﻼك الشاغرة للدولة].[21

وقد شهدت هذه الفترة صدور العديد من اﻷوامر والمراس م ان الهدف منها التح م في

اﻷمﻼك الشاغرة المملو ة للمعمرن أو للدولة الفرنس ة والتي خلفها خروج المستعمر من

الجزائر.

الفرع الثاني :القيود الواردة على حر ة المعامﻼت.

لقد عمدت الدولة غداة اﻻستقﻼل إلى تقييد حرة اﻷفراد في المعامﻼت العقارة وتجسدت
هذه القيود ف ما يلي :

 -(01طلب الترخ ص ﻷجراء أ ة معاملة عقارة  ،حيث منع التنازل النس ة لﻸمﻼك التي
آلت ملكيتها للدولة ولم يتم التنازل عن عضها لصالح شاغليها إﻻ عد حصول المعني على
عدة تراخ ص من السلطات المعن ة التنازل ،أما النس ة لﻸمﻼك التي لم تنتقﻞ ملكيتها
للدولة فقد صدر شأنها المرسوم رقم  15/64المؤرخ في  1964/01/20الذ

أسس إلزام ة

الحصول على ترخ ص من الوالي في ﻞ معاملة ون موضوعها نقﻞ ملك ة عقار أو حقوق

عين ة عقارة و ﻞ المعامﻼت التي تقع على المحﻼت التجارة وﻻ منح الترخ ص إﻻ
لمعاملة واحدة وتص ح اطلة ﻞ التصرفات التي تبرم وهي مخالفة لهذا المرسوم ].[22
160

ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ن:ب ع,08ج 1ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2014

 -(02حمﻼت التأم م التي صاحبت التغير اﻻقتصاد

والس اسي لل ﻼد خاصة في ظﻞ

توجه الدولة نحو تبني النظام اﻻشتراكي والتي أثرت ثي ار في المراكز القانون ة والذمم المال ة

لﻸفراد غض النظر عن دوافع التأم م أو أسسه القانون ة حيث صدرت جملة من القوانين

التي تهدف إلى مثﻞ هذا اﻹجراء من بينها قانون الثورة الزراع ة ].[23

 -(03صدور اﻷمر رقم  26/74المؤرخ في  1974/02/20المتضمن تكو ن احت اطات
عقارة لصالح البلد ات والملغى موجب القانون رقم  25/90المتضمن التوج ه العقار

المعدل والمتمم موجب اﻷمر  26/95والذ زاد اﻷمر تعقيدا حيث تضمن من أجﻞ التعامﻞ

في العقارات عدة شرو توصف أنها ش ه تعجيزة النس ة للمواطنين ال سطاء  ،ما منح

المشرع الجزائر من خﻼله سلطات واسعة لصالح البلد ات في توس ع احت اطاتها العقارة ،

مما جعلها تضم إليها اﻵﻻف من اله تارات وتحتكر المعامﻼت في هذه المرحلة ].[24

الم حث الثاني:المسح في الجزائر عد صدور اﻷمر رقم .74/75
لم

ن صدور اﻷمر رقم  74/5المتضمن إعداد مسح اﻷراضي العام وتأس س السجﻞ

العقار وليد الصدفة بﻞ مهدت له عدة قوانين سا قة و م ن اعت ار المرسوم 127-63

المؤرخ في  1963/04/19مثا ة النواة اﻷولى للمسح في الجزائر  ،ثم صدر عد ذلك

المرسوم المؤرخ في  1963/05/15المتضمن التنظ م الداخلي وتكو ن مديرة الضرائب

والتنظ م العقار  ،والذ

ان يهدف إلى تأس س مسح عقار فعال  ،لكن الوسائﻞ ال شرة

والماد ة ال س طة المتوفرة  ،و ذا اﻷولو ات التي انت مسطرة في ذلك الوقت من طرف
الدولة  ،ش لت في مجملها عائقا أمام تقدم هذه العمل ة.

و موجب المرسوم  179 /68المؤرخ في  1968/05/23تم إنشاء مديرة اﻷمﻼك

والتنظ م العقار وتحديد اختصاصاتها والمتمثلة أساسا في تطبي اﻷنظمة الخاصة النظام
و اﻹشهار العقار و ذا تأس س المسح.

وقد شهدت الساحة العقارة حر ة قانون ة مهمة تمثلت في العديد من القوانين والمراس م

التي جاءت لتدع م ق ام نظام عقار فعال وهو ما أكده أ ضا إنشاء الو الة الوطن ة لمسح

اﻷراضي في الجانب اله لي لعمل ة المسح و ان آخر ما شهده مسح اﻷراضي من تطور
هو ظهور المسح اﻻخت ار أو المسح بناءا على الطلب .
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بناء على ما سب سنتناول الدراسة هذا الم حث من خﻼل ثﻼثة مطالب نتناول في المطلب
اﻷول اﻹطار القانوني لعمل ة المسح ،وفي المطلب الثاني اﻹطار اله لي لعمل ة المسح وفي
المطلب الثالث المسح اﻻخت ار أو المسح بناءا على الطلب.

المطلب اﻷول:اﻹطار القانوني لعمل ة المسح.

لقد سعى المشرع إلى اعتماد عمل ة المسح الرفي من خﻼل تدابير قانون الثورة الزراع ة

الصادر موجب اﻷمر  73/71المؤرخ في 1971/11//08من أجﻞ معرفة الطب عة القانون ة

والماد ة لﻸمﻼك وهو ما أكدته المادة  24منه.

لكن يبدو أن تأس س السجﻞ المساحي العام لل ﻼد لم يتم إﻻ صورة نظرة طالما أن أعمال

المسح موجب هذا اﻷمر لم تكن تقن ة صورة اف ة لقلة الخبرة و فاءة الم لفين أعمال

التحقي

الميداني و ذا انعدام تقنيين ومساحين حيث أظهر تطبي

اﻷمر 73/71المذ ور

أعﻼه و ذا المرسوم  32 / 73المؤرخ في  1973/01/05المتعل بإث ات ح الملك ة ][25
 ،تسل م شهادات ملك ة مؤقتة ووثائ

مساح ة ش لت مجرد إحصاء لﻸراضي ول س

مخططات نظام ة م ن اﻻعتماد عليها في تأس س السجﻞ العقار ].[26

وعل ه فإن الحاجة انت ملحة إلى صدور قانون خاص المسح وهو ما تم فعﻼ بتارخ

 1975/11/12أين صدر اﻷمر رقم  [27] 74/75الذ

في الجزائر.

عد أول قانون ينظم عمل ة المسح

وقد ان هذا اﻷمر متبوعا عدة مراس م تطب ق ة له و ذا ق اررات وزارة مشتر ة لعﻞ من

أهمها:

 -المرسوم رقم  62-76المؤرخ في  1976/03/25المتعل

].[28

بإعداد مسح اﻷراضي العام

 المرسوم رقم  63/76المؤرخ في 25مارس  1976يتضمن تأس س السجﻞ العقار ].[29 -المرسوم التنفيذ

رقم  234/89المؤرخ في  1989/12/19المتضمن إنشاء الو الة

الوطن ة لمسح اﻷراضي].[30
 -المرسوم التنفيذ

رقم  63/92المؤرخ في  1992/02/12المعدل والمتمم للمرسوم رقم

 234/89المذ ور أعﻼه].[31
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 -المرسوم التنفيذ

].[32

 -المرسوم التنفيذ

رقم  134/92المعدل والمتمم للمرسوم رقم  62/76المذ ور أعﻼه
رقم  123/93المؤرخ في  1993/05/19المعدل والمتمم للمرسوم

 63/76المذ ور أعﻼه ].[33

بتنسي

 -القرار المؤرخ في  1976/06/23المتعل

أشغال مسح اﻷراضي وأشغال

التحق قات العقارة والطبوغراف ة ف ما يخص تحديد الرف وضم اﻷراضي أو الهيئة العقارة

].[34

 -القرار المؤرخ في  1978/03/09المتضمن ف ات التنفيذ الخاصة أشغال محافظة مسح

اﻷراضي و ش ﻞ وثائ مسح اﻷراضي وشرو الترخ ص لﻸشخاص المؤهلين و ذلك تحديد
التعرفة السارة المفعول ].[35

 -القرار الوزار المشترك المؤرخ في  1978/03/09المتضمن تحديد الشرو التي تجر

موجبها مطا قة مجموعة ال طاقات ومسح اﻷراضي ف ما يخص العمارات الخاضعة لنظام

اﻹشهار العقار ].[36

 -التعل مة رقم  16المؤرخة في  1998/05/24الصادرة عن المديرة العامة لﻸمﻼك

الوطن ة المتعلقة سير عمل ات مسح اﻷراضي والترق م العقار .

وقد اكتسى المرسوم الرئاسي رقم  440/92الصادر في  [37]1992/12/04أهم ة خاصة

اعت ار أنه قام المصادقة على القرض الممنوح للجزائر من قبﻞ البنك الدولي الذ

ان

يهدف إلى تحقي هدفين أساسيين ،يتمثﻞ الهدف اﻷول في تحقي المسح العام في الجزائر

وذلك من خﻼل مسح مساحة  11مليون ه تار من العقارات الرف ة و  400ألف ه تار من
العقارات الحضرة وذلك في مدة  15سنة تنتهي في عام  2007و م ن أن تمدد استثنائ ا

إلى سنة  2010وقد أولى المشروع اهتماما الغا على احترام وتيرة العمﻞ حتى تحقي المسح
العام في اﻵجال المحددة لذلك .

ولكي يتجسد هذا المشروع فعﻼ فقد تعاقدت الو الة الوطن ة لمسح اﻷراضي مع م تب
دراسات عالمي  Sema Groupالذ قام بإعداد دراسات تحليل ة من أجﻞ اﻹسهام في إعداد

هذا المشروع.
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أما الثاني فيتمثﻞ في إعداد الوثائ

العقارة العامة التي تهدف أساسا إلى تحقي

الحما ة

العقارة من خﻼل إعطاء ق مة قانون ة للوثائ العقارة وتسل م الدفاتر العقارة إلى المالكين

] [38أ

الوصول إلى تفعيﻞ عمل ات التطهير العقار بوصفها اﻷداة الشاملة لتثبيت ملك ة

الحقوق العين ة العقارة سندات رسم ة مشهرة تضمن مراق ة واستغﻼل وانتقال هذه الملك ات

وتم ن الدولة من الحصول على اﻷوع ة العقارة الﻼزمة لعمل ات اﻻستثمار الخاصة العقار
الصناعي والحضر والفﻼحي ].[39

المطلب الثاني :اﻹطار اله لي لعمل ة المسح.

مثﻞ الجانب اله لي في مشروع المسح العقار دو ار أساس ا وفعاﻻ وذلك اعت اره

المحرك اﻷساسي لهذه العمل ة  ،وقد شهد هذا اﻷخير تطو ار وتغي ار بين فترة وأخر استقر في
آخر المطاف على إنشاء هيئة مستقلة على المستو المر ز تسمى الو الة الوطن ة لمسح

اﻷراضي لها فروعها على المستو ين الجهو

والمحلي ،حيث تلعب هذه الهيئة الدور

اﻷساسي في سير عمل ات المسح العقار على مستو
العديد من الهيئات اﻹدارة العامة والخاصة].[40

افة التراب الوطني اﻻشتراك مع

وقد انت الهيئة الم لفة المسح في الفترة الممتدة من  1975إلى  1984مثا ة م تب

داخﻞ مديرة أمﻼك الدولة ] [41و انت خاضعة م اشرة لو ازرة المال ة ،و دا ة من سنة

 1984استقﻞ الم تب عن مديرة أمﻼك الدولة وأص ح ليهما متساو ين حيث يخضعان

بنفس الدرجة لمديرة التنسي المالي،

وفي سنة  1989تم إنهاء الصﻼح ات التي تمارسها إدارة شؤون أمﻼك الدولة واﻷمﻼك
العقارة في مجال المهام الخاصة مسح اﻷراضي العام وحولت ﻞ اﻷعمال التي انت تت ع

ف ما سب

إدارة شؤون أمﻼك الدولة واﻷمﻼك العقارة في مجال المسح و ذا الممتلكات

والوسائﻞ الماد ة المرت طة بهذه اﻷعمال والمستخدمون المرت طون بتسيير هذه اﻷعمال إلى

مؤسسة عموم ة أحدثها المشرع الجزائر موجب المرسوم التنفيذ رقم  234/89المؤرخ في
 1989/12/19تتمتع الشخص ة المعنو ة واﻻستقﻼل المالي تدعى الو الة الوطن ة لمسح

اﻷراضي وقد وضعت تحت وصا ة وزر اﻻقتصاد] ،[42والتي أص حت في الوقت الراهن

تا عة لو ازرة المال ة.

164

ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ن:ب ع,08ج 1ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2014

بناء على ما سب سنتناول هذا المطلب الدراسة من خﻼل فرعين نتناول في الفرع اﻷول

تنظ م الو الة الوطن ة لمسح اﻷراضي وفي الفرع الثاني مهام الو الة الوطن ة لمسح
اﻷراضي.

الفرع اﻷول :تنظ م الو الة الوطن ة لمسح اﻷراضي.

يتجسد التنظ م الداخلي للو الة من خﻼل مجلس إدارة ،ومدير شرف على أقسام ،أما التنظ م
الخارجي للو الة فيتجسد هو اﻵخر من خﻼل مديرات جهو ة ووﻻئ ة.

أوﻻ -التنظ م الداخلي للو الة :يتجسد التنظ م الداخلي للو الة الوطن ة لمسح اﻷراضي
في ﻞ من مجلس اﻹدارة والمدير واﻷقسام الخاصة مديرة الو الة.

 -(01مجلس اﻹدارة :

ون تحت رئاسة ممثﻞ وزر المال ة وهو ضمن ممثلين عن

عدد من اﻹدارات المر زة و تم تعينهم قرار من وزر اﻻقتصاد سا قا أ وزر المال ة حال ا

بناءا على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها ].[43
 - (02المدير :عين مدير الو الة مرسوم تنفيذ

مهامه الطرقة

اﻷراضي ].[44

عد اقتراحه من قبﻞ وزر المال ة و نتهي

نفسها و عتبر مثا ة المسؤول عن السير العام للو الة الوطن ة لمسح

 -(03اﻷقسام الخاصة مدير ة الو الة الوطن ة لمسح اﻷ راضي :وتضم المديرة
العامة على مستو العاصمة و  05مديرات جهو ة ]:[45

ثان ا  -التنظ م الخارجي للو الة  :من أجﻞ تم ين الو الة من الق ام المهام المو لة لها
في إعداد مسح اﻷراضي العام  ،فقد أنشأت لهذا الغرض مديرات جهو ة وملحقات وﻻئ ة

منتشرة عبر افة التراب الوطني.

 – 01المدير ات الجهو ة  :انت في النص القد م تعرف المديرات الجهو ة وعددها

خمسة وهي شار وهران  ،الجزائر  ،قسنطينة  ،ورقلة  ،غليزان  ،النص الجديد لم حدد
عددها واكتفى اﻹحالة على التنظ م ].[46

 -02الملحقات الوﻻئ ة :وتتوزع هذه الملحقات على مستو

و تولى جملة من المهام وتتكون ﻞ مديرة وﻻئ ة من  04م اتب.
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الفرع الثاني :مهام الو الة الوطن ة لمسح اﻷ راضي.

تتولى الو الة الوطن ة لمسح اﻷراضي في إطار الس اسة العقارة المحددة من قبﻞ الح ومة
صفة رئ س ة مهام إعداد مسح اﻷراضي العام ،ما تتولى صفة ثانو ة في حالة تكل فها

بذلك عمل ة الجرد العام لعقارات اﻷمﻼك الوطن ة.

أوﻻ -مهام الو الة في إطار إعداد ومسح اﻷ راضي العام ] :[47م ن حصر أهم
المهام المو لة لها في هذا اﻹطار ف ما يلي:
 -تنفيذ أعمال التحقي

العقار برسم الحدود الطبوغراف ة أساليب أرض ة أو التصو ر

المساحي الضوئي وترق م العقارات الممسوحة .

 -تحضير العقود والملفات المتعلقة أشغال لجان مسح اﻷراضي ورسم الحدود المنصوص

عليها في إطار التنظ م الذ يخضع له إجراء مسح اﻷراضي و ذا تحرر مخططات المسح

العام.

 -تنظ م اﻷرشفة واﻻستشارة ونشر الوثائ المتعلقة مسح اﻷراضي بوسائﻞ اﻹعﻼم اﻵلي.

ثان ا -مهام الو الة في مجال الجرد العام :

تتولى الو الة صفة ثانو ة ٕواذا ما

لفت بذلك الق ام بإنجاز العمل ات التقن ة المخصصة لوضع جرد عام لعقارات اﻷمﻼك

الوطن ة ] [48المتمثﻞ في التسجيﻞ الوصفي والتقو مي لجم ع اﻷمﻼك الخاصة والعامة

التا عة للدولة  ،الوﻻ ة والبلد ة وتلك التي تحوزها مختلف المنشآت واله اكﻞ التي تنتمي إليها

أو التي تخصص للمؤسسات والهيئات العموم ة].[49

المطلب الثالث :المسح اﻻخت ار " المسح بناءا على الطلب ".
في سنة  2007أنشأ المشرع الجزائر نوعا جديدا من المسح العقار

سمى " المسح بناءا

على الطلب " أو المسح اﻻخت ار

وذلك موجب القانون رقم  02/07المؤرخ في

ومضمون هذا القانون أن الشخص الذ

حوز عقا ار ما ح ازة قانون ة في منطقة لم تشملها

 2007/02/27المتضمن تأس س إجراء لمعاينة ح الملك ة وتسل م سندات ملك ة عن طر

تحقي عقار ].[50

عد عمل ات المسح  ،ودون أن ملك سند ملك ة أو أنه ملك عقا ار موجب سند ملك ة حرر
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قبﻞ سنة  ، 1961و رد الحصول على دفتر عقار  ،وط عا ﻻ م نه ذلك إﻻ إذا تم مسح
هذا العقار اﻷمر الذ قد طول ثي ار ﻷن العمل ات المساح ة تسير بوتيرة طيئة لذلك خوله
المشرع من خﻼل قانون التحقي

العقار الح

في طلب فتح تحقي

عقار يوجه إلى

مسؤول مصالح الحف العقار الوﻻئي سمى طلب إجراء المسح بناءا على الطلب.
و ون الطلب مرفوقا مخط

تلة ومخط

موقع العقار قوم بإنجازها خبير عقار على

حساب صاحب الطلب ونفقته إضافة إلى ﻞ الوثائ اﻹث ات ة الخاصة العقار محﻞ الطلب

و عد اﻹطﻼع على الملف م ن فتح تحقي

صفة فرد ة ي اشره محق عقار

عينه مسؤول

مصالح الحف العقار من بين أعوان مفتشي سلك أمﻼك الدولة و تم التأكد من أن العقار

محﻞ الطلب ﻻ ينتمي إلى أمﻼك الدولة أو أمﻼك البلد ة ٕواجراء معاينة ح الملك ة ].[51
وفي حالة ثبوت الملك ة يتم تحديد القسم الذ ينتمي إل ه العقار على الخرطة الخاصة

البلد ة التي قع في دائرتها العقار محﻞ الطلب و عطي له رقم ) (01و تم اﻹشهار نتيجة

التحقي العقار لتقد م اﻻحتجاجات إن وجدت.

وفي حالة عدم تسجيﻞ احتجاجات خﻼل المهلة القانون ة حول الملف إلى المحافظة العقارة

ليتم على مستواها تحرر الدفتر العقار الذ

سلم إلى المالك في نها ة المطاف.

ٕواذا ان هناك مسح لعقار آخر على الطلب في نفس البلد ة يت ع نفس اﻹجراءات السا قة
و عطى له رقم ) (02وه ذا ، ...وعند افتتاح عمل ة المسح مستق ﻼ في البلد ة ذاتها ﻞ
العقارات التي يتم مسحها بناءا على الطلب ورقمت ترق ما تسلسل ا انطﻼقا من الرقم ) ( 01

ﻻ يتم مسحها مرة أخر .

وعل ه فقد استحدث المشرع الجزائر هذا النوع من المسح لدعم و اﻹسراع في تعم م المسح
العقار على افة التراب الوطني والتخفيف من حدة اﻷزمة العقارة التي تشهدها الساحة
العقارة في الوقت الراهن.

خــاتمــة

اتضح لنا من خﻼل من خﻼل ما درسناه في هذا ال حث أن اﻻستعمار الفرنسي للجزائر
قد أفرز على المستو التشرعي و القانوني حالة من الﻼستقرار خاصة القوانين التي

تنظم الملك ة العقارة  ،حيث أبد

المستعمر من الوهلة اﻷولى انشغاله الملك ة
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العقارة ،وسعى جاهدا إلى فرنستها على اعت ار أن الجزائر امتداد طب عي لها ،وقد نتج
عن ذلك تفتيت الملك ة الجماع ة والعرش ة عن طر

والتي لم

تسل م سندات ملك ة ﻷصحابها ،

ن يهدف من خﻼلها إلى تطهير الوضع ة العقارة قدر ما ان يهدف إلى

تسهيﻞ المعامﻼت الواردة عليها وتمل ك اﻷراضي للمعمرن ،وقد
الس اسة إلى ما عد اﻻستقﻼل.

امتدت أثار تلك

وعل ه فقد ورثت الجزائر غداة اﻻستقﻼل تر ة عقارة متكونة من مزج من القوانين تضم

القانون

الفرنسي  ،القوانين المشتقة من الشرعة اﻹسﻼم ة واﻷعراف المحل ة.

ومن أجﻞ مواجهة هذه الوضع ة العقارة المعقدة التي خلفها اﻻستعمار الفرنسي ،سعى

المشرع إلى تطهير الملك ة العقارة وتوحيدها من خﻼل اعتماد عمل ة المسح الرفي الذ

جاء ه قانون الثورة الزراع ة الصادر موجب اﻷمر  73/71المؤرخ في 1971/11//08

و ذا إث ات ح الملك ة من خﻼل التدابير التي نص عليها المرسوم  32 / 73المؤرخ في
 ،1973/01/05لكن يبدو أن تأس س السجﻞ المساحي العام لل ﻼد لم يتم إﻻ صورة نظرة

حيث أظهر تطبي

اﻷمر 73/71والمرسوم  32 / 73المذ ورن أعﻼه أن تسل م شهادات

الملك ة المؤقتة والوثائ المساح ة ش لت مجرد إحصاء لﻸراضي ول س مخططات نظام ة
م ن اﻻعتماد عليها في تأس س السجﻞ العقار  ،وعل ه فإن الحاجة انت ملحة إلى صدور

قانون خاص المسح وهو ما تم فعﻼ بتارخ  1975/11/12أين صدر اﻷمر رقم 74/75
الذ

عد أول قانون ينظم عمل ة المسح في الجزائر.وقد ان هذا اﻷمر متبوعا عدة مراس م

تطب ق ة له و ذا ق اررات وزارة مشتر ة ،ما تم على المستو اله لي في إعداد مشروع
المسح العقار إنشاء هيئة مستقلة على المستو المر ز تسمى الو الة الوطن ة لمسح
والمحلي ،حيث تلعب هذه الهيئة الدور

اﻷراضي لها فروعها على المستو ين الجهو

اﻷساسي في سير عمل ات المسح العقار على مستو
العديد من الهيئات اﻹدارة العامة والخاصة.

افة التراب الوطني اﻻشتراك مع

و ان آخر ما شهده مسح اﻷراضي من تطور هو ظهور المسح اﻻخت ار أو المسح بناءا

على الطلب وذلك موجب القانون رقم  02/07المؤرخ في  2007/02/27المتضمن تأس س
إجراء لمعاينة ح الملك ة وتسل م سندات ملك ة عن طر تحقي عقار .
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الهوامش والمراجع:
(]:-[01

La publication; le cadastre) realise par chaib mokrane: septembre
2010
P 13-14.
Traite de legislation Algerienne fernand dulout
]:-[02
Tom ll la
maison des livres Alger 1948 p 438
] :- [03جمال بوشنافة شهر التصرفات العقارة في التشرع الجزائر  ،دار الخلدون ة الق ة
 ،الجزائر ط عة  2006ص42

] - [04ش ﻞ موضوع اﻷراضي أهم المواض ع المطروحة على مستو المحاكم أو م اتب

التوثي والمصالح اﻹدارة التي لها العقار ولكﻞ هؤﻻء وجهة نظره النس ة لهذه القض ة على
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الرغم من أن الطب عة القانون ة ﻷراضي العرش قد تم الفصﻞ فيها تشرع ا ما هو ثابت في

المادة  13من اﻷمر رقم  26/95المؤرخ في  1995/09/25المعدل للمادة  85من
القانون رقم  25/09المؤرخ في  " 1990/11/18ت قى ملكا للدول أراض العرش "

اشا " " ليلى زروقي " ط عة جديدة في ضوء آخر

 :المنازعات العقارة  :محمد حمد

التعد ﻼت وأحدث اﻷح ام  ،دار هومة  ،الجزائر الط عة  2010 12ص .187
]:-[05

Traite Elementaire de ligislation Algerinne par Emile
larcher

Editeur Adolphe jourdan alger 1911 p 22 Tome 3

] -[06ابو القاسم بن أحمد المعروف البرزلي  ،فتاو البرزلي  ،دار الغرب اﻹسﻼمي

بيروت  2002الجزء الخامس  ،الط عة  1ص 316

] -[07المادة  6من القانون  10 – 91المؤرخ في  91 /4/ 27المتضمن قانون اﻻوقاف

– الجردة الرسم ة  21ليوم91 / 5 / 8
]:-[08

439

P

Dulout

] :-[09حمد

Ferand

;

Algerienne

Legislation

de

Trairé

اشا عمر – نقﻞ الملك ة العقارة – مرجع ساب ص .64

] :-[10محمد الشرف تو – استخﻼف الجمهورة الجزائرة في ميدان اﻷمﻼك العقارة

مذ رة ما جستير – معهد الحقوق – جامعة تيز وزو  1992ص .50
] :-[11بن عبيدة عبد الحف

– إث ات الملك ة العقارة والحقوق العين ة العقارة في التشرع

الجزائر – دار هومة للنشر – الق ة  ،الجزائر  2003ص .10

] -[12تقوم نظرة اﻻحتواء على أساس الدولة التي لها ملك ة الرق ة في أراضي العرش

لها أن تقوم بتقس م تلك اﻷراضي بينها و ين الحائزن من المواطنين الجزائرين وقد أد هذا
العمﻞ إلى تملك الدولة لجزء من هذه اﻷراضي وترك ما ت قى منها للحائزن ليتملكوه بدورهم

ملك ة املة وذلك مقابﻞ تنازلهم عن جزء من اﻷرض التي انوا شغلونها راجع في ذلك تو
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محمد الشرف – استخﻼف الجمهورة الجزائرة في ميدان اﻷمﻼك العقارة مرجع ساب ص
.54

]E.Larcher traité élementaire de legislation algerienne .opcit 2 -[13
] :-[14شامة اسماعين – النظام الجزائر للتوج ه العقار – مرجع ساب ص .14
] :-[15جمال بوشنافة – شهر التصرفات العقارة في التشرع الجزائر – مرجع ساب ص
.43

] :-[16بن عبيدة حف

 ،إث ات الم ة العقارة والحقوق العين ة العقارة – مرجع ساب

ص  11وقد شرع على إثر هذا القانون في تطبي

عمل ة المسح لﻸراضي على سبيﻞ

التجرة في منطقة " مﻼكوف " بوقادير حل ا ثم تر ت تماما عد اﻻستقﻼل " راجع في ذلك

حمد

اشا عمر  ،نقﻞ الملك ة العقارة مرجع ساب ص .70

] -[17حمد

اشا عمر نقﻞ الملك ة العقارة ،مرجع ساب  ،ص .71

 -اﻷراضي غداة اﻻستقﻼل انت على النحو التالي  - :اﻷراضي المفرنسة سندات 102

 4969هـ تار -اﻷراضي من نوع ملك بدون سندات  4406 356هـ تار -أراضي العرش

بدون سندات  2071 582هـ تار  -أمﻼك الدولة  4117 214ه تار ،أ
 20 259 159ه تار راجع في ذلك بن عبيدة حف

العين ة العقارة ص 12

المجموع

 :إث ات الملك ة العقارة والحقوق

] :-[18ولد الشيخ شرفة – إش اﻻت المنازعات العقارة – العقار الخاص – مجلة المحاماة
منظمة تيز وزو العدد  4جوان  2006ص ،124025 22

] -[19المادة  1من المرسوم  20/62المؤرخ في  1962/08/24المتضمن حما ة وتسيير
اﻷموال الشاغرة مستخرج من الجر دة الرسم ة العدد  12السنة اﻷولى المؤرخة في
1962/09/07

] -[20المادة  3من المرسوم  88/63المؤرخ في  1963/03/18المتضمن تنظ م اﻷموال
الشاغرة مستخرج من الجردة الرسم ة العدد  15السنة  2المؤرخة في 1963/03/22

] -[21المادة  1من اﻷمر رقم  102/66المؤرخ في  1966/05/06المتضمن انتقال

اﻷموال الشاغرة لفائدة مستخرج م جردة العدد  36السنة  3المؤرخة في 1966/05/06
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] :-[22ولد الشيخ شرفة – إش اﻻت المنازعات العقارة – العقار الخاص – مرجع ساب
ص 128

] -[23وقد اتخذ شعار له اﻷرض لمن يخدمها وتم ظهور تصنيف جديد للملك ة العقارة
 ......م ونات الصندوق الوطني للثورة الزراع ة راجع في ذلك المواد  19 ، 18 ، 1من

اﻷمر رقم  73 . 71المؤرخ في  1971/11/08المتضمن الثورة الزراع ة مستخرج من
الجردة الرسم ة العدد  97السنة العاشرة المؤرخة في . 1970/11/30

] -[24نع مة حاجي  :المسح العام وتأس س السجﻞ العقار في الجزائر – دار الهد
عين مليلة  ،الجزائر  2009ص 15 ، 14

–

] -[25تنص المادة  32من المرسوم  32 . 73على مايلي " تستبدل شهادات الملك ة
بدفاتر عقارة مجرد أحداث المسح العام ﻷراضي ال ﻼد المنصوص في المادة  25من
اﻷمر رقم  73 . 71الجردة الرسم ة العدد 1973 . 08

] :-[26الد تور محمود عبد العزز – آل ات تطهير الملك ة العقارة الخاصة في التشرع
الجزائر – منشورات غداد  2009ص 61 ، 60

] -[27الجرد ة الرسم ة العدد  92السنة ال ار عة عشر المؤرخة في 1975/11/18

] -[28الجردة الرسم ة  :العدد  30السنة الخامسة عشر المؤرخة في 1976/04/13
] -[29الجردة الرسم ة العدد  30السنة الخامسة عشر المؤرخة في 1976/04/13

] -[30الجردة الرسم ة العدد  54السنة السادسة والعشرون المؤرخة في 1989/02/19
] -[31الجردة الرسم ة العدد  13السنة التاسعة والعشرون المؤرخة في 1992/02/19
] -[32الجردة الرسم ة العدد  26السنة التاسعة والعشرون المؤرخة في 1992/04/08
] -[33الجردة الرسم ة العدد  34السنة الثﻼثون المؤرخة في /05/23

1993
] -[34الجردة الرسم ة العدد  22لسنة 1976

] -[35الجردة الرسم ة العدد  13السنة الخامسة المؤرخة في 1978/03/28
] -[36الجردة الرسم ة العدد  13السنة الخامسة المؤرخة في 1992/04/08
] -[37الجردة الرسم ة العدد  78سنة 1992
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]:-[38

Letude d’amelioration de l’organisation

publié par . Sema groupeureau d’ etude international en
France . 19/07/1993
] :-[39حمد اشا عمر حما ة الملك ة العقارة الخاصة مرجع ساب ص 13
] -[40نع مة حاجي  ،مرجع ساب  ،ص 33

] -[41المادة  05من المر رقم  74/75المرجع الساب الذ ر
] -[42المرسوم التنفيذ

رقم  234/89المؤرخ في  1989/12/19المتضمن إنشاء و الة

وطن ة لمسح اﻷراضي  ،الجردة الرسم ة العدد  54السنة السادسة والعشرون المؤرخة في
1989/12/20

] -[43المواد  17 ، 13 ، 11 :من المرسوم التنفيذ رقم  234/89المرجع الساب الذ ر

] -[44المواد  20 ، 19، 18 ، 16 ، 12 :من المرسوم التنفيذ رقم  234/89المرجع
الساب الذ ر

] -[45القرار الوزار المشترك المؤرخ في  1994/07/09الجردة الرسم ة العدد  73لسنة

1994
] -[46شامة اسماعين  ،مرجع ساب ص 111

] -[47المادة  03من المرسوم التنفيذ رقم  234 – 89المرجع الساب الذ ر
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مجلة ال حوث والدراسات العلم ة
جامعة الد تور حيى فارس

دور المنظمة العالم ة للجمارك في م افحة الجر مة المنظمة
أ .أحسن عمروش
ل ة الحقوق

المر ز الجامعي بخم س مل انة  ،عين الدفلى

Resume

Contribuer à l'Organisation mondiale des douanes dans la lutte contre

la criminalité organisée grâce à un système de contrôle des exportations
(contrôles à l'exportation) sur certaines catégories de biens pour assurer la

sécurité des sociétés, des économies, et de l'environnement, en particulier,
la menace croissante du terrorisme international et la criminalité

organisée transfrontalière, nécessaire pour renforcer les frontières
nationales pour prévenir les attaques terroristes et autres actes dirigés
contre les États membres.

ملخص :

تساهم منظمة الجمارك العالمية في مكافحة الجريمة المنظمة من خﻼل نظام الرقابة
على الصادرات ) ضوابط التصدير( على فئات محددة من السلع لضمان اﻷمن والسﻼمة
للمجتمعات ،واﻻقتصاديات ،والبيئة ،فبتزايد خطر اﻹرهاب الدولي والجريمة المنظمة
العابرة للحدود ,تطلب اﻷمر تعزيز الحدود الوطنية القائمة وضوابط دولية فعالة لمنع
الهجمات اﻹرهابية وغيرها من اﻷعمال غير المشروعة الموجهة ضد الدول اﻷعضاء .
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مقدمة

إن تنامي الجرمة المنظمة العابرة للحدود الوطن ة و صﻼتها المتزايدة مع الجرائم

اﻹرهاب ة ،أد

لتضافر جهود الدول اﻷعضاء في المجتمع الدولي على عقد العزم لحرمان

الضالعين في الجرائم المنظمة عبر الوطن ة من المﻼذ اﻵمن  ،مﻼحقتهم  ،و هذا عن

طر

التعاون الدولي الذ

س ش ﻞ أداة ناجعة ٕواطار قانوني ضرور لم افحة اﻷنشطة

اﻹجرام ة المنظمة مثﻞ غسيﻞ اﻷموال والفساد واﻻتجار غير المشروع أنواع الن اتات
والحيوانات البرة المهددة اﻻنقراض والجرائم المرتك ة ضد التراث الثقافي.....الخ )(1

إن التنظ م المح م للمنظمات اﻹجرام ة العابرة للحدود الوطن ة  ،دفع المنظمة

اﻷمم ة لتب ان مخاطر هذه الجرائم المتجددة ،و أن م افحتها يتطلب تنظ ما دول ا و آل ات

مختلفة حسب طب عة الم افحة  ،و من أهم التنظ مات الدول ة اﻷمن ة التي تساهم في م افحة

الجرمة المنظمة في الواقع الدولي :المنظمة الدول ة للشرطة الجنائ ة )اﻻنترول ( ،ومجلس

التعاون الجمر ي )المنظمة العالم ة للجمارك ( ،وم تب الشرطة اﻷورو ة ) اليورو ول

()(2

حيث تساهم منظمة الجمارك العالم ة في م افحة الجرمة المنظمة من خﻼل نظام

الرقا ة على الصادرات )ضوا

التصدير(على فئات محددة من السلع لضمان اﻷمن

والسﻼمة للمجتمعات ،اﻻقتصاد ات والبيئة ،فبتزايد خطر اﻹرهاب الدولي والجرمة المنظمة
العابرة للحدود تطلب اﻷمر تعزز الحدود الوطن ة القائمة ضوا

دول ة فعالة لمنع الهجمات

اﻹرهاب ة وغيرها من اﻷعمال غير المشروعة الموجهة ضد الدول اﻷعضاء  .و على هذا

اﻷساس فان دراستنا لمنظمة الجمارك العالم ة و دورها في م افحة الجرمة المنظمة يرجع
لعدة أس اب  ,فالسبب اﻷول هو زادة حجم وتعقيدات التجارة الدول ة سبب س اسات تحرر

التجارة للعديد من دول العالم إضافة إلى اﻹجراءات الخاصة اﻹفراج الجمر ي خاصة مع

ازد اد المنافسة العالم ة من خﻼل تطور سﻼسﻞ النقﻞ و التخزن و التوزع و العمﻞ على

تقل ص الوقت الخاص مختلف هذه المراحﻞ
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أما السبب الثاني فهو تجدد نماذج اﻷعمال التجار ة مثﻞ مسألة التوزع ،

والنقﻞ المتعدد الوسائ

لل ضائع عبر الحدود  ،وزادة الضغو على سﻼسﻞ التورد ،

الحما ة من الممارسات غير العادلة للتجارة الدول ة

تهرب السلع موجب فواتير  ،أو

اﻻحت ال  ،سوء دفع التعرف ة والتعد على حقوق الملك ة الف رة

في حين يتمثﻞ السبب الثالث في التهديدات اﻷمن ة  ،الجرمة المنظمة و إيرادات

اﻻحت ال و هذا له ضد إمدادات التجارة الدول ة حيث تتعرض لﻼستغﻼل من جانب
الجماعات اﻹرهاب ة التي تشغﻞ الش ات من خﻼل اﻻنخ ار في اﻷنشطة غير المشروعة

مثﻞ التهرب من الغش الضربي  ،تهرب المخدرات وأخطار وأضرار السلع المحظورة ،

غسيﻞ اﻷموال  ،وتجارة السلع المزفة  ،إضافة إلى الفساد اﻹدار في إدارات الجمارك  ,و
هذا ما ش ﻞ تحد ا يواجه الح ومات لبناء عالم أكثر سﻼما وازدها ار وعدﻻ  ،لتجاوز
التحد ات العالم ة من خﻼل إنشاء وتطو ر اﻻتحادات الجمر ة والمناط

واتفاقات الشراكة اﻻقتصاد ة

التجارة الحرة

يتمثﻞ السبب ال ار ع في ضعف اﻷداء الجمر ي سبب إت اع نظم ٕواجراءات تقليد ة
في مجاﻻت النقﻞ و التكنولوج ا و إدارة اﻷعمال  ،إضافة إلى القصور في النواحي

التشرع ة سواء في الس اسات التجارة و اﻹجرائ ة و عدم التفهم الكامﻞ للحاجة إلى التنسي

و التعاون بين منظمة الجمارك العالم ة و اﻹدارات المحل ة و المصالح المتضارة للدول

لذلك فان منظمة الجمارك العالم ة تواجه العديد من المشاكﻞ في مجال م افحتها

للجرمة المنظمة  ،رغم ذلك ت قى مر از عالم ا لخبرات الجمارك ،من خﻼل مجال تخصصها

في المسائﻞ الجمر ة التي تساهم آل ات مت اينة في م افحة الجرمة المنظمة أنواعها دعما

لﻺستراتيج ة العالم ة لم افحة الجرمة و تعزز العدالة الجنائ ة الدول ة ،
فعال ة الرقا ة الجمر ة التي تعني أن جم ع السلع

التي تدخﻞ أو تخرج من اﻹقل م

الجمر ي  ،تخضع للرقا ة الجمر ة الهادفة لضمان اﻻمتثال لقانون الجمارك .
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و على هذا اﻷساس تبرز اﻹش ال ة الرئ س ة التال ة  :إلى أ مد

م ن ﻵل ات منظمة

الجمارك العالم ة المساهمة في دعم إستراتيج ة م افحة الجر مة المنظمة على المستو
العالمي  ،و ضمان حما ة السلم اﻻقتصاد ؟ ،

المطلب اﻷول :تعر فها

هي صوت مجتمع الجمارك العالمي ،حيث تساهم في عدة مجاﻻت التي تشمﻞ وضع

المعايير العالم ة  ،وت س

ومواءمة اﻹجراءات الجمر ة  ،وسلسلة امن اﻹمدادات

التجارة ،وتسهيﻞ التجارة الدول ة  ،وتعزز إنفاذ القوانين الجمر ة وأنشطة اﻻمتثال ،

وم افحة التزيف والقرصنة  ،وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص  ،وتعزز النزاهة
المستدامة  ،و بناء القدرات العالم ة للجمارك .

و منه فإن منظمة الجمارك العالم ة تعتبر مر از عالم ا لخبرات الجمارك ،و هي

المنظمة الدول ة الوحيدة ذات اﻻختصاص العالمي في المسائﻞ الجمر ة .

المطلب الثاني  :أهدافها

تستهدف منظمة الجمارك العالم ة من خﻼل تخصصها في مجال التكاليف المتصلة

التجارة الدول ة  ،و حما ة الحدود الوطن ة م افحة أنما

سﻼمة التنم ة الوطن ة و اﻹقل م ة و الدول ة وفقا ل :

الجرمة المنظمة التي تهدد

إن تجسيد الشراكة التي تدافع عنها المنظمة العالم ة للجمارك هو احد مفات ح لبناء

الجسور بين إدارات الجمارك وشر ائه ،من خﻼل تجسيد الرفاه اﻻجتماعي ﻷعضائها ،و

تعزز حما ة المجتمع والتراب الوطني  ،وتأمين وتسهيﻞ التجارة الدول ة في بيئة دول ة تتسم
عدم اﻻستقرار ومهددة دوما النشا اﻹرهابي .

ما أن تجسيد النظام المتناس المنظم لﻸسماء التعرف ة الهادف لجمع إحصاءات

التجارة الدول ة ،و ت ادل الب انات التجارة ف ما يتعل
التكاليف المتصلة التجارة الدول ة ،و الذ

مثﻞ هذه اﻹجراءات من اجﻞ تقليﻞ

ستخدم على نطاق واسع من جانب الح ومات

والمنظمات الدول ة والقطاع الخاص ﻷغراض تحديد الضرائب الداخل ة ،والس اسات التجارة،

ومراق ة السلع الخاضعة للرقا ة ،وقواعد المنشأ ،وتعرفات الشحن ،إحصاءات النقﻞ ،ورصد
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اﻷسعار ،وتجم ع الحسا ات الوطن ة ،وال حوث والتحل ﻼت اﻻقتصاد ة .

إن التقي م الجمر ي للسلع المستوردة هو مصمم أساسا ﻷغراض تحديد معدﻻت

الرسوم الجمر ة ,وهو ش ﻞ اﻷساس ﻹخضاعها لضر ة الرسوم الجمر ة ،وهو عنصر

أساسي لجمع إحصاءات التجارة  ،ورصد القيود الكم ة  ،وجمع الضرائب الوطن ة  ،إضافة
إلى تحقي

التوازن بين تسهيﻞ التجارة واﻻمتثال للمتطل ات القانون ة و ت س

س اسات ممارسات إدارات الجمارك.

وتوحيد

لمنظمة الجمارك العالم ة دور حاسم في التجارة الدول ة من خﻼل تنفيذ ضوا

فعالة لتأمين الدخﻞ  ،وضمان اﻻمتثال للقوانين الوطن ة  ،وضمان وحما ة المجتمع ،و

تطو ر القدرة التنافس ة اﻻقتصاد ة  ،و نمو التجارة الدول ة وتطو ر السوق العالم ة .

تتمتع المنظمة بنهج فعال في بناء القدرات اﻹقل م ة اﻹستراتيج ة لتحسين نوع ة

أنشطة منظمة الجمارك و الهادفة لتشج ع ت ادل اﻷف ار واﻹجراءات الرام ة إلى تحقي نفس

اﻷهداف اﻹقل م ة  ،وهما النمو اﻻقتصاد

و توزع فروع منظمة الجمارك العالم ة الذ
التقني المتاحة حال ا )(3

والتنم ة اﻻجتماع ة ،من خﻼل فاءة وفعال ة
حق

زادة بيرة في مقدار التمو ﻞ والدعم

المطلب الثالث :تطورها التار خي
يبدأ تارخ

المنظمة العالم ة للجمارك عام  1947عندما بدأت عشر ح ومات

أورو ة الممثلة في لجنة التعاون اﻻقتصاد

اﻷورو ي للق ام عمل ة إنشاء فر

إم ان ة إنشاء واحد أو أكثر من اﻻتحادات الجمر ة

لدراسة

 Customs Unionالقائمة على

م اد اﻻتفاق العام للتعرفات الجمر ة والتجارة )الغات( القد م .

حيـ ــث فـ ــي عـ ــام  ، 1948أق مـ ــت مجموعـ ــة لد ارسـ ــة إنشـ ــاء لجنتـ ــين ) اللجنـ ــة

اﻻقتصــاد ة واللجنــة الح وم ــة للجمــارك ( و أص ـ حت اللجنــة اﻻقتصــاد ة منظمــة التعــاون

اﻻقتصـاد والتنم ـة )  ، ( OECDو لجنـة الجمـارك أصـ حت مجلـس التعـاون الجمر ـي (

)  ( Customs Coopération Council )CCCو فــي عــام  ، 1952دخلــت اتفاق ــة
178

ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ن:ب ع,08ج 1ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2014

إنشــاء مجلــس التعــاون الجمر ــي رســم ا حيــز النفــاذ ) (4والمجلــس هــو الهيئــة اﻹدار ــة  ،و
انت الجلسة اﻻفتتاح ة اﻷولى للمجلس عقدت في برو سـﻞ فـي  26ينـاير  ، 1953و عـد

ســنوات مــن النمــو فــي عضــو تها  ،و فــي عــام  1994اعتمــد المجلــس اســم منظمــة الجمــارك

العالم ة  ،و أص حت مثا ة مؤسسـة ح وم ـة دول ـة عالم ـة  ،تضـم حتـى اﻵن  174إدارة

جمارك تعمﻞ في جم ع القارات  ،وتعمﻞ على تطو ر جم ع مراحﻞ التنم ة اﻻقتصاد ة و هـي

مسئولة عن تجهيز أكثر من  ٪ 98من مجموع التجارة الدول ة )(5
حيث في عام

 1947اتفقت ثﻼثة عشر من الح ومات الممثلة في اللجنة

اﻻقتصاد ة ﻷورو ا على إنشاء فر

دراسي ل حث إم ان ة إنشاء واحدة أو أكثر من

اﻻتحادات الجمر ة بين مختلف الدول اﻷورو ة  ،وفقا لم اد الغات  ،ثم في سنة 1948
قرر فر

الدراسة إنشاء لجنتين  :اللجنة اﻻقتصاد ة التي تطورت في وقت ﻻح لمنظمة

التعاون اﻻقتصاد

والتنم ة في الميدان اﻻقتصاد

واللجنة الجمر ة التي تحولت ف ما عد

إلى مجلس التعاون الجمر ي ثم إلى منظمة الجمارك العالم ة .
أما في عام

 1952أبرمت اتفاق ة إنشاء مجلس التعاون الجمر ي التي دخلت

حيز التنفيذ في 4من تشرن الثاني  /نوفمبر  ،ثم عقدت الدورة اﻻفتتاح ة للمجلس في
برو سﻞ

أورو ا .

 26من انون الثاني  /يناير  1953في حضور ممثلين عن س ع عشرة دولة

ما أبرمت اﻻتفاق ة الدول ة لت س

ومواءمة اﻹجراءات الجمر ة عام

، 1974

إضافة إلى اﻻتفاق ة المتعلقة المساعدة اﻹدارة المت ادلة في الوقا ة والقمع والتحقي

في

المخالفات الجمر ة  ,التي دخلت حيز النفاذ في 21من أ ار /مايو  1980و في عام
 1988أبرمت منظمة الجمارك العالم ة اﻻتفاق ة الدول ة شأن النظام المنس

لتوصيف

السلع وترميزها و دخلت حيز النفاذ في  1انون الثاني /يناير  ،ما قام سنة 1993

مجلس منظمة الجمارك العالم ة يتبنى إعﻼن أروشا شأن نزاهة الجمارك الدول ة.

في عام  1994مجلس المنظمة عتمد اسم "المنظمة العالم ة للجمارك "لكي تع س

على نحو أفضﻞ طب عة المنظمة )عالم ة العضو ة ( ،ما اعتمد مجلس منظمة الجمارك
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العالم ة عتمد اﻻتفاق ة الدول ة لت س

ومواءمة اﻹجراءات الجمر ة عام  1999و في

تموز  /يول ه  2003مجلس منظمة الجمارك العالم ة عتمد اتفاق ة المساعدة اﻹدارة
المت ادلة في المسائﻞ الجمر ة )اتفاق ة جوهانسبرغ(

ما قام مجلس منظمة الجمارك العالم ة عام 2005

اعتماد معايير تأمين و

تسهيﻞ التجارة العالم ة  ،إضافة إلى إطﻼق برنامج ولوم س  ،اكبر برنامج ﻻلتزام الجمارك
م ادرة بناء القدرات لدعم تنفيذ معايير تأمين وتسهيﻞ التجارة العالم ة  ،و م افحة الجرمة

المنظمة سنة 2006

الم حث الثاني :آل ات م افحة الجر مة المنظمة

تتوزع آل ات م افحة الجرمة المنظمة في نطاق هذا التنظ م الدولي حول آل ة

اﻹعﻼنات و التوص ات  ،لجنة اﻹنفاذ و اﻻمتثال و برامج دعم الدول اﻷعضاء.

المطلب اﻷول :اﻹعﻼنات و التوص ات

أصدرت المنظمة العالم ة للجمارك نصوصا تشرع ة ساهمت من خﻼلها تحديد

المجال العام و الخاص ﻵل ات الجمارك في م افحة الجرمة المنظمة في نطاق تخصصها
المتمثﻞ في حما ة الحدود الوطن ة للدول اﻷعضاء و من أهم تلك النصوص اﻹعﻼنات

والتوص ات.

الفرع اﻷول  :اﻹعﻼنات
الفرع الثاني  :التوص ات

الفرع اﻷول  :اﻹعﻼنات

تعد اﻹعﻼنات من أهم اﻵل ات التشرع ة التي لها دور في تحديد الم اد

و

اﻷطر العامة التي تلتزم بها اﻷنظمة الجمر ة للدول اﻷعضاء ،لتبين هذه اﻷخيرة إرادتها
لﻼمتثال للس اسة الجمر ة العالم ة.

أوﻻ  :إعﻼن أوتاوا 1987

ثان ا  :إعﻼن اروشا 1993
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ثالثا  :إعﻼن بودا ست 1997
ار عا  :إعﻼن قبرص 2000

خامسا  :إعﻼن مابوتو 2002

سادسا  :إعﻼن برو سﻞ 2003

أوﻻ  :إعﻼن أوتاوا

تضمن إعﻼن أوتاوا لعام  1987أعلى درجات اﻻنسجام والتماثﻞ في اﻷنظمة

الجمر ة وتحسين تقن ات الجمارك و مواجهة التحد ات التي تعترضها في جم ع أنحاء
العالم  ,و مواك ة تنامي التجارة الدول ة والت ادل والت ار

العالمي  ،والنمو الس اني المتزايد

،و السفر الدولي المتزايد ،واﻻتجار غير المشروع المخدرات والسلع المحظورة  ،اﻻحت ال
التجار ،التقدم التكنولوجي

حيث التزمت الدول من خﻼل اﻹعﻼن بوجوب تشج ع تنسي وت س

العمل ات الجمر ة

من خﻼل احترام النظام المنس الخاص بتطبي نظام التعرفة الجمر ة ،من اجﻞ اﻹنتاج
ٕ ،واحصاءات التجارة والنقﻞ  ،و تنظ م تعرفات الشحن التجارة لتوصيف السلع اﻷساس ة

ونظم الترميز من خﻼل تحديث النظام ل ع س التغيرات في التكنولوج ا وفي أنما التجارة
الدول ة ﻷغراض التجارة الحديثة  ،مع وضع قاعدة ب انات خاصة بنظام جمع ونشر ق اررات

التصنيف الوطني لمصلحة اﻷعضاء  ،و التالي تم ين مجلس التعاون الجمر ي ل عمﻞ

مر ز لت ادل المعلومات شأن تصنيف السلع ،إضافة إلى تطو ر وتعزز مستو الجمارك ,
و إجراءات موحدة للب انات ونظم الصرف اﻵلي لها.

اﻹضافة لتطو ر وتحسين قدرات اﻹنفاذ والرقا ة من خﻼل التعاون مع اﻷعضاء

والمنظمات المهتمة في تطو ر التقن ات والنظم التي تهم الجمارك و دراسة أساليب الرقا ة
الجمر ة لضمان فا ة إنفاذ و ت س

وتسرع العمل ات الجمر ة  ،مع تحقي أقصى قدر

من ت ادل المعلومات واﻻستخ ارات وطن ا و دول ا.

ما حدد اﻹعﻼن ضرورة تحسين الموارد ال شرة  ،وتنظ م إدارة الجمارك بتعزز

البرامج اﻹقل م ة الخاصة بتدرب موظفي الجمارك وتوفير محفﻞ للمناقشات على مستو
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اﻹدارات الجمر ة  ،و رامج مساعدة الخبراء  ،تعزز صورة دوائر الجمارك وجعﻞ أهدافها

معروفة ش ﻞ أفضﻞ للجمهور العام )(6

ثان ا  :إعﻼن اروشا

دعا إعﻼن اروشا لعام  1993أعضاء مجلس التعاون الجمر ي لتنفيذ برامج مستدامة

للنزاهة التي تلتزم بها الح ومات  ،وقطاع اﻷعمال  ،وأعضاء المجتمع الدولي لدعم الحرب
ضد الفساد  ،لضمان تحصيﻞ اﻹيرادات الوطن ة ،وحما ة المجتمع  ،وت سير التجارة وحما ة

اﻷمن القومي ٕ ،واذ عترف أن النزاهة هي مسألة حاسمة النس ة لجم ع اﻷمم وجم ع إدارات
الجمارك وان وجود الفساد س حد من قدرة الجمارك ﻻنجاز مهمتها فعال ة ،و أكد أن
استفحال الفساد سيؤد

ﻻنخفاض اﻷمن القومي ،و تقل ص اﻹيرادات الوطن ة ،و خفض

اﻻستثمارات اﻷجنب ة ،و انخفاض الثقة العامة في المؤسسات الح وم ة  ،و انخفاض
مستو الثقة بين اﻹدارات الجمر ة و الو اﻻت الح وم ة ،و حدوث انخفاض في مستو
اﻻمتثال الطوعي لقوانين وأنظمة الجمارك ،مع تدني الروح المعنو ة للموظفين

ما أكد اﻹعﻼن على ضرورة معالجة البرنامج الوطني الفعال لنزاهة الجمارك

مواض ع رئ س ة ترت

أساسا الق ادة واﻻلتزام لمنع الفساد  ،مع تبنى دور ق اد

قو وتقبﻞ

مستو مناسب من المسؤول ة والمساءلة للحفا على مستو ات عال ة من النزاهة في جم ع
جوانب أعمال الجمارك ،إضافة لتطو ر اﻹطار التنظ مي  ،و قوانين الجمارك و الم اد

التوجيه ة واﻹجراءات لتكون منسقة وم سطة  ،مع تطو رها للقضاء على الروتين والحد من

اﻻزدواج ة التي ﻻ داعي لها  ،مع ضمان إعﻼن القوانين الجمر ة  ،واﻹجراءات اﻹدارة
ل ون من السهﻞ الوصول إليها وتطب قها في مجال موحد ومتس و واضح.

ما حدد اﻹعﻼن مسألة حوس ة وظائف الجمارك لتحسين الكفاءة والفعال ة و إزالة

فرص الفساد ،و زادة مستو المساءلة و مراجعة الحسا ات في وقت ﻻح

ومراجعة الق اررات اﻹدارة  ،و تهيئة النظم اﻵل ة ما قطع الطر

من رصد

للتقليﻞ إلى أدنى حد من

الفرص غير المناس ة في ممارسة أ موظف وجها لوجه مع العمﻼء و الخصوص للمناولة

ونقﻞ اﻷموال  ،إضافة إلى اﻹصﻼح والتحديث الذ
فيها،

و تجنب

ء اﻹجراءات المرهقة التي تؤد
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المتطل ات الرسم ة .

ما التزمت الدول ضرورة مراجعة الحسا ات والتحقي الذ

م ن أن يدعم م افحة

الفساد في الجمارك بتنفيذ مجموعة من تقن ات الرصد والمراق ة مثﻞ برامج الفحص الداخلي ،

ومراجعة الحسا ات الداخل ة والخارج ة وأنظمة التحقي والمقاضاة ،فهذه اﻷنظمة تق م توازن
معقول بين النزاهة والقمع ة التي ترمي إلى تحديد حوادث الفساد والتأديب أو مقاضاة ﻷولئك

اﻷفراد المشار ين ,موظفو الجمارك  ،ما تشجع عامة الجمهور على تقد م التقارر عن

التصرفات الفاسدة  ،غير أخﻼق ة أو غير قانون ة  ،وعندما تقدم هذه المعلومات  ،فإنه

ين غي إجراء تحقي فور و طرقة دق قة .

ما حدد اﻹعﻼن مسألة إدارة الموارد ال شرة الذ تلعب دو ار بي ار في محارة

الفساد في الجمارك ،و لتحقي ذلك يجب توفير المرتب الكافي و م از ا مال ة لتم ين موظفي
الجمارك من الحفا

على مستو مع شي ﻻئ  ،مع است قاء الموظفين القدامى للمحافظة

على مستو ات عال ة من النزاهة ,و ضمان اخت ار الموظفين بإجراءات خال ة من التحيز

والمحسو ة  ،ما أن الق اررات المتعلقة بتعيين و نقﻞ و ترق ة الموظفين تأخذ في اﻻعت ار

الحاجة إلى إزالة الفرص لموظفي الجمارك لعقد عﻼقات لفترات طو لة من الزمن  ،إضافة

إلى ضمان الروح المعنو ة والثقافة التنظ م ة  ،خاصة و أن انتشار الفساد يؤثر على الروح

المعنو ة لموظفي الجمارك و على سمعة اﻹدارة الجمر ة ،لذا يجب أن تكون الممارسات

نشطة للمشار ة في برامج م افحة الفساد و ن غي تشج عها على تقبﻞ مستو مناسب من
المسؤول ة

سﻼمة

عن

اﻹدارة.

ما حدد اﻹعﻼن العﻼقة مع القطاع الخاص من خﻼل تكرس الشفاف ة و تحديد

معايير السلوك المهني و العقو ات المرت طة التور في الفساد من اجﻞ ردع العمﻼء
المتورطين في دفع الرشاو

ثالثا  :إعﻼن بودا ست

لتسهيﻞ الحصول على معاملة تفضيل ة ) (7

اعتبر إعﻼن بودا ست  1997أن الجرمة المنظمة عبر الوطن ة أص حت واحدة من

مجمﻞ المشاكﻞ التي تهدد سﻼمة وامن واقتصاد ات العالم  ،و أن انتشارها يؤثر سل ا على
اﻹيرادات العامة و عرقﻞ التجارة الدول ة المشروعة ٕ ،واذ عترف أن الجرمة العابرة للحدود
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رتبت المسؤول ات القانون ة والتشغيل ة للجمارك من أجﻞ حما ة الحدود  ،ومساهمة اﻷعضاء

في منظمة الجمارك العالم ة التي م ن أن قدمها نظام فعال لم افحة الجرمة المنظمة عبر

الوطن ة  ،لذلك على جم ع إدارات الجمارك مسؤول ة الكشف عن المهرات و مراق ة حر ة

السلع و هذا من خﻼل تعز ز التعاون بين إدارات الجمارك لقمع التجارة غير المشروعة

ٕوايرادات اﻻحت ال وغسيﻞ اﻷموال وتهرب المخدرات  ،واﻷسلحة النارة وغيرها من السلع

غير المشروعة .

ما حدد اﻹعﻼن ضرورة زادة فعال ة اﻹدارات الجمر ة في مجاﻻت اﻻمتثال و

اﻹنفاذ وتسهيﻞ التجارة المشروعة  ،إضافة إلى تحديث اﻹدارات الجمر ة  ،من خﻼل
ضمان سرعة وسﻼسة ت ادل المعلومات بين أعضاءها  ،بواسطة ش ة اﻻستخ ارات

لم تب اﻻتصال اﻹقل مي )(8

ار عا  :إعﻼن قبرص

أكد إعﻼن قبرص  2000على أن الجرمة المنظمة عبر الوطن ة قادرة

على اﻻستفادة من التقدم التكنولوجي واﻻستخدام المتزايد للتجارة الدول ة الشرع ة

لتغط ة أنشطتها غير المشروعة  ،و أن الجمارك هي الو الة الرئ س ة المسئولة

عن مراق ة حر ة عبر الحدود للسلع ٕ ،واذ تسلم أن التنسي بين اﻹدارات الجمر ة
أمر أساسي في المعر ة ضد اﻷنشطة غير القانون ة عبر الحدود و ان ت ادل
المعلومات واﻻستخ ارات بينهما م ن أن يؤد إلى أكثر استهدافا واتخاذ إجراءات

فعالة من حيث التكلفة .

ير ز هذا اﻹعﻼن على تشج ع الدول لﻼنضمام لﻼتفاق ة الدول ة للمساعدة

اﻹدارة المت ادلة من أجﻞ الوقا ة والتحقي

وقمع الجرائم  ،نيرو ي  9حز ران /يون ه

 ، 1977من خﻼل تطو ر إجراءات م افحة المخالفات الجمر ة عن طر

بين إدارات الجمارك في مجاﻻت إنفاذ  ،ت سير اﻻمتثال و تحليﻞ المخاطر

زادة التنسي

ما حدد اﻹعﻼن صﻼح ات سرعة وسلسة لت ادل المعلومات بين اﻷعضاء لتأمين

اﻻستخدام الثنائي و اﻹقل مي والدولي مساعدة من المنظمة العالم ة للجمارك و م تب
اﻻتصال اﻹقل مي لﻼستخ ارات )(9
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خامسا  :إعﻼن مابوتو

يجسد إعﻼن مابوتو  2002التزام القارة اﻹفرق ة لم افحة الفساد وتعزز النزاهة

في الجمارك  ،وفقا لم اد

وعناصر من إعﻼن اروشا  ،و حما ة القارة اﻹفرق ة من

أنما الجرمة المنظمة  ،و دعم هيئات الجمارك الوطن ة اﻹفرق ة) (10

سادسا  :إعﻼن برو سل

تدرك الدول اﻷعضاء في إعﻼن برو سﻞ  2003أن اﻻتجار غير المشروع في

المخدرات والسﻼئف ش ﻞ تهديدا خطي ار ومتزايدا للصحة العامة و ﻻزدهار اﻷمم ٕ ،وادراكا

منها لحق قة أن الجرمة المنظمة واﻹرهاب الدولي ،

و المشاكﻞ التي تهدد أمن اﻻقتصاد

العالمي  ،هي إلى حد بير ممول من تهرب المخدرات واﻻتجار غير المشروع بها  ،و هذا

يؤثر على التجارة المشروعة .

إضافة إلى أن إدارات الجمارك هي المسئولة عن مراق ة نقﻞ ال ضائع  ،ووسائﻞ لنقﻞ

واﻷشخاص عبر الحدود ٕ ،واذ تؤ د ضرورة إقامة التعاون بين إدارات الجمارك لم افحة
اﻻتجار غير المشروع على الصعيدين الدولي واﻹقل مي  ،وفي نفس الوقت ضمان التشغيﻞ
السلس لﻼقتصاد المشروع وحما ة المصالح اﻻقتصاد ة المشروعة )(11

الفرع الثاني  :التوص ات

تصدر المنظمة العالم ة للجمارك مجموعة توص ات غير ملزمة لصالح الدول

اﻷعضاء في عض المسائﻞ التقن ة  ،هدفها تحفيز اﻷعضاء على اﻻمتثال الدائم ﻷهداف

المنظمة ،و اتخاذ التدابير الﻼزمة وطن ا لتطو ر اﻷنظمة و التشرعات الجمر ة الوطن ة

وفقا لما ﻻ يتعارض مع م اد و أهداف المنظمة  ،و نتطرق ل :

أوﻻ  :توص ة مجلس التعاون الجمر ي حول الت ادل التلقائي للمعلومات شأن اﻻتجار غير
المشروع في المخدرات والمؤثرات العقل ة

ثان ا :

توص ة مجلس التعاون الجمر ي المتعل

المهددة اﻻنقراض من الحيوانات والن اتات البرة

منع اﻻتجار غير المشروع في اﻷنواع

ثالثا  :توص ة منظمة الجمارك العالم ة شأن الجرمة المنظمة عبر الوطن ة

ار عا  :توص ة مجلس التعاون الجمر ي لتطبي بروتو ول م افحة التصن ع غير المشروع
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واﻻتجار في اﻷسلحة النارة وأجزائها وم وناتها ,والم مﻞ لﻸمم المتحدة اتفاق ه اﻷمم المتحدة

لم افحة الجرمة المنظمة عبر الوطن ة

خامسا :

توص ة مجلس التعاون الجمر ي شأن الحاجة إلى تطو ر وتعزز دور اﻹدارات

الجمر ة في معالجة غسيﻞ اﻷموال وفي استرداد عائدات الجرمة

أوﻻ  :توص ة مجلس التعاون الجمر ي حول الت ادل التلقائي للمعلومات

شأن اﻻتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقل ة

خطر على الصحة العامة و ضر
ا
إن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقل ة ش ﻞ

المصالح اﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة للدول اﻷعضاء في منظمة الجمارك العالم ة ،لذلك أقرت

توص ة مجلس التعاون الجمر ي حول الت ادل التلقائي للمعلومات شأن اﻻتجار غير
المشروع في المخدرات والمؤثرات العقل ة  8حز ران /يون ه  1971ضرورة م افحة هذه

اﻵفة عن طر

للمخدرات

مراق ة العمل ات المشت ه في أنها تش ﻞ ،أو يبدو أنها اتجار غير مشروع
و المؤثرات العقل ة ،مع مراق ة اﻷشخاص المشت ه في اشتراكهم في هذه

العمل ات  ،إضافة إلى ت ادل المعلومات التي تعزز رقا ة السلطات المختصة ﻻتخاذ

إجراءات ضد إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقل ة و عقد اتفاقات ثنائ ة أو متعددة

اﻷطراف غ ة تكثيف العمﻞ من أجﻞ م افحة اﻻتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات
العقل ة ) .(12

ثان ا :

توص ة

مجلس التعاون الجمر ي المتعلقة منع اﻻتجار غير

المشروع في اﻷنواع المهددة اﻻ نقراض من الحيوانات والن اتات البر ة

إن النمو السرع في حاﻻت تهرب اﻷنواع المهددة اﻻنقراض من الحيوانات

والن اتات البرة ،

يؤد

ﻹلحاق ضرر جس م للبلدان التي تعاني من جراء هذه الجرائم ،

في البيئة و الناح ة اﻻقتصاد ة  ،واقتناعا منها أن العمﻞ على م افحة هذا اﻻتجار

ون

أكثر فعال ة من جانب السلطات المختصة في مختلف البلدان  ،و أن مثﻞ هذا اﻹجراء م ن
أن يتحسن من خﻼل توثي

التعاون بين المنظمات الدول ة المشار ة في تنظ م تجارة

الحيوانات البرة المهددة اﻻنقراض  ،صدرت توص ة مجلس التعاون الجمر ي المتعلقة
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منع اﻻتجار غير المشروع في

اﻷنواع المهددة اﻻنقراض من الحيوانات والن اتات البرة حز ران  1991من اجﻞ ضمان

المساعدة اﻹدارة المت ادلة  ،تجم ع المعلومات المتعلقة الغش الجمر ي ،مع دعوة أعضاء

اﻻتحادات الجمر ة لتطو ر تقن ات منع و شف التجارة الدول ة غير المشروعة في اﻷنواع
المهددة اﻻنقراض و الن اتات البرة  ،مع دعم البرامج التدرب ة لموظفي الجمارك ) (13

ثالثا  :توص ة منظمة الجمارك العالم ة شأن الجر مة المنظمة عبر الوطن ة
حيث أن توص ة منظمة الجمارك العالم ة شأن الجرمة المنظمة عبر الوطن ة 18

حز ران /يون ه 1997

أوصت أعضاء منظمة الجمارك العالم ة ﻹنفاذ القانون ضرورة

وضع اﻻستراتيج ات التي تم ن اﻹدارات الجمر ة من تقد م مساهمات املة لم افحة

الجرمة العابرة للحدود الوطن ة  ،مع مراعاة تسهيﻞ التجارة الشرع ة  ،إضافة إلى تعزز
التعاون بين إدارات الجمارك داخﻞ اﻹطار القانوني الوطني  ،ما في ذلك ت ادل اﻻستخ ارات

والمعلومات المضادة للجرمة العابرة للحدود الوطن ة  ،و تعزز اﻹطار الدولي لت ادل
المعلومات اﻹستخ ارات ة )(14

ار عا  :توص ة مجلس التعاون الجمر ي لتطبي

بروتو ول م افحة التصن ع

أقرت توص ة مجلس التعاون الجمر ي لتطبي

بروتو ول م افحة التصن ع غير

غير المشروع واﻻتجار في اﻷسلحة النار ة وأجزائها وم وناتها ،الم ملة
ﻻتفاق ة اﻷمم المتحدة لم افحة الجر مة المنظمة عبر الوطن ة

المشروع واﻻتجار في اﻷسلحة النارة وأجزائها وم وناتها ،الم ملة ﻻتفاق ة اﻷمم المتحدة

لم افحة الجرمة المنظمة عبر الوطن ة

 29حز ران  /يون ه 2002

على ضرورة أن

تكون أعمال منظمة الجمارك العالم ة متجانسة وفعالة لمراق ة اﻹجراءات الجمر ة المط قة
في استيراد وتصدير ونقﻞ اﻷسلحة النارة  ،ﻷن مراق ة التجارة الشرع ة لﻸسلحة النارة في
المجتمع التجار م ن أن ساعد على إنفاذ القانون و تعزز الرقا ة على اﻷسلحة النارة

و على هذا اﻷساس ان ﻻ بد من تعزز الرقا ة على اﻻستيراد و تصدير وعبور

اﻷسلحة النارة و تطبي

عمل ات مراق ة شحنات اﻻتجار بجم ع أصناف اﻷسلحة النارة
187

ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ن:ب ع,08ج 1ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2014

وأجزائها وذخائرها  ،و وضع إحصاءات دورة وفقا للجنة النظام المنس من اجﻞ ت سير

و

رصد

ومراق ة

المنتجات

المحددة

في

بروتو ول

اﻷسلحة

النارة

ما حددت التوص ة ضرورة التحق من أن التراخ ص مناس ة لنقﻞ اﻷسلحة النارة

لضمان شرع ة الشحنات  ،و اتخاذ تدابير أمن ة لمراق ة مخاطر استيراد ،تصدير ,عبور

،تخزن شحنات اﻷسلحة النارة و تجهيز م اتب و مواقع المراق ة أحدث التكنولوج ات

للفحص اﻷمن ،ونشر النظم اﻵل ة  ،والموارد ال شرة المتخصصة لمراق ة شحنات اﻷسلحة

النارة عبر الحدود

إضافة إلى ذلك أقرت التوص ة ضرورة توس ع ت ادل المعلومات وزادة التعاون بين

القانون و و اﻻت اﻹنفاذ وتشج ع استخدام نظم وتقن ات المتخصصة ،و تشج ع إبرام

مذ رات التفاهم بين الجمارك والتجار الشرعيين ،مثﻞ المصنعين والمستوردين والمصدرن

والسماسرة و الناقلين لﻸسلحة النارة لتعزز الضوا

وزادة المساءلة) (15

خامسا  :توص ة مجلس التعاون الجمر ي شأن الحاجة إلى تطو ر وتعز ز

دور اﻹدارات الجمر ة في معالجة غسيل اﻷموال و استرداد عائدات الجر مة

أقرت الدول اﻷعضاء في المنظمة من خﻼل توص ة مجلس التعاون الجمر ي

شأن الحاجة إلى تطو ر وتعزز دور اﻹدارات الجمر ة في معالجة غسيﻞ اﻷموال و

استرداد عائدات الجرمة

 25يون ه  2005أن الدافع اﻷساسي في ارتكاب الجرمة هو

جمع المال وان غسﻞ اﻷموال سمة من سمات العديد من أنواع الجرمة  ،و أن نس ة بيرة

من اﻷموال تش ﻞ دعامة لﻼتجار المخدرات  ،اﻹرهاب والجرائم الخطيرة اﻷخر تنتقﻞ من

بلد إلى آخر في ش ﻞ سيوﻻت نقد ة  ،و هذا يهدد المصالح اﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة

لﻸعضاء لهذا ظهرت الحاجة إلى تحسين قدرة و اﻻت إنفاذ القانون ﻻستهداف و اعتراض

العائدات اﻹجرام ة ما أن تعزز إدارات الجمارك على العمﻞ فعال ة ضد غسﻞ اﻷموال
م ن أن قدم مساهمة حاسمة في اﻻستجا ة الشاملة ﻻعتراض الحر ات النقد ة غير

المشروعة عبر الحدود.
و لتحقي

هذه اﻷهداف وجب تفعيﻞ م افحة غسيﻞ اﻷموال وطن ا  ،عبر استرداد

العائدات اﻹجرام ة  ،و إنفاذ استراتيج ات لمعالجة الجرائم اﻷصل ة  ،مصدر المال غير
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المشروع محﻞ التبي ض  ،إضافة إلى مراق ة عمل ة حر ة النقد الدولي من قبﻞ المسافرن
الذين حملون نقدا أو اﻷدوات النقد ة التي تزد ق متها عن مبلغ محدد ،و مشار ة اكبر

للسلطات الجمارك في مراحﻞ م افحة غسيﻞ اﻷموال ) التحقي  ،محاكمة الجرائم اﻷصل ة

والتحق قات المال ة  ،استرداد العائدات أو اﻷصول اﻹجرام ة( )(16

المطلب الثاني :لجنة اﻹنفاذ و اﻻمتثال

تستهدف لجنة اﻹنفاذ و اﻻمتثال لحما ة المجتمع من الجرائم العابرة للحدود الوطن ة

على أساس م اد

إدارة المخاطر من خﻼل أداء خدمات تشترك في مجموعة واسعة من

اﻷنشطة ذات الصلة لت ادل المعلومات واﻻستخ ارات حول م افحة الغش التجار  ،والتزو ر

 ،وتهرب ال ضائع العال ة للضرائب وﻻ س ما السجائر والكحول  ،واﻻتجار المخدرات ،

وسرقة الس ارات واﻷموال  ،والجرائم اﻻلكترون ة  ،وتهرب اﻷسلحة والمواد النوو ة  ،والنفا ات
السامة وأسلحة الدمار الشامﻞ .الجرائم الواقعة على الملك ة الف رة والثقاف ة واﻷنواع المهددة
اﻻنقراض من الن اتات والحيوانات.

و في س اق اﻷولو ات المنصوص عليها في الخطة اﻹستراتيج ة  ،تعمﻞ منظمة

الجمارك العالم ة حال ا على إعطاء اﻷولو ة لتأمين وتسهيﻞ سلسلة اﻹمدادات للتجارة الدول ة

التي تعمﻞ على تحقي

اﻻزدهار اﻻقتصاد

ﻻستغﻼل غير المشروع الذ

يلح

للنظام التجار العالمي الذ

ون عرضة

ضر ار جس ما اﻻقتصاد العالمي أسره ،ما أن

السلطات الح وم ة المتخصصة مراق ة ٕوادارة النقﻞ الدولي لل ضائعٕ ،وادارات الجمارك هي

في موقع

فرد لتوفير مزد من اﻷمن لسلسلة اﻹمداد للتجارة العالم ة  ،واﻹسهام في التنم ة اﻻجتماع ة

و اﻻقتصاد ة ولهذه اﻷس اب فإنه ﻻ بد لمنظمة الجمارك العالم ة وضع إستراتيج ة من

شانها تأمين حر ة التجارة في العالم  ،لذلك سنتطرق إلى مفهوم لجنة اﻹنفاذ و اﻻمتثال ،

هيئات لجنة اﻹنفاذ و اﻻمتثال  ،و أهم مسؤول اتها
الفرع اﻷول  :مفهومها

الفرع الثاني  :هيئات لجنة اﻹنفاذ و اﻻمتثال
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الفرع الثالث  :مسؤول ات لجنة اﻹنفاذ و اﻻمتثال

الفرع اﻷول  :مفهومها

لتحديد مفهوم لجنة اﻹنفاذ و اﻻمتثال ﻻ بد من تحديد وﻻ ة اللجنة  ،العضو ة فيها ،

و غرض و نطاق عملها

أوﻻ  :وﻻ ة اللجنة

ثان ا  :العضو ة في اللجنة
ثالثا  :الغرض والنطاق

أوﻻ  :وﻻ ة اللجنة

تش ﻞ لجنة اﻹنفاذ إطار أعمال لجنة التوج ه العام لمجلس منظمة الجمارك العالم ة ،

ما أن س اسة و وﻻ ة لجنة اﻹنفاذ تكون العمﻞ على إنفاذ الدراسات  ،و تم ين المجلس من

أداء اﻻلتزامات المنصوص عليها في اﻻتفاق ة المنشئة للجمارك ) (17

ثان ا  :العضو ة في اللجنة

تتكون اللجنة من ممثلين أعضاء المجلس واﻻتحادات الجمر ة أو اﻻقتصاد ة

التي هي أطراف متعاقدة في اتفاق ه نيرو ي  ،و ﻻ ون لهذه النقا ات الح

في التصو ت

 ،و ون لكﻞ عضو من أعضاء اﻻتحاد الجمر ي أن يرشح مندوب واحد و نائب واحد أو
أكثر لتمثيله ) (18

ثالثا  :الغرض والنطاق

تساهم اللجنة في اﻻتجاه اﻻستراتيجي للعمﻞ الذ

قامت ه منظمة الجمارك

العالم ة في اﻻمتثال  ،الرقا ة واﻻستخ ارات ضمن إطار الخطة اﻹستراتيج ة لمنظمة

الجمارك العالم ة في مجال م افحة أنما

الجر مة المنظمة  ،و تشج ع ت ادل اﻵراء

والخبرات وأفضﻞ الممارسات وتسهيﻞ تحسين التعاون بين اﻹدارات الجمر ة  ،وقطاع
اﻷعمال و القطاع الخاص والمنظمات الح وم ة وغير الح وم ة .

إضافة إلى تشج ع إجراء تحسينات فعالة في مجال التكنولوج ا واﻻتصاﻻت والص وك

القانون ة  ،و تعزز التدابير التي من شأنها أن تزد من فعال ة اﻻتصال اﻹقل مي لم اتب
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اﻻستخ ارات  ،إضافة إلى توفير الدعم اﻻستراتيجي لمنظمة الجمارك العالم ة من خﻼل برامج
المساعدة التقن ة  ،ودعم الو اﻻت الدول ة المانحة ،و تعزز التدابير التي من شأنها تحسين
التوجه اﻻستراتيجي والتر يز من اﻷعضاء من اجﻞ تحقي

الفرع الثاني  :هيئات لجنة اﻹنفاذ و اﻻمتثال

وتحسين النتائج.

في س اق اﻷولو ات المنصوص عليها في الخطة اﻹستراتيج ة تعمﻞ لجنة اﻹنفاذ

و اﻻمتثال الخاص منظمة الجمارك العالم ة من خﻼل ش ة اﻹنفاذ الجمر ي  ،م اتب
اﻻتصال اﻹقل مي لﻼستخ ا ارت و اﻷفرقة العاملة

أوﻻ  :ش ة اﻹنفاذ الجمر ي

ثان ا  :م اتب اﻻتصال اﻹقل مي لﻼستخ ارات
ثالثا  :اﻷفرقة العاملة

أوﻻ :ش ة اﻹنفاذ الجمر ي

حيث أص حت الش ة جاهزة للعمﻞ في تموز  /يول ه  ، 2000حيث أص ح ﻹدارات

الجمارك العضو في منظمة الجمارك العالم ة الحصول على المعلومات من الش ة التي

تعمﻞ على تجسيد إنفاذ نظام عالمي لدعم وتعزز الجمارك لم افحة الجرمة المنظمة عبر
الوطن ة  ،اﻻعتماد على تكنولوج ا التشفير لحما ة اﻻتصاﻻت ونقﻞ الب انات  ،و هذا من

خﻼل قاعدة ب انات تحدد مجال نشا

الجمارك و المضبوطات والجرائم  ،التي تضم

الب انات الﻼزمة لتحليﻞ اﻻتجار غير المشروع في مختلف مجاﻻت اختصاص الجمارك.

ما أن موقع الش ة ) (cwsحتو على تنبيهات و ذلك ش ات المخابرات

والجمارك والخدمات التي حتاج إليها  ،إضافة إلى استخدام أسلوب إخفاء قاعدة الب انات

و تطب قات اﻻتصاﻻت لتسهيﻞ التعاون واﻻتصاﻻت بين دوائر الجمارك ومستخدمي الش ة
على المستو الدولي.

ثان ا  :م اتب اﻻتصال اﻹقل مي لﻼستخ ارات
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اعتمد المجلس توص ة من مجلس التعاون الجمر ي شأن تشغيﻞ الش ة العالم ة

لم اتب اﻻتصال اﻹقل مي لﻼستخ ارات في حز ران  /يون ه  ،2003و تدعمه ش ة اﻹنفاذ
الجمر ي لم افحة الجرائم  ،الذ

عتبر نظام عالمي ﻹنفاذ و دعم وتعزز الجمارك لم افحة

الجرمة المنظمة عبر الوطن ة  ،وتهدف م اتب اﻻتصال اﻹقل مي لﻼستخ ارات إلى توليد

أساس ة  ،عبر نقا اﻻتصال الوطن ة  ،من خﻼل نموذج اتفاق بين

ه ﻞ مشترك وم اد

المنظمة العالم ة للجمارك واﻹدارة المض فة تحدد ف ه مسؤول ات ﻞ من الطرفين و قواعد

تشغيلها ،من خﻼل ثﻼث مستو ات:

ـ أمانة المنظمة العالم ة للجمارك ،الذ يتمثﻞ الدور الرئ سي لها في ضمان اﻹدارة

المر زة لش ة اﻹنفاذ الجمر ي عن طر
العالمي لﻼستخ ارات .

استخدام وتشغيﻞ وص انة نظام المعلومات

ـ م اتب اﻻتصال اﻹقل مي لﻼستخ ارات  ،الذ

يتمثﻞ دورها في ترتيب نقا

اﻻتصال الوطن ة داخﻞ المنطقة  ،وتنظ م إرسال الدعوات السنو ة ﻻجتماعات  ،وتوفير
المساعدة التقن ة .

ـ نقا اﻻتصال الوطن ة من اﻹدارات اﻷعضاء ،الذ

جمع ب انات الض

يتمثﻞ الدور الرئ سي لها في

 ،ما في ذلك جم ع التفاصيﻞ المطلو ة المتعلقة الجرائم الجمر ة  ،من

جم ع المصادر المم نة على المستو الوطني )(19

ثالثا  :اﻷفرقة العاملة

تساهم اﻷفرقة العاملة في مساعدة منظمة الجمارك العالم ة على عض

المسائﻞ التقن ة و المتخصصة  ،و من أهم اﻷفرقة المرت طة م افحة الجرمة المنظمة

نذ ر :
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1ـ الفر الخاص اﻻستخ ارات اﻹستراتج ة و المعلومات العالم ة
2ـ فر إدارة ش ة اﻹنفاذ الجمر ي

3ـ الفر العامﻞ المعني الغش التجار

4ـ فر خبراء المنظمة العالم ة للجمارك شأن الجرمة اﻻلكترون ة

1ـ الفر

الخاص اﻻستخ ارات اﻹستراتج ة و المعلومات العالم ة

 2002من اجﻞ وضع إستراتيج ة تلبي

أنشئ عد موافقة اللجنة في عام

احت اجات الدول اﻷعضاء لتنم ة الذ اء واﻻستعراض الدور لنموذج تقي م المخاطر،و وضع
الفر

وث قة "النظام العالمي للمعلومات والمخابرات اﻹستراتيج ة "الذ
وفي

،2003

 2004اعتمدت الوث قة من قبﻞ المجلس،ومن المهام اﻷخر للفر

اﻻستعراض الدور لنموذج تقي م المخاطر.

2ـ فر

أقرتها اللجنة في

إدارة ش ة اﻹنفاذ الجمر ي

عمﻞ الفر

على اﻹشراف على اﻹدارة الفعالة والكفاءة لنظام الش ة ،و تشج ع

ت ادل اﻵراء والخبرات وأفضﻞ الممارسات شأن نظام الش ة ،و المحافظة عل ه ،و رصد

تطوراتها انتظام  ،وتقي م أداءها اﻷمني  ،و تحديد أهم التعد ﻼت التقن ة الواردة عليها ،و
ص اغة منظور مستخدم الش ة وتقد م هذه المعلومات إلى هيئات صنع القرار في منظمة
الجمارك العالم ة من خﻼل إستراتيج ة إدخال مزد من التحسينات على النظام ،و الس اسة
المتصلة المسائﻞ القانون ة.

3ـ الفر

العامل المعني الغش التجار

انشأ الفر

العامﻞ المعني م افحة الغش التجار في يون ه  2005و رمي

لتجسيد عدة مهام من خﻼل دراسات للتأكد من احت اجات الدول اﻷعضاء في مجال م افحة

الغش التجار وآرائهم شأن اﻷساليب المم نة للتعاون الدولي في معالجة اﻻحت ال التجار ،
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و دراسة وتسل

الضوء على الروا

والجرمة المنظمة واﻹرهاب .

4ـ فر

القائمة بين اﻻحت ال التجار  ،وغسﻞ اﻷموال

خبراء المنظمة العالم ة للجمارك شأن الجر مة اﻻلكترون ة

حيث عمﻞ فر

خبراء المنظمة العالم ة للجمارك شأن الجرمة اﻻلكترون ة من

خﻼل الدفاع عن البنى التحت ة اﻻلكترون ة ﻷعضاء منظمة الجمارك العالم ة عن طر

رصد تطورات التكنولوج ات اﻻلكترون ة التي م ن أن توفر منافع أو م از ا خاصة ﻷعضاء

منظمة الجمارك العالم ة في منع استعمال اﻷنظمة اﻻلكترون ة جنائ ا ضد اﻹيذاء ٕ ،واساءة

استعمالها  ،أو الهجوم  ،والمساعدة في تطو ر اﻻستخ ارات و شف المجرمين و جمع

اﻷدلة .

إضافة إلى ذلك ضمان توفير اﻹنذار الم ر للتعرف على مواطن الضعف

المحتملة الناجمة عن اﻻستغﻼل اﻹجرامي للنظم اﻻلكترون ة مثﻞ التجارة اﻻلكترون ة والغش
 ،انتحال الهو ة ،والسرقة والتﻼعب في الب انات  ،و مواجهة التهديدات التي تمس الكفاءات

اﻷساس ة ﻷعضاء منظمة الجمارك العالم ة من خﻼل تطو ر أفضﻞ الممارسات الوقائ ة
التكنولوج ة  ،التي م ن أن تستخدمها إدارات منظمة الجمارك العالم ة للحد من هذه
المخاطر  ،ما في ذلك النظر في مسائﻞ المراق ة الدائمة و إنفاذ القانون  ،صقﻞ أساليب

جديدة لجمع وتقد م اﻷدلة المناس ة .

الفرع الثالث  :مسؤول ات لجنة اﻹنفاذ و اﻻمتثال

تمارس لجنة اﻹنفاذ و اﻻمتثال مجموعة من الصﻼح ات و اﻻختصاصات في

مجال حما ة الحدود الوطن ة للدول اﻷعضاء من أنما الجرائم المنظمة من خﻼل ضمان
امن سﻼسﻞ التورد العالم ة  ،م افحة الغش التجار  ،تهرب السجائر والت غ ،حما ة حقوق
الملك ة الف رة ،م افحة المخدرات والسﻼئف الك م ائ ة ،غسﻞ اﻷموال وتمو ﻞ اﻹرهاب،

الجرمة البيئ ة ،اﻷسلحة النارة ،الجرمة اﻻلكترون ة ،اﻹرهاب البيولوجي ،سرقة التراث

الثقافي .
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أوﻻ ـ تأمين سلسلة التورد العالمي و م افحة الغش التجار

ثان ا ـ م افحة تهرب السجائر والت غ و حما ة حقوق الملك ة الف رة

ثالثا ـ م افحة المخدرات والسﻼئف الك م ائ ة و غسيﻞ اﻷموال وتمو ﻞ اﻹرهاب
ار عا ـ م افحة الجرمة البيئ ة و اﻻتجار غير المشروع اﻷسلحة النارة

خامسا ـ م افحة الجرمة اﻻلكترون ة و سرقة التراث الثقافي
سادسا ـ م افحة اﻹرهاب البيولوجي

أوﻻ ـ تأمين سلسلة التور د العالمي و م افحة الغش التجار

تجدر اﻹشارة إلى انه في حز ران  /يون ه  ،2003اعتمدت المنظمة العالم ة

للجمارك سلسلة من التدابير التي من شأنها أن توفر إطا ار متينا ﻷفضﻞ الممارسات

والمعايير ﻻستخدامها من جانب أعضائه في تأمين سلسلة اﻹمدادات للتجارة الدول ة وفي
نفس الوقت تسهيﻞ تدف التجارة المشروعة وتنفيذ احت اجاتها الوطن ة ،و هذه التدابير المقدمة

تستجيب للشواغﻞ الدول ة الخاصة التي مفادها أن سلسلة إمدادات التجارة م ن أن تستخدم

لنقﻞ أسلحة الدمار الشامﻞ  ،و هذا من خﻼل وضع نموذج ب انات لمنظمة الجمارك
العالم ة اﻷساس ة المطلو ة لتحديد الشحنات عال ة المخاطر الواجب نقلها ،و وضع م اد

توجيه ة لوضع قوانين وطن ة لجمع ونقﻞ المعلومات الجمر ة ،و وضع م اد

ﻷمن انتقال اﻹمدادات التجارة.

التوجيه ة

ما أن مسالة م افحة الغش التجار مرت طة أساسا اﻻستفادة من ﻞ الفرص

المعروضة في النقﻞ المتعدد الوسائ

ونظم وأنما

التجارة لتنفيذ مجموعة متنوعة من

المخططات الخاصة م افحة الغش التجار

النس ة للبلدان النام ة  ،والبلدان المتقدمة ،

الغش التجار

يوفر أفضﻞ

خاصة و أن الغش التجار

ساهم في غسﻞ اﻷموال الذ

م ن أن توفر تدفقات رأس

المال إلى الخارج لصالح الجماعات اﻹجرام ة مثﻞ شراء اﻷسلحة  ،وتهرب المخدرات ،

بإنشاء الفر

العامﻞ المعني

في يون ه ، 2005

الذ

الممارسات للدول اﻷعضاء من اجﻞ بناء قدراتها على م افحة مش لة اﻻحت ال التجار و
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هذا من خﻼل تطو ر التقن ة والتدرب  ،و تصم م ه ﻞ اﻹنفاذ الفعال للجمارك ،و وضع

نموذج للعمل ات الجمر ة المشتر ة أداة صالحة لم افحة الغش التجار  ،و إجراء دراسة
احت اجات الدول اﻷعضاء في مجال م افحة اﻻحت ال التجار  ،و تسل
الروا

الضوء على

القائمة بين اﻻحت ال التجار  ،وغسﻞ اﻷموال والجرمة المنظمة واﻹرهاب

ثان ا ـ م افحة تهر ب السجائر والت غ و حما ة حقوق الملك ة الف ر ة

ﻻ يزال تهرب السجائر والت غ مثﻼن مش لة عالم ة  ،وهي في تزايد مستمر على الرغم

من استراتيج ات اﻹنفاذ الح وم ة ذات الق مة العال ة  ،وفرض ضرائب عال ة على المادتين
التي أدت للمتاجرة بهما صورة غير مشروعة عن طر

تهربهما  ،وعمل ة التهرب نشا

مر ز عالمي ﻷعمال المنظمات اﻹجرام ة التي تولد لها أراحا غير المشروعة قد تكون

مرت طة مع منظمات اﻹرهاب الدولي  ،التي تسعى لتمو ﻞ أنشطتها  ،ما أن تزيف السجائر
أد

لتحميﻞ التجارة الشرع ة للسجائر تكاليف اهظة ،ما فوت على الح ومات الرسوم

والضرائب .

أما الجرائم التي تمس حقوق الملك ة الف رة و ﻞ ما لها ق مة تجارة من براءات

اﻻختراع ,التصام م ,النماذج وحقوق التأليف والنشر ،لها تقع فرسة للقرصنة اﻻلكترون ة
التي تزداد و صعب اكتشافها ،و من المعروف أن التكنولوج ا السائدة في السوق العالم ة

تتجاهﻞ تماما اﻻعت ارات اﻹنسان ة ،وهذا هدف يتف

تماما مع المنظمات اﻹجرام ة

واﻹرهاب ة التي تستخدم عمل ة اﻻستغﻼل غير المشروع للملك ة الف رة قصد الرح لغا ة

تزيف وقرصنة وصناعة اﻹجرام لتمو ﻞ أنشطتها  ،خاصة و أن ال ضائع المزفة تأثر على
اﻻقتصاد العالمي  ،و على جم ع الفاعلين في التجارة الدول ة و تث

فرص اﻻستثمار

اﻷجنبي ,فالمنتجين والموزعين ورجال اﻷعمال ي حثون عن التجارة المنصفة في بيئة تتضمن

حما ة العﻼمات التجارة للمؤسسات اﻻستثمارة من المنافسة غير العادلة ,لذلك تعمد
الشر ات العالم ة إلى خفض مواقع التصن ع والتوزع  ،عبر انتقاء أسواق المنافسة العادلة.

و من خﻼل اتفاق تر س الخاص الجوانب المتصلة التجارة في حقوق الملك ة

الف رة و الموقع عل ه يوم 15ن سان /ابرﻞ  1994صف مسؤول ات الجمارك لتحمﻞ
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تطبي لوائح حقوق الملك ة الف رة خﻼل اﻷلف ة الجديدة  ،والعديد من إدارات الجمارك في
البلدان النام ة التي انضمت إلى منظمة التجارة العالم ة  ،و يتضمن اﻻتفاق عدة شرو
أهمها أن مسؤول ة اتخاذ تدابير حما ة العﻼمات التجارة وحقوق الط ع تقع على عات
أصحاب الح

أنفسهم ،و أن دور الجمارك هو المساعدة على ضمان هذه حقوق ،و أن

الشر ات يجب أن تحمي ما ابتكرت  ،فإذا لم تسجﻞ ملكيتها الف رة وفقا لﻸنظمة المعمول

بها ش ﻞ دقي

لد

هيئة رسم ة معترف بها ) وطن ا  ،إقل م ا أو دول ا(  ،فس ون من

الصعب اتخاذ إجراءات ضد المتهم التزو ر.

إضافة إلى برنامج منظمة الجمارك العالم ة الجمر ي المشترك للتدرب على

حما ة حقوق الملك ة الف رة الذ

مثﻞ برنامج للتعلم اﻻلكتروني على حما ة حقوق الملك ة

الف رة الذ أطل في المؤتمر العالمي الثاني لم افحة التزو ر والقرصنة ) تشرن الثاني /

نوفمبر  ،2005ليون -فرنسا( الذ

ساعد على استهداف موظفي الجمارك وتحسين

أوضاعهم المتصلة حقوق الملك ة الف رة واﻻستراتيج ات الجديدة للم افحة  ،مع وضع

نماذج تعل م ة مفصلة تشمﻞ الدروس ودراسات الحالة التي تتناول ظاهرة التزيف وأثره في
جم ع أنحاء العالم.

ثالثا ـ م افحة المخدرات والسﻼئف الك م ائ ة و غسيل اﻷموال وتمو ل

اﻹرهاب

حيث تشارك منظمة الجمارك العالم ة في العديد من الم اد ارت في مجال م افحة

المخدرات والسﻼئف الك م ائ ة من بينها :

1ـ ميثاق ارس
2ـ مشروع برزم

3ـ مشروع وهين

1ـ ميثاق ار س
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قامت شراكة جديدة بين الدول المتضررة من اﻷفيون و الهرو ن المصدر من

أفغانستان ،مع مشار ة المنظمات الدول ة واﻹقل م ة ،و تشارك منظمة الجمارك العالم ة
انتظام في اجتماعات الفر

اﻻستشار لميثاق ارس "2003 The " Paris Pact

الذ يتكون من مسئولي ح ومات بلدان مجموعة الثماني وأعضاء اﻻتحاد اﻷورو ي والبلدان

المتضررة  ،و جتمع الفر

سنو ا للنظر في اﻻقتراحات المقدمة من الخبراء التقنيين لتنفيذ

إستراتيج ة م افحة المخدرات ومساعدة الجهات المانحة )(20

2ـ مشروع بر زم

تعد منظمة الجمارك العالم ة عضوا ثابتا في فر

عمﻞ مشروع

برزم" 2002"Project Prismحيث قوم هذا البرنامج الدولي ضمن نطاق إم ان اته ،
مساعدة اﻷعضاء في م افحة اﻻتجار غير المشروع السﻼئف والمنشطات وللعقاقير التي

تحدث نشوة  ،خاصة و أن المشروع يخل

ش ة من السلطات الوطن ة المختصة في

الح ومات من اجﻞ إعطاء القدرة على التصد لمش لة المنشطات  ،ما أنها تجر عمل ات

م ثفة لت سير سهولة تحديد مصدر السﻼئف والمعدات وطرقة التحو ﻞ ،وتقن ات التهرب و
مراق ة شحنات نقلها عبر الدول )(21

 3ـ مشروع وهين

عد مشروع وهين  2005 Project Cohesionآل ة عالم ة منقحة من الهيئة

الدول ة لمراق ة المخدرات ،و تتضمن دمج اﻷنشطة التنفيذ ة لبرنامج "العمل ة اﻷرجوان ة "

” “Operation Purpleالخاصة برصد تسرب برمنغنات البوتاسيوم ،و برنامج "عمل ة
تو از”“Operation Topaz

" الخاصة برصد تسرب انهيدرد الخﻞ ،

الشحنات غير المشروعة للمادتين المستعملتين ﻹنتاج الهرو ن و الكو ايين) (22
أما النس ة لم افحة جرمة غسيﻞ اﻷموال وتمو ﻞ اﻹرهاب

لتوقيف

فتساهم منظمة

الجمارك العالم ة في م افحة أنشطة غسيﻞ اﻷموال ،من خﻼل برامج م افحة لتعزز قدرة
الدول على م افحة غسيﻞ اﻷموال عن طر
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وص اغة الص وك القانون ة  ،وتعزز ش ة قاعدة الب انات و المساهمة في تت ع العائدات

اﻹجرام ة  ،خاصة و أن غالب ة المنظمات اﻹجرام ة تعاني من مش لة مشتر ة عد اقترافها
أنماطا من الجرائم ،أﻻ وهي

ف ة إضفاء الشرع ة على عائدات الجرمة لتحقي

أراح

خ ال ة اعت ارها القوة الدافعة الرئ س ة وراء اقتراف الجرمة  ،إﻻ وهي ف ة إضفاء الشرع ة

على عائدات الجرمة.

حيث أصدرت المنظمة العالم ة للجمارك توص ة في  2001عنوان " توص ة من

مجلس التعاون الجمر ي شأن الحاجة إلى تطو ر وتعزز دور اﻹدارات الجمر ة في
معالجة غسﻞ اﻷموال واسترداد العائدات المتأت ة من الجرمة ،

ما أصدرت توص ة في

يونيو  ،2005تؤ د فيها من جديد دور الجمارك في مجال م افحة غسﻞ اﻷموال ووسعت

نطاق التوص ة  ،لتغط ة جرائم تمو ﻞ اﻹرهاب ) (23

ار عا ـ م افحة الجر مة البيئ ة و اﻻتجار غير المشروع اﻷسلحة النار ة

ش ﻞ تلوث الهواء  ،الماء  ،واﻷرض  ،و تدمير اﻷنواع المهددة اﻻنقراض خط ار

على التنم ة المستدامة وعلى صحة ال شر ،فالجرمة البيئ ة مش لة دول ة متنام ة ،و تساهم

المنظمة وفقا لﻼتفاقات البيئ ة المتصلة التجارة الدول ة في الم افحة من خﻼل :حما ة

اﻷنواع المهددة اﻻنقراض من الحيوانات والن اتات البرة ،و مراق ة حر ة ال ضائع و المواد
المستنفذة لط قة اﻷوزون  ،و التح م في نقﻞ و تحرك النفا ات الخطرة عبر الحدود والتخلص

منها ،و تطبي
التجارة الدول ة.

إجراءات الموافقة المس قة ل عض المواد الك ماو ة والمبيدات الخطرة في

ما تش ﻞ التجارة غير المشروعة في اﻷسلحة الصغيرة واﻷسلحة النارة تهديدا

خطي ار للسﻼم ،و أص حت تستخدمها المنظمات اﻹجرام ة والجماعات اﻹرهاب ة ﻷغراض

غير شرع ة  ،وهذه المسألة تم اﻻهتمام الس اسي المتزايد بها في إطار البيئة اﻷمن ة الحال ة

 ،التي ش ﻞ اﻹرهاب تهديدا رئ س ا  ،مع استمرارة مراق ة اﻷسلحة على ﻞ المستو ات ،
ما جاء في ق اررات مجلس اﻷمن  1373لعام  2001و  1456لسنة 2003.

ما تساهم منظمة الجمارك العالم ة في الس طرة على اﻷسلحة الصغيرة واﻷسلحة
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الخف فة من خﻼل إبراز المشاكﻞ الناجمة عن اﻻنتشار العشوائي لهذه اﻷسلحة  ،وطرق

معالجة هذه المشاكﻞ ،تحت رعا ة اﻷمم المتحدة  ،من خﻼل "بروتو ول اﻷسلحة النارة
الم مﻞ ﻻتفاق ة اﻷمم المتحدة لم افحة الجرمة المنظمة عبر الوطن ة " 2001وهي المعايير

واﻹجراءات المعمول بها لضمان الس طرة على التجارة المشروعة في اﻷسلحة النارة.

خامسا ـ م افحة الجر مة اﻻلكترون ة و سرقة التراث الثقافي

تواكب منظمة الجمارك الدول ة تطورات التكنولوج ا التي ساهمت في سرعة نظم

الحواسب الش ة ،واﻻبتكار التكنولوجي المسهﻞ للنشا اﻹجرامي عن طر

إيجاد وسائﻞ

جديدة أكثر مرونة  ،وزادة القدرة على تجنب اكتشافها ،و ﻞ هذه التطورات أص حت

مش لة ﻹدارات الجمارك في التعامﻞ مع الجرائم التي ارتكبت عبر اﻻنترنت ,لذلك انشآ
الفر

العامﻞ الخاص الجرمة اﻹلكترون ة ) (2000الذ

عمﻞ على توفير مختصين

لتقد م المشورة شأن جوانب الجرمة اﻻلكترون ة من حيث تأثيرها على الدول ،ما قدم

إستراتيج ة 'اﻹنذار الم ر 'لتم ين اﻹدارات الجمر ة لم افحة الجرائم المتجددة على
اﻻنترنت و إدارة مخاطرها )(24

ما ش ﻞ اﻻتجار غير المشروع في الممتلكات الثقاف ة جرمة ضد التراث العالمي

 ،و نهب هذه الممتلكات واحدة من أقدم أش ال الجرمة المنظمة العابرة للحدود  ،و
لتحقي غا ة منظمة الجمارك في م افحتها ،ان ﻻ بد من التعاون مع المنظمات الدول ة

وغيرها من و اﻻت إنفاذ القانون مثﻞ اليونس و والمنظمة الدول ة للشرطة الجنائ ة لوقف هذا
النشا غير المشروع.

سادسا ـ م افحة اﻹرهاب البيولوجي

أخذت منظمة الجمارك العالم ة الدور أﻻست اقي في محارة اﻹرهاب البيولوجي

المشار ة في الجهود التي تضطلع بها المنظمة الدول ة للشرطة الجنائ ة  ،و و ازرة خارج ة

الوﻻ ات المتحدة ،حيث بدأت المنظمة العالم ة للجمارك في تنفيذ برنامج خاص في 1993

في مجال م افحة اﻷسلحة النوو ة وغيرها من المواد المشعة المهرة ،والهدف من هذا
البرنامج هو مساعدة الدول اﻷعضاء لتعزز قدراتها لمنع و شف والرد على اﻻتجار غير
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المشروع المواد النوو ة والمواد المشعة اﻷخر ،

و لتقد م ما يلزم لضمان الوعي بخطورة

اﻷسلحة النوو ة وغيرها من المواد المشعة و التي تهدد اﻷمن الدولي  ،خاصة و أن

البرنامج عمﻞ على رفع مستو ات الوعي ﻹدارات جمارك  ،و دعم البرامج التدرب ة وتقد م
المساعدة إلى الدول اﻷعضاء  ،و خل إطار للتعاون الدولي بين مختلف إدارات الجمارك

في جم ع أنحاء العالم،
الجمرك(

و ت ادل المعلومات وتطو ر وص انة قاعدة ب انات )ش ة اﻹنفاذ

المطلب الثالث :برامج دعم الدول اﻷعضاء

تجسيدا لمبدأ الدعم المتواصﻞ لمنظمة الجمارك العلم ة للدول اﻷعضاء فيها،

و مساعدتها على اﻻمتثال للتطورات الحاصلة في مجال الم افحة الجرائم ,ع فت المنظمة

على ص اغة برامج متخصصة لبناء قدرات اﻷنظمة الجمر ة الوطن ة ﻷعضائها ،و من أهم
تلك البرامج سندرس :

الفرع اﻷول  :برنامج ب ار لشراكات الجمارك في ال حث اﻷكاد مي والتنم ة
الفرع الثاني  :برنامج النزاهة

الفرع الثالث  :برنامج ولوم س للشراكة المانحة

الفرع اﻷول  :برنامج منظمة الجمارك العالم ة لشراكات الجمارك في ال حث
اﻷكاد مي والتنم ة ) برنامج ب ار (

حيث عقد أول اجتماع غير رسمي بين أمانة المنظمة العالم ة للجمارك والجامعات

ومعاهد ال حوث  ،في مقر منظمة الجمارك العالم ة في أ ار  /مايو  ،2005من خﻼله

اجتمع ممثلون من الجامعات لمناقشة إم ان ات التعاون بين العالم اﻷكاد مي والجمارك في
مجال بناء القدرات ،و أقر اﻻجتماع إنشاء الش ة الدول ة للجمارك والجامعات  ،و أنشأت

الش ة الدول ة لجمارك الجامعات من اجﻞ تزو د المنظمة العالم ة للجمارك وغيرها من
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المنظمات مع جهة اتصال واحدة مع الجامعات ومعاهد ال حوث التي تعمﻞ بنشا في مجال

الجمارك وال حوث والتعل م والتدرب

والقطاع الخاص .

ما أن برنامج

ب ار

) ، (25إضافة لتوفير الموارد العالم ة للح ومات

مصدر تعل مي للطﻼب الذين يرغبون في مزد من

المعرفة في مجال الجمارك والتنظ م واﻹدارة  ،والتجارة الدول ة و هو إطار لوضع قاعدة

ب انات شاملة من الجامعات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال الجمارك وال حوث،
والتعل م  ،والتنم ة وأنشطة بناء القدرات  ،وما يتصﻞ بها من المعلومات ذات الصلة عن

الماضي  ،واﻷنشطة الحال ة والمقبلة .

ما يوفر البرنامج آل ة لﻼتصال اﻷنشطة الراهنة ،والتطورات الجديدة ،واﻷحداث

القادمة و وضع أول مشروع للمعايير الدول ة من أجﻞ اﻻعتراف اﻻحتراف ة الجمر ة ذات
الصلة التعل م  ،خاصة و انه عقد التنسي مع الش ة الدول ة للجمارك و الجامعات مؤتمر

حول الشراكة في ال حوث اﻷكاد م ة الجمارك والتنم ة في  27-28آذار  /مارس 2007
الذ ر ز على مواصلة تطو ر مجموعة من المعايير المهن ة الدول ة من أجﻞ بتطو ر حرف ة

الجمارك  ،ما عقدت في نفس الس اق مذ رة تفاهم تهدف إلى تعزز التعاون في التنم ة

وتوفير الطراز العالمي الجمارك والتدرب والتعل م و ناء القدرات وال حوث بين الجامعات مع

المنظمة العالم ة للجمارك والجمارك واﻷنشطة ذات الصلة (  ،وحتى اﻵن وقعت بين منظمة

الجمارك العالم ة وس ع جامعات ) (26

الفرع الثاني  :برنامج النزاهة

تعتبر النزاهة شر أساسي لحسن سير أعمال إدارات الجمارك ,في جم ع أنحاء العالم

و التي تضطلع بدور رئ سي في ت سير التجارة ،وتحصيﻞ اﻹيرادات  ،وحما ة المجتمع واﻷمن
القومي  ،لذلك فان اﻻفتقار إلى النزاهة في الجمارك م ن أن شوه التجارة وفرص اﻻستثمار

 ،و قوض ثقة الجمهور في الح ومة واﻹدارة رفاه جم ع المواطنين ومن خﻼل عمل ات التقي م
الذاتي  ،والعمﻞ على التخط

والتنفيذ والتقي م استخدام سلسلة اﻵل ات التي تم تطو رها

ﻷكثر من عقد من الزمان  ,ما لعبت دو ار نشطا و رئ س ا في معالجة مش لة الفساد المعقدة
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في الخدمة العامة  ،و ش ﻞ محدد في الجمارك من خﻼل إعﻼن اروشا عن الن ازهة في

الجمارك 1993هذا اﻹعﻼن يدل على استعداد منظمة الجمارك العالم ة لتشج ع أعضائها

على اﻻمتثال لقواعد النزاهة واﻹدارة على الق ام أنشطتهم صورة فعالة .وهو حتو على
العناصر المحددة التي تهدف إلى تحسين فاءة إدارات اﻷعضاء وتقليﻞ أو للقضاء على
فرص الفساد ,ومن جهة تنسي منظمة الجمارك العالم ة لم افحة الفساد والنزاهة في الجهد

اﻹنمائي ،و لتفعيﻞ برنامج النزاهة تم وضع :

أوﻻ  :دليﻞ سﻼمة التنم ة لصالح تنفيذ إعﻼن أروشا
ثان ا  :المدونة النموذج ة لقواعد اﻷخﻼق والسلوك

أوﻻ  :دليل سﻼمة التنم ة لصالح تنفيذ إعﻼن أروشا

ستند دليﻞ سﻼمة التنم ة لصالح تنفيذ إعﻼن أروشا المنقح في  2003إلى

التقي م الذاتي العملي الرامي إلى أن

ون أداة عمل ة ﻹدارات الجمارك ,و .ير ز على عدد

من القضا ا اﻷساس ة لتطو ر نظام فعال و فؤ ونزه ،والنزاهة اﻹدارة ,و اﻻعتماد على
فلسفة التحسين المستمر لسﻼمة استخدام دليﻞ التنم ة بنجاح من خﻼل تنفيذ دورة مستمرة

من النزاهة والتقي م الذاتي  ،وتطو ر اﻹستراتيج ة وتقي م التقدم .

ثان ا  :المدونة النموذج ة لقواعد اﻷخﻼق والسلوك

تجسد الصدق  ،الح اد ,المهن ة ,النزاهة و الحفا على ثقة الجمهور ومجتمع اﻷعمال

 ،وغيرهم من المسئولين الح وميين

الجمارك هو التنم ة ,و تطبي

,والغرض من التطبي

السل م للمدونة من إدارات

قواعد اﻷخﻼق والسلوك التي تصف المعايير اﻷخﻼق ة

للجمارك وتحدد الحد اﻷدنى المطلوب للمواقف و السلو ات المتوقعة من جم ع موظفي
الجمارك ,وهو يتضمن فعال ة التدابير التأديب ة التي يتعين اتخاذها إذا لم يتم الوفاء القواعد

)(27

الفرع الثالث  :برنامج ولوم س للشراكة المانحة

يهدف برنامج ولوم س للشراكة المانحة بتطو ر تنفيذ معايير دعم الجهات المانحة
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للبرنامج الذ

فﻞ نهج فعال للتمو ﻞ  ،والموارد ال شرة والخبرة وقد ساهمت ه منظمة

الجمارك العالم ة مع الشر اء في التنم ة

 ،حيث يتكون مجتمع المانحين من الدول

اﻷعضاء ) ا طال ا ,ال ا ان ,النرو ج ,جنوب إفرق ا ،السو د ,المملكة المتحدة  ،الوﻻ ات
المتحدة(.

و من المؤسسات الدول ة ) اﻻتحاد اﻹفرقي  ،مصرف التنم ة اﻵسيو  ،الو الة

الكند ة للتنم ة الدول ة  ،أمانة الكومنولث ،الجماعة اﻻقتصاد ة اﻷورو ة اﻷسيو ة ،

اﻻتحاد اﻷورو ي  ،الجماعة المشتر ة بين مصارف التنم ة للبلدان اﻷمر ة  ،الو الة

النرو ج ة للتنم ة  ،الو الة السو د ة للتنم ة الدول ة ،

م تب اﻷمم المتحدة المعني

المخدرات والجرمة ( ) ،(28وقد استخدمت هذه اﻷموال ﻹجراء التشخ ص و ال عثات

وحلقات العمﻞ اﻹقل م ة ،و برامج التدرب المتواصﻞ .

الخاتمة

و في اﻷخير فإن سرعة التغير في البيئة العالم ة تطالب الح ومات وقادة

الجمارك اﻻستجا ة لهذه التغيرات ﻷنه أمر ﻻ بد منه للحفا على النظام التجار الدولي ،
ما أن الرؤ ة العالم ة الجديدة للجمارك تحفز الح ومات على توفير مجموعة من القدرات

لتحقي

برامجهم لعقود قادمة  ،اﻹضافة إلى دورها قوة أمن ة  ،هدفها تعزز الرفاه

اﻻقتصاد

للدول من خﻼل عدة معايير ومجموعة من الص وك الدول ة الخاصة بت ادل

المعلومات  ،وزادة توحيد المتطل ات التنظ م ة لﻺدارة والتجارة الدول ة  ،وتعزز إدارة
المخاطر واكتشاف اﻻحت ال وغيرها من التهديدات و وضع المزد من المعايير لم افحة

التزو ر وغير ذلك من أش ال النشا غير المشروع.

لذلك ان ﻻ بد من تب ان دور منظمة الجمارك العالم ة في م افحة الجرمة

المنظمة من خﻼل :

 -تحسين إدارة الحدود في إطار استراتيجي محدد اﻷهداف  ،مع تعمي

لمختلف سﻼسﻞ التورد و إدارتها

فهم الجمارك

 رفع مستو التكنولوج ا الجديدة والشراكات التجارة لتعزز دور الجمارك في إنفاذ القانوناﻹضافة إلى الشراكات مع الو اﻻت الح وم ة ذات الصلة.
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 -ب ان دور الجمارك في الحما ة المال ة

للمصالح المال ة للدولة  ،من خﻼل حما ة

اﻻقتصاد ات الوطن ة من النقﻞ غير المشروع للسلع  ،اﻹضافة لدعم النظام التجار الدولي
من خﻼل تهيئة مستو

اﻷعمال التجارة  ،وذلك لتعزز القدرة التنافس ة الوطن ة  ،وتسهيﻞ

التجارة المشروعة  ،و حما ة المجتمع.
-

العمﻞ على نشر ثقافة التكيف مع اﻷوضاع  ،و اﻻمتثال للشرع ة من قبﻞ التجار و

الدول و المنظمات  ،و هذا لمواجهة الحر ات المفاجئة للمخاطر
-

ب ان دورها في دعم اﻹستراتيج ة الجديدة لتحديد

المستو العالمي لم افحة الجرمة المنظمة من خﻼل :

المتطل ات

والمسؤول ات على

)أ( تعزز التنم ة اﻻجتماع ة واﻻقتصاد ة  :من خﻼل ضمان اﻹدارة السل مة و التنم ة

اﻻجتماع ة واﻻقتصاد ة و هذا من خﻼل التنفيذ المناسب للس اسات اﻻجتماع ة واﻻقتصاد ة
)ب( تهيئة الظروف للنمو اﻻقتصاد

السل م  :من خﻼل ضمان فرص متكافئة ورعا ة

فعالة في النظام التجار الدولي  ،وهو أمر حيو للنمو اقتصاد
الدولة

فعال وتحصيﻞ إيرادات

)ج( تحسين إدارة و مراق ة الحدود  :خاصة و أن مسألة ضمان حدود آمنة من أقدم

وظائف الدول لحما ة التجارة الدول ة و رفع مستو التكامﻞ اﻻقتصاد

العالمي  ،و نطو

ذلك على التنسي و التعاون بين جم ع السلطات المعن ة والو اﻻت العاملة في مجال الحدود

واﻷمن والشرو التنظ م ة التي تنطب

على الر اب وال ضائع التي تتحرك عبر الحدود ،

ما على الح ومات أ ضا استكشاف حلول أكثر فعال ة ﻹدارة الحدود

)د( توفير اﻷمن  :إن مفهوم توفير اﻷمن  ،أ ضا واحدة من وظائف الدولة  ،حيث وسع

من المفهوم التقليد العس ر الس اسي لﻸمن القومي ل شمﻞ أ ضا اﻷمن اﻻقتصاد القومي

من خﻼل دور الجمارك في الس طرة على حر ة ال ضائع و التالي تأمين الدولة والحفا

على المصالح وتحصيﻞ اﻹيرادات  ،و ضمان اﻻمتثال لس اسات الدولة والقوانين التي

تنطب على النقﻞ عبر الحدود  ،السلع  ،وم افحة التهرب  ،و تجارة المخدرات و عمل ات
التمو ﻞ اﻹجرامي وضمان حدود آمنة ومعترف بها  ،مع ضمان ت سير التجارة المشروعة ،
اﻹضافة إلى التوصﻞ لتوس ع الدور التقليد
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الدول ة دعما لخزانة الدولة  ،إضافة إلى ذلك اللجوء إلى اﻻستخ ارات لمصادرة عوائد

ال ضائع غير المشروعة و تطو ر تكنولوج ات الكشف و التحر

)ه( حما ة المواطنين  :و هذا من التهديدات مثﻞ تلوث الغذاء  ،اللعب غير اﻵمنة

والمنتجات اﻻستهﻼك ة  ،وغيرها من اﻷدو ة المزورة المزفة
 -العمﻞ على حما ة سﻼسﻞ التورد الدول ة عن طر

دعم أسلوب التأمين ) أسلوب

إدارة المخاطر( لتقي م أكثر تعمقا  ،وهذا من خﻼل تت ع وتعقب ال ضائع في جم ع أنحاء

سﻼسﻞ التورد الدول ة حتى ميناء الوصول  ،والت ادل اﻵني للمعلومات بين رجال اﻷعمال

و ين الجمارك الوطن ة ٕوادارات الجمارك العالم ة و يتطلب تحقي هذا اﻷمر :
 توفير ب انات موحدة دول ا لمتطل ات التصدير والعبور واﻻستيراد و قواعد الب اناتالجمر ة لتم ين ت ادل الب انات الكترون ا بين إدارات الجمارك في وقت م ر لحما ة الحر ة
الدول ة للسلع.

 -تنفيذ برنامج منظمة الجمارك العالم ة لمعرفة مصدر الشحنة من خﻼل ب انات

النموذج المرجعي .

 -اﻻعتراف المت ادل والتنسي

بين الدول المصدرة عن طر

توحيد معايير إنشاء

بروتو وﻻت العبور والتورد  ،و العمﻞ على توس ع نطاق المسؤول ات عن طر

تقس م

عنصر التأمين  ،لهذا على إدارات الجمارك فهم عنصر المخاطر و توس ع مجموعة
المعارف حول إدارة المخاطر والتخفيف من درجة وقوع الخطر على المستو التنفيذ
له

بناء

اﻷخطار

و

للحلقات التعل م ة التي ستسمح ﻹدارات الجمارك لدمج اﻷنشطة المتعلقة
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المراجع:

) (1المادة  3من الملحوظات التفسيرة للوثائ الرسم ة )اﻷعمال التحضيرة( لعمل ة التفاوض

حول اتفاق ة اﻷمم المتحدة لم افحة الجرمة المنظمة عبر الوطن ة  ، 2000قرار الجمع ة العامة

لﻸمم المتحدة 11سبتمبر  ، 2000رقم )(A/AC.254/37
) (2المادة  27فقرة  2من الملحوظات التفسيرة للوثائ

الرسم ة )اﻷعمال التحضيرة( لعمل ة

التفاوض حول اتفاق ة اﻷمم المتحدة لم افحة الجرمة المنظمة عبر الوطن ة  ، 2000قرار الجمع ة

العامة لﻸمم المتحدة 11سبتمبر  ، 2000رقم )(A/AC.254/37
) (3فر

من خبراء المنظمة العر ة للتنم ة اﻹدارة  ،تطو ر اﻷداء الجمر ي و اتفاق ات منظمة
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التجارة العالم ة  /أمثلة عر ة مختارة  ،منشورات المنظمة العر ة للتنم ة اﻹدارة ،القاهرة  ،مصر ،

 ، 2006ص 7
) (4فر

من خبراء المنظمة العر ة للتنم ة اﻹدارة  ،تطو ر اﻷداء الجمر ي و اتفاق ات منظمة

التجارة العالم ة  /أمثلة عر ة مختارة  ،منشورات المنظمة العر ة للتنم ة اﻹدارة ،القاهرة  ،مصر ،

 ، 2006ص 31

) (5د /محمد سالمان  ،الجمارك بين النظر ة و التطبي  ،الدار المصرة اللبنان ة  ،مصر 2001 ،
 ،ص 77

) (6إعﻼن أوتاوا حز ران  1987إعﻼن صادر من مجلس التعاون الجمر ي لمواجهة تحد ات سنة
2000
) (7إعﻼن اروشا هو إعﻼن صادر عن مجلس التعاون الجمر ي شأن الح م الرشيد والنزاهة في

الجمارك  ،اروشا  ،تنزان ا  ،في السا ع من تموز /يول ه 1993والمنقح في حز ران /يون ه
2003
) (8إعﻼن بودا ست

18حز ران /يون ه  1997إعﻼن من المنظمة العالم ة للجمارك حول

الجرمة المنظمة عبر الوطن ة.

) (9إعﻼن قبرص حز ران  2000من مجلس التعاون الجمر ي شأن تحسين التعاون الجمر ي
والتشغيﻞ و المساعدة اﻹدارة المت ادلة .

) (10صدر إعﻼن مابوتو  2002نتيجة للمؤتمر القار المنظم بين المنظمة العالم ة للجمارك
وح ومة موزامبي عن النزاهة في مابوتو  ،في الفترة من 20إلى 22آذار /مارس .2002

) (11إعﻼن برو سﻞ حز ران 2003

اﻻتجار غير المشروع في المخدرات .

صادر من المنظمة العالم ة للجمارك لم افحة عمل ات

) (12راجع موقع :

www.wcoomd.org/documents/recommendations/recom20197120e20.320

) (13أصدرت التوص ة تطب قا ﻻتفاق ة التجارة الدول ة في اﻷنواع المهددة اﻻنقراض من الحيوانات

البرة والن اتات اﻻنقراض  ،واشنطن 3 ،آذار /مارس 1973
)(14موقع :

www.wcoomd.org/documents/recommendations/recom20199720e20.10
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) (15موقع :

www.wcoomd.org/documents/recommendations/firearms20recommendation
20200220en

) (16توص ة مجلس التعاون الجمر ي شأن الحاجة إلى تطو ر وتعزز دور اﻹدارات الجمر ة في

معالجة غسيﻞ اﻷموال وفي استرداد عائدات الجرمة  25يون ه  ، 2005ص 2
)17الفصﻞ اﻷول  ،المادة  1من النظام الداخلي للجنة اﻹنفاذ ,ص 1

)(18الفصﻞ الثاني  ،المادة  2من النظام الداخلي للجنة اﻹنفاذ ,ص2
)(19منظمة الجمارك العالم ة www.wcoomd.org :
) (20بتارخ

22أ ار /مايو

 2003انعقد في ارس المؤتمر الوزار المعنى الطرق التي

تسلكها تجارة المخدرات من آس ا الوسطى إلى أورو ا  ،برعا ة م تب اﻷمم المتحدة المعني
المخدرات والجرمة .

) (21بتارخ حز ران /يون ه  ،2002عقدت الهيئة الدول ة لمراق ة المخدرات اجتماع دولي شان

سﻼئف المنشطات وقد عقد اﻻجتماع في واشنطن العاصمة التعاون مع المفوض ة اﻷورو ة
وح ومة الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة  ,حضور ممثلي 38بلدا .

) (22أنشأ برنامج وهيجن

م ادرة من الهيئة الدول ة لمراق ة المخدرات من خﻼل اﻻجتماع

المشترك الذ عقدته في تشرن اﻷول /أكتو ر 2005

)(23منظمة الجمارك العالم ة www.wcoomd.org :

)(24موقع منظمة الجمارك العالم ة www.wcoomd.org :

)25موقع الش ة الدول ة للجمارك والجامعات )www.incu.org : (incu

) (26من بين الجامعات التي عقدت مذ رة تفاهم الهادفة لتعزز التعاون في التنم ة وتوفير اﻹطار

العالمي للتدر ب والتعل م نذ ر :جامعة  muensterألمان ا /مر ز الجمارك والم وس والدراسات ،
جامعة انبي ار  ،استرال ا /جامعة زايد  ،اﻹمارات العر ة المتحدة

ليدز مترو بوليتان  ،المملكة المتحدة .

/جامعة وهافر  ،فرنسا /جامعة

)(27المدونة النموذج ة لقواعد اﻷخﻼق والسلوك  ،موقع منظمة الجمارك العالم ة
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www.wcoomd.org

) (28المواقع اﻹلكترون ة للمؤسسات المال ة الدول ة المشتر ة في برنامج ولوم س للشراكة المانحة

مع منظمة الجمارك العالم ة هي :اﻻتحاد اﻹفرقي
التنم ة اﻵسيو

www.africa-union.org/مصرف

 / www.adb.orgالو الة الكند ة للتنم ة الدول ة www.acdi-cida.gc.ca

/أمانة الكومنولث  / www.thecommonwealth.orgالجماعة اﻻقتصاد ة اﻷورو ة اﻷسيو ة

 / www.evrazes.comاﻻتحاد اﻷورو ي

مصارف التنم ة للبلدان اﻷمر ة

 / www.europa.euالجماعة المشتر ة بين

 / www.iadb.orgالو الة النرو ج ة للتنم ة

نوراد

 / www.norad.noالو الة السو د ة للتنم ة الدول ة سيدا / www.sida.seم تب اﻷمم

المتحدة المعني المخدرات والجرمة www.unodc.org

مجلة ال حوث والدراسات العلم ة
جامعة الد تور حيى فارس

تقييـم و يـع اﻷمـﻼك العقار ـة الخاصـة التا عـة للدولـة
حرز ﷲ ر م
ل ة الحقوق

جامعة .د .حيى فارس المد ة

Résumer:
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Cette étude se concentre sur détermination des mécanismes mis en

place par le législateur algérien à réglementer le processus d'évaluation et
la vente de biens privé de l'ÉTAT, dont la loi domanial stipule que la vente

ce type des immeubles doit être procéder par la vente aux enchères en règle

générale, néanmoins il a autorisée dans des circonstances exceptionnelles
à recourir à la vente par consentement mutuel, ou par d'autre vente qui
doit être déterminée dans des lois spéciales.

Nous avons vu dans cette étude les divers étapes de procédure à

l'opération de vente des biens privés de l'ÉTAT en commencent par les
modalités d'évaluation effectuée par l'administration des domaines jusqu'à
l'achèvement de procédure de vente, visant à l'établissement de l'acte
administratif, enregistrement, publication afin de le remis au bénéficiaire.

En effet, de ce qui précède, il s'avère que la vente aux enchères

publics est la façon la plus appropries pour la vente de ce genre des biens,
mais dans des cas spécifiques on utilise d'autres méthodes.

En ce qui concerne l'opération d'évaluation domaniale, il est

indispensable d'élaborer des raisons et des normes techniques pour qu'il
aura la transparence et crédibilité, afin de protéger le trésor public d'une
part et les droits des citoyens de l'autre.

:الملخص

اهتمت هذه الدراسة بتحديد اﻵل ات التي وضعها المشرع الجزائر لتنظ م عمل ة تقي م

 حيث أقر قانون اﻷمﻼك الوطن ة ـأن عمل ـة،و ع اﻷمﻼك العقار ة الخاصة التا عة للدولة
ب ــع هــذا النــوع مــن اﻷمــﻼك تــتم عــن طر ـ المـزاد العلنــي قاعــدة عامــة إﻻ أنــه أتــاح فــي

حــاﻻت اســتثنائ ة اللجــوء إلــى الب ــع التراضــي أو إلــى طر قــة ب ــع أخــر يــتم تحديــدها فــي
.قوانين خاصة
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تطرقنــا فــي هــذه الدراســة إلــى مختلــف مراحــل وٕاجـراءات عمل ــة ب ــع اﻷمــﻼك العقار ــة

الخاصــة التا عــة للدولــة بــدءا عمل ــة التقيـ م التــي تقــوم بهــا إدارة أمــﻼك الدولــة إلــى غا ــة
إتمام إجراءات الب ع وتحر ر العقد اﻹدار وتسجيله وشهره وتسل مه.

من خﻼل ما سب تبين لنا أن الب ع المزاد العلني هـو أنسـب الطـرق لب ـع هـذا النـوع

من اﻷمﻼك ،حيث يتم استعمال طرق أخر في حـاﻻت محـددة ،إﻻ أنـه ف مـا يتعلـ

عمل ـة

التقيــــ م العقـــار مــــن الضــــرور وضــــع معـــايير وأســـس محـــددة حتــــى تتســــم الشــــفاف ة
والمصداق ة المطلو ة لحما ة مصالح الدولة والمواطن على حد سواء.
مقدمــة:

تنقســم اﻷمــﻼك الوطن ــة التا عــة للدولــة إلــى أمــﻼك وطن ــة عموم ــة وأمــﻼك وطن ــة

خاصــة ،اﻷمــﻼك الوطن ــة العموم ــة هــي اﻷمــﻼك التــي ســتعملها الجم ــع والموضــوعة تحــت

تصرف الجمهور م اشـرة أو بواسـطة مرفـ عـام والتـي ﻻ م ـن أن تكـون محـﻞ ملك ـة خاصـة
ح م طب عتها أو غرضها وعل ه ستثنى هذا النوع من اﻷمﻼك من عمل ة الب ع ،أمـا اﻷمـﻼك

الوطن ــة الخاصــة فإنهــا تلــك اﻷمــﻼك التــي تــؤد وظ فــة امتﻼك ــة ومال ــة أ

فيها الب ع أو غيره.

م ــن التصــرف

وق ــد نظ ــم المش ــرع الج ازئ ــر عمل ــة ب ــع اﻷم ــﻼك العقار ــة الخاص ــة التا ع ــة للدول ــة

موج ــب ق ــانون اﻷم ــﻼك الوطن ــة  30/90الم ــؤرخ ف ــي  01د س ــمبر  1990المع ــدل والم ــتمم
القــانون  ،14/08وتــتم عمل ــة الب ــع قاعــدة عامــة عــن طر ـ المـزاد العلنــي ،إﻻ أنــه اســتثناءا

م ــن اللجــوء إلــى الب ــع الت ارضــي ،ومــن جهــة أخــر نــص المشــرع فــي قـوانين خاصــة متفرقــة

على طرقة ب ع أخر يتم اللجوء إليها في حاﻻت خاصة.
ومــن أجــﻞ إتمــام إج ـراءات الب ــع مــن الضــرور

مرحلــة أولــى إج ـراء تقي ـ م لﻸمــﻼك

العقار ــة الم ـراد ب عهــا وفــي هــذا الصــدد تختلــف طر قــة التقي ـ م المعتمــدة حســب ص ـ غة الب ــع

المت عـة ،فف مــا يتعلـ

ــالب ع ـالمزاد العلنــي تحـدد إدارة أمــﻼك الدولـة الســعر اﻻفتتـاحي اﻷدنــى

للمزايدة وعلى أساسها حدد الثمن ،أما وف ص غة الب ـع الت ارضـي فيـتم اﻻسـتناد علـى الق مـة
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التجارة الحق ق ة وف السوق العقارة الحرة والتي تحـدد ـذلك مـن طـرف إدارة أمـﻼك الدولـة،

أمــا فــي حالــة الب ــع عــن طر ـ التنــازل وف ـ ق ـوانين خاصــة طب ـ تقيـ م معــد ســلفا مــن طــرف
المشرع وهو تقي م رمز ﻻ مثﻞ الق مة الحق ق ة للعقار المراد ب عه بﻞ مثـﻞ تقي مـا إدار ـا وفـ

سوق عقارة موجهة إدارا.

من خﻼل هذا ال حث نعمﻞ على إبراز مختلف طرق ب ع اﻷمﻼك العقارة الخاصـة

التا عـة للدولـة بــدءا عمل ـة التقيـ م التــي تقـوم بهـا إدارة أمــﻼك الدولـة إلـى غا ــة إتمـام إجـراءات

الب ــع وتحر ــر العقــد اﻹدار وتســجيله ٕواشــهاره ،وعل ــى ضــوء مــا ســب نحــاول اﻹجا ــة علـ ـى

اﻹش ال ة التال ة :ما هي اﻵل ات القانون ـة التـي وضـعها المشـرع لتنظـ م عمل ـات ب ـع اﻷمـﻼك
العقارة الخاصة التا عة للدولة وما هي الطرق المت عة في تقي مها؟

و إجا ة عن اﻹش ال ة المطروحة تم تقس م الموضوع إلى ثﻼثة م احث عالج أولها

الب ع المزاد العلني والم حـث الثـاني عـالج الب ـع الت ارضـي والم حـث الثالـث يتنـاول الب ـع عـن

طر التنازل وف قوانين خاصة و ﻞ م حث يتضمن ف ات تقي م هذه اﻷمﻼك العقارة.

الم حث اﻷول :الب ع المزاد العلني.

تعتبر طر قـة الب ـع ـالمزاد العلنـي لﻸمـﻼك العقار ـة الخاصـة التا عـة للدولـة الطر قـة

العاد ــة واﻷصــل ة المعتمــدة فــي الب ــع ،فــالبيوع مــن هــذا الصــنف ﻻبــد أن تكــون عﻼن ــة تفــتح

المجــال للمنافســة ،اﻷمــر الــذ مــن شــأنه أن حق ـ للدولــة م اســب مال ــة معتب ـرة و ــد أر جم ــع
الشــبهات ح ــم ن ازهــة عمل ــة الب ــع ــالمزاد

استثناءا عن اﻷصﻞ.

)(1

وت عــا لــذلك فــإن طر قــة الب ــع الت ارضــي تكــون

وقــد نصــت المــادة  90مــن المرســوم 427/12

)(2

علــى هــذه الطر قــة اﻷصــل ة فــي

الب ع حيث ورد فيها» أنه ون ب ـع الممتلكـات العقار ـة التا عـة لﻸمـﻼك الخاصـة للدولـة غيـر
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المخصصـ ــة أو التـ ــي ألغـ ــي تخص صـ ــها وف مـ ــا إذا لـ ــم تعـ ــد صـ ــالحة للمصـ ــالح والمؤسسـ ــات
العموم ة ،عن طر المزاد العلني«.

ما تضيف المادة أنه أذن الوالي الب ع عـن طر ـ المـزاد العلنـي بنـاءا علـى أر

المدير الوﻻئي ﻷمﻼك الدولة ،وتكون المزايدات العلن ة على أساس دفتر الشرو تعده مديرة

أمﻼك الدولة ،و ون مطاب للنموذج الذ

قرره الوزر الم لف المال ة.

المطلب اﻷول :اﻹجراءات التحضير ة قبل إجراء المزايدة.

عد التأكد من إلغاء التخص ص للعقار المراد ب عه ،أو حتى عدم تخص صه أصـﻼ

ﻹحــد الهيئــات والمصــالح العموم ــة مــن طــرف مدير ــة أمــﻼك الدولــة) ،(3تقــوم هــذه اﻷخي ـرة

بجمل ــة م ــن اﻹجـ ـراءات أو اﻷعم ــال الت ــي يبتغ ــى م ــن خﻼله ــا التحض ــير الجي ــد لعمل ــة الب ــع
المزايدة وهي اﻵتي:

الفرع اﻷول :تقي م العقار.

أول إجراء يتم الق ام ه هو تقي م العقار وذلك ما يلي:

يبـدأ عمــﻞ مدير ـة أمــﻼك الدولـة بتقيـ م العقـار ﻷجــﻞ تحديـد ق متــه ،وهـذه الق مــة هــي

الـثمن اﻷدنـى المعـروض المشـار إل ـه فـي الملصـقات ،وهـذا علـى خـﻼف ب ـع المنقـوﻻت حيـث

ي ق ــى التقيـ ـ م س ــرا ف ــﻼ م ــن للم ازي ــدين اﻹط ــﻼع عل ــه ف ــي ه ــذه الحال ــة و فت ــرض ف ــي حال ــة
العقارات التي لم تخصص من قبﻞ أ يجـر شـأنها تحقيـ ميـداني لتحديـد الطب عـة القانون ـة

الخاصة بها).(4

الفرع الثاني :إعداد الملصقات واﻹعﻼنات في الصحف.
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يــتم اﻹعــﻼن ع ـن عمل ــة الب ــع ــالمزاد العلنــي بواســطة الملصــقات واﻹعﻼنــات فــي

الصــحف ،وذلــك قبــﻞ عشــرن يومــا مــن تــارخ إج ـراء الم ازيــدة حتــى ُســمح للمهتمــين عمل ــة
المـزاد اﻹطــﻼع علــى حالــة العقــار المـراد ب عــه مــا أنــه تُعلــم ــﻞ مــديرات أمــﻼك الدولــة علــى

مستو التراب الوطني بتنظ م عمل ة الب ع).(5

الفرع الثالث :إعداد دفاتر الشرو وعرضها للب ع.

يتم إعداد دفاتر الشرو الخاصـة الم ازيـدة حيـث يـذ ر إلـى جانـب الشـرو والبنـود

العام ــة للم ازي ــدة المس ــائﻞ الت ــي تخ ــص العق ــارات م ــن ح ــدود ومس ــاحة وتعي ــين العق ــار تعيين ــا
دق قــا...إلخ ،وتقســم إلــى حصــص ،وعــادة مــا ي ــاع دفتــر الشــرو إلــى المهتمــين عمل ــة المـزاد

العلنــي بــثمن حــدد حســب الق مــة التــي تُجنــى مــن وراء عمل ــة الب ــع ،ف لمــا زادت ق مــة العقــار

زادت ت ع ــا ل ــذلك ق م ــة دفت ــر الش ــرو .

الثاني :البنود والشرو المط قة في ب ع العقارات عن طر

المزايدة.

المطلـــب

من المفروض أن تحدد بنود وشرو المزايدة في دفتر الشرو وهي اﻵتي):(6

الفرع اﻷول :ص غة الب ع.

يتم الب ع عن طر المزاد إما المزايدات الشفو ة ٕواما التعهـدات المختومـة ،و علـن

قب ــﻞ عش ــرن يوم ــا عل ــى اﻷق ــﻞ ع ــن طر ـ ـ ملص ــقات ٕواعﻼن ــات تنش ــر ف ــي الص ــحف ،وعن ــد
اﻻقتضاء أ ة وسيلة إشهارة أخر تتضمن خصوصا مايلي:

ب ــان م ــان الم ـزاد الم ازيــدات الشــفو ة وتار خــه أو التــارخ النهــائي ﻹيــداع التعهــدات

و ذلك التارخ الذ تفرز ف ه هذه التعهدات ،وذلك له تحت إشراف لجنة تعمﻞ على ضمان
السير الحسن للمزايدة وتقوم فتح اﻷظرفة.

أوﻻ :المزايدات الشفو ة.
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يبــدأ الموظــف الــذ يـرأس الم ازيــدة ــاﻹعﻼن عــن الــثمن اﻷدنــى المعــروض المشــار

إل ه في الملصقات ،ثم تبـدأ الم ازيـدات برفـع اﻷيـد والتصـرح ـالثمن حتـى يرسـو المـزاد علـى
الــذ

قــدم أحســن عــرض ،وﻻ علــن الم ـزاد حتــى تــتم م ازيــدة واحــدة علــى اﻷقــﻞ مبلــغ الــثمن

اﻷدنـى المعــروض ،وﻻ م ــن تخفـ ض هــذا الــثمن فـي الجلســة نفســها ٕواذا لــم تجــر أ م ازيــدة

يؤخر الب ع و ؤجﻞ إلى جلسة حدد تارخها ف مـا عـد ،و علـن عنهـا حسـب نفـس شـ ﻞ الجلسـة

اﻷولــىٕ ،واذا قــام شخصــان أو عــدة أشــخاص فــي آن واحــد م ازيــدات متســاو ة تخــولهم حقوقــا
مزيـدات جديـدة شـارك فيهـا هـؤﻻء اﻷشـخاص وحـدهمٕ ،واذا
متساو ة في الفـوز ـالمزاد ،تجـر ا
لم تقع أ مزايدة جديدة تجر القرعة بينهم حسب الك ف ة التي حددها رئ س م تب المزاد.

ثان ا :التعهدات المختومة.

م ن أن تقدم هـذه العـروض أ ضـا عـن طر ـ التعهـدات ،وهـي ع ـارة عـن اسـتمارة

معلومات حـدد فيهـا العقـار المـ ارد شـراؤه ،و وضـع عليهـا طـا ع مـع إث ـات دفـع الكفالـة ،والكـﻞ

يوضع داخﻞ ظرف و ودع م اشرة لـد مدير ـة أمـﻼك الدولـة فـي أجـﻞ أقصـاه آخـر يـوم عمـﻞ
سب اليوم الذ تجر ف ه عمل ة الفرز أو المزايدة قبﻞ إغﻼق الم اتب ،و ترتـب عـن اﻹيـداع

الم اشر تسل م وصﻞٕ ،واذا ان اﻹرسال عـن طر ـ البر ـد يجـب أن ـون فـي ظـرف موصـى
عل ه مع إشعار اﻻستﻼم في ظرف مزدوج.

و ترتـب عـن عـرض الشـراء قانونـا قبــول المتعهـد ـﻞ اﻷع ـاء والشـرو المفروضـة فــي

دفتر الشرو ).(7

الفرع الثاني :اﻷشخاص المسموح لهم المشار ة في المزايدة.
تكون المزايدة مفتوحة للجم ع أ

ﻞ اﻷشخاص الذين يثبتـون مـوطن معلـوم وقـدرة

على الوفاء ،و تم إقصاء اﻷشخاص الذين ثبت أنهم مسوا حرة المزايدة أو لـم يـدفعوا الكفالـة

التي تمثﻞ  %10من مبلغ الثمن المعروض للحصة المراد اقتناؤها وهنـاك سـجﻞ موجـود علـى
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مســتو

الوطني.

ــﻞ مدير ــة وﻻئ ــة ﻷمــﻼك الدولــة قيــد ف ــه ــﻞ م ازيــد مخــالف علــى مســتو الت ـراب

الفرع الثالث :الضمان.

ت ــتم البي ــوع ــالمزاد العلن ــي دون تق ــد م أ ض ــمان ،و فت ــرض ف ــي ــﻞ ف ــائز ــالمزاد

العلني أن ـون عارفـا تمـام المعرفـة للعقـار الـذ اكتسـ ه و أخـذه فـي الحالـة التـي هـو عليهـا

يوم المزاد ،دون أن طلب ضمانا أو أ تخف ض في الثمن سبب العيوب الخف ة أو اﻹتﻼف

أو التصل حات أو اﻷخطاء في التعيين أو ﻷس اب أخر .

و يــتم الب ــع بــدون ضــمان فــي الق ــاس والقـوام ،وﻻ م ــن الق ــام ــأ طعــن لتعــو ض

الـثمن أو تخف ضــه أو رفعـه مهمــا ـان الفــرق فـي الز ــادة أو النقصـان فــي الق ـاس أو القـوام أو

الق مـة ،لكــن عنــدما ـون فــي نفــس الوقــت خطـأ فــي تحديــد الحـدود والقـوام المعلــن ،حـ ﻷ

طــرف أن يثيــر فســخ العقــد غيــر أنــه إذا تــوفر أحــد الشــرطين م ــن قبــول أ طلــب للفســخ أو
التعو ض وعند وجـود خطـأ مـزدوج ﻻ يجـوز لﻸطـراف أن طـالبوا الفسـخ إﻻ خـﻼل الشـهرن

الم ـواليين لتــارخ الم ازيــدة وﻻ تقــع طل ــاتهم عــد هــذا اﻷجــﻞ ،وُحــدث الب ــع أث ـره الكامﻞ .مــا ﻻ
ين ــتج عــن عق ــد الب ــع وﻻ ع ــن إلغائــه أ طل ــب تع ــو ض سـ ـواء اتج ــاه الدول ــة أو اتجــاه الف ــائز
المزاد ،إﻻ في حالة اﻹتﻼف أو التحسين).(8

الفرع ال ار ع :مصار ف الب ع.

يدفع الفائز المزاد زادة على المبلغ الـذ رسـى عل ـه المـزاد مصـارف الملصـقات

واﻹعﻼنــات أو أ ــة مصــارف أخــر مســتحقة قبــﻞ الم ازيــدة ،رســم النســخة اﻷصــل ة لمحضــر
الب ــع والمرفق ــات المش ــتر ة ــدفتر الش ــرو والمخطـ ـ المس ــحي أو الب ــاني ،حق ــوق التس ــجيﻞ
والشهر العقار ومصارف إدارة أمﻼك الدولة في مسألة التقي م.

الفرع الخامس :تسل م العقار وتحر ر عقد الب ع اﻹدار .
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عـد رســو المـزاد وتســديد مصـارف الب ــع مــن طـرف الفــائز ـالمزاد تقــوم إدارة أمــﻼك

الدولة بتسل م العقار وتحرر عقد الب ع اﻹدار للمعني:

أوﻻ :تسل م العقار.

حس ــب الم ــادة  12م ــن دفت ــر الش ــرو المع ــد م ــن ط ــرف المدير ــة العام ــة لﻸم ــﻼك

الوطن ـة ،صـ ح الفــائز مالكــا منـذ وقــت رســو المـزاد لكنـه ﻻ ســتط ع أن يتســلم العقــار إﻻ عــد

تســديد افــة الحقــوق والمصــارف المــذ ورة أعــﻼه وﻻ م ــن أن يتحصــﻞ علــى الثمــار المدن ــة
والطب ع ة للشيء الم اع حتى عد المزايدة.

ثان ا :تحر ر عقد الب ع.

ح ــرر م ــدير اﻷم ــﻼك الوطن ــة للوﻻ ــة العق ــد اﻹدار ال ــذ ينق ــﻞ الملك ــة العقار ــة

لصــالح الفــائز ــالمزاد وذلــك مقتضــى ق ـرار التفــو ض مــن وز ــر المال ــة المــؤرخ فــي  20ينــاير

 1992الذ موج ه فوض مدراء أمﻼك الدولة بتحرر ٕوامضاء ﻞ العقـود المتعلقـة الملك ـة
العقارة من ب ع وتنازل وامت از ٕوايجار...إلخ ،وﻻبد أن تتضمن هذه العقود ما يلي:
تعيين اﻷطراف ،أصﻞ الملك ة ،تعيين العقار ،الثمن اﻷدنى المعروض مراجع محضر الب ع،

م ارج ــع المس ــح و ع ــدها يخض ــع العق ــد المح ــرر م ــن ط ــرف مص ــالح أم ــﻼك الدول ــة للتس ــجيﻞ

والشهر).(9

الم حث الثاني :الب ع التراضي.

إن القاعــدة العامــة فــي ب ــع العقــارات التا عــة ﻷمــﻼك الدولــة تقضــي ــأن ــون الب ــع

عــن طر ـ الم ـزاد العلنــي مــا رأينــا ذلــك فــي الم حــث اﻷول لكــن لكــﻞ قاعــدة اســتثناء ،حيــث
خروجــا عــن اﻷصــﻞ م ــن أن ت ــاع اﻷمــﻼك العقار ــة الخاصــة التا عــة للدولــة الت ارضــي وفقــا

لﻸح ام العامة أو وفقا لﻸح ام الخاصة).(10
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المطلب اﻷول :الب ع التراضي وفقا لﻸح ام العامة.

الب ع التراضي وفقا لﻸح ام العامة نص عل ه المشرع في المادة  91من المرسـوم

التنفيــذ رقــم  ،(11) 427/12حيــث تكلــم صــرح الع ــارة أنــه م ــن أن ت ــاع العقــارات التا عــة

ﻷمـﻼك الدولـة الخاصـة الت ارضـي اسـتنادا لرخصـة مـن الـوزر الم لـف المال ـة ،بـثمن ﻻ قــﻞ
عن ق متها التجارة.

ونظ ـ ار للطــا ع اﻻســتثنائي لهــذه البيــوع فإنهــا محاطــة شــرو إضــاف ة أكثــر تعقيــدا،

حيــث أن الدولــة تقــدم علــى هــذه البيــوع اﻻســتثنائ ة نظـ ار لعوامــﻞ عــدة تكمــن أساســا فــي إعطــاء

حـ ـ اﻷول ــة ف ــي الش ـراء لمجموع ــة م ــن المس ــتفيدين م ــن ه ــذا الشـ ـراء أو للط ــا ع اﻹج ــار أو
القسر للب ع ،أو لعوامﻞ أخر  ،والتـي فـي جم ـع اﻷحـوال تكـون فـي مصـلحة الدولـة ،وسـنقوم
عرض هذه الحاﻻت ما جاءت في نص المادة  91أ في ثﻼث فقرات.

الفـــرع اﻷول :الب ـــع المقـــرر لفائـــدة الوﻻ ـــات والبلـــد ات والهيئـــات العموم ـــة

والمؤسسات اﻻقتصاد ة العموم ة والجمع ات.

مــن خــﻼل الفقـرة اﻷولــى مــن المــادة  91مــن المرســوم التنفيــذ  ،427/12يتبــين أن

الدولــة م نهــا أن تب ــع الت ارضــي ح ــم خصوصـ ة مــن شــتر  ،ف ــﻞ هــؤﻻء المــذ ورن أعــﻼه
طرقة أو أخر س ساعدهم هذا الب ع في تحقي اﻷهـداف المرت طـة بنشـاطهم ،ولـوﻻ الم انـة

الخاصة التي يتمتعون بها ﻞ في مجاله لما سمح بهذه البيوع:
-

فالبلد ــة والوﻻ ــة مــن ج ـراء اقتنــاء هــذه العقــارات ستســاهم طر قــة أو ــأخر فــي تحقي ـ

ٕواش ـ اع الحاجــات العامــة ،ش ـراء عمــارة قصــد تخص صــها مقــر للبلد ــة أو ﻹي ـواء إحــد
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المصالح التا عة للوﻻ ة ،والمﻼح أن ﻼ من الوﻻ ـة والبلد ـة تـم الـنص عليهمـا فـي نـص
الفقرة اﻷولى ،وهو اعتراف صرح من طرف المشرع حـ اﻷولو ـة أو اﻷسـ ق ة فـي شـراء

العقارات التا عة للدولة قبﻞ أ طرف آخر.

 و النسـ ـ ة للهيئ ــات العموم ــة :وه ــي المؤسس ــات العموم ــة ذات الط ــا ع اﻹدار المتمتع ــةالشخص ة المعنو ة و اﻻستقﻼل ة المال ة.

 أمـ ــا النس ـ ـ ة للمؤسس ــات العموم ـ ــة اﻻقتصـ ــاد ة :فإنـ ــه ـ ــات أكثـ ــر مـ ــن ضـ ــرور لتسـ ــو ةوضعيتها القانون ة والدخول دون عراقيﻞ في ساحة اقتصاد السوق).(12

 وفــي آخــر الفق ـرة اﻷولــى مــن المــادة  91نجــد الجمع ــات ،فالجمع ــة عــادة مــا تهــدف إلــىتحقي أغـراض نبيلـة فـي المجتمـع ،ومـن المؤ ـد أنـه مناسـ ة الق ـام بهـذه اﻷعمـال سـتكون

في حاجة ماسة إلى عقارات تؤد نشاطها فيهـا وتسـهم فـي تحقيـ أهـدافها ،والحـال نفسـه

ينطب على الجمع ـات الس اسـ ة والثقاف ـة التـي م نهـا أ ضـا أن تسـتفيد مـن عمل ـة الب ـع،

لكــن هنــاك عــدة جمع ــات تخلــت عــن مهمتهـا فتغيــرت ت عــا لــذلك وجهتهــا تمامــا ،لــذلك مــن

اﻷفضـﻞ أن ــون هنالــك تخصـ ص المقابــﻞ أو إيجــار لفائـدة الجمع ــات لضــمان مراقبتهــا

حس ــب اﻷهـ ــداف الثابت ــة فـ ــي الق ـ ـوانين اﻷساس ـ ـ ة لهـ ــذه الجمع ـ ــات بـ ــدﻻ مـ ــن إق ـ ـرار الب ـ ــع
لصالحها).(13

الفرع الثاني :الب ع المقرر لفائدة الخواص.

م ن إقـ ارر الب ـع الت ارضـي لفائـدة الخـواص فـي الحـاﻻت اﻵت ـة وذلـك حسـب الفقـرة

الثان ة من المادة  91السالفة الذ ر:

أوﻻ :الشيوع.

إذا انت هناك أمﻼك عقارة مشاعة بين الدولة والخواص نتيجة لحقوق رتبهـا القـانون،

فﻼبــد مــن إج ـراء التقس ـ م حتــى ي ــاع الجــزء التــا ع للدولــة فــي الم ـزاد العلنــي ،أمــا إذا اســتحال
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التقسـ م فـإن الب ــع سـ ون ﻻ محالـة للشــخص المالـك فـي الشــيوع مـع الدولـة بــثمن ﻻ قـﻞ عــن

الق مة التجارة الحق ق ة للعقار والمأخوذة من السوق العقارة الحرة ،وهـذا الب ـع ﻻ يـتم إﻻ عـد

إجـراء تحقيـ ميـداني مـن طــرف مفـتش تـا ع لمصـالح أمـﻼك الدولــة قـوم بإعـداد تقر ـر شــامﻞ

ودقي عن استحالة إجراء تقس م لهذه الملك ة العقارة).(14

ثان ا :حالة اﻷراضي المحصورة.

وهي اﻷ ارضـي التـي ﻻ سـمح موقعهـا الجغ ارفـي مـن اسـتغﻼلها شـ ﻞ جيـد مـن قبـﻞ

الدولــة أ تكــون محصــورة ــأمﻼك الخـواص ولـ س لــديها مــدخﻞ م اشــر ،فإنهــا ت ــاع للخـواص

الذين تكون ملكيتهم مجاورة لﻸرض المحصورة وذلك وف السوق العقارة الحرة).(15

ثالثا :حالة الشفعة القانون ة.

حدد القانون المدني من خـﻼل مـواده المتعلقـة الشـفعة اﻷشـخاص الـذين سـمح لهـم

ممارس ــة حـ ـ الش ــفعة وهن ــاك حال ــة خاص ــة للش ــفعة وردت ف ــي المرس ــوم التش ــرعي 03/93

المتعلـ ـ

النش ــا العق ــار  ،للمس ــتأجر ممارس ــة حـ ـ الش ــفعة ش ــرطة أن ــون الم ــؤجر ه ــو

شخص معنو قرر ب ع البنا ة التي ملكها إلى أجزاء.

ار عا :حالة الجوار.

الجـوار عنــدما تكــون مســاحة قطعــة اﻷرض المحاذ ــة موضــوع الب ــع ﻻ تشـ ﻞ وحــدة

عقار ــة قابلــة للبنــاء ،أو إذا ــان ﻻ م ــن اســتعمال هــذه اﻷخي ـرة صــفة عاد ــة مفهــوم قواعــد
التعمير والبناء).(16

خامسا :حالة ضرورة إعادة إس ان المﻼك المنزوعة ملكيتهم.

ه ــذه الحال ــة ﻻ تعب ــر عل ــى الب ــع معن ــى الكلم ــة ب ــﻞ ه ــو تع ــو ض ع ــن عمل ــة ن ــزع

الملك ة الذ ﻻبد أن ون منصفا وعادﻻ ومس قا.
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سادســا :حالــة إذا لــم يتأكــد ب ــع العق ـار عــد عمليتــين اثنتــين للب ــع ــالمزاد

العلني.

إذا لم تنجح عمل ة ب ع العقار المزاد العلني مرتين فإنه يجوز ب عها للخواص ولكـن

نص المادة لم تُبين من هم هؤﻻء الخواص؟

الفــرع الثالــث :الب ــع المقــرر لفائــدة الهيئــات الدول ــة وال عثــات الدبلوماســ ة

والقنصل ة المعتمدة الجزائر:

هــذا النــوع مــن البيــوع تقتض ـ ه العﻼقــات الدول ــة فمــن غيــر المعقــول دخــول هيئــة أو

منظمة دول ة مزايدة ﻻقتناء عقار معين ،فالطرقة المعتمدة هـي الت ارضـي برخصـة مـن الـوزر
الم لف المال ة مثﻼ ﻹيواء ال عثات الدبلوماس ة مع مراعاة مبدأ المعاملة المثﻞ).(17

المطلب الثاني :الب ع التراضي وفقا لﻸح ام الخاصة.

ورد في نص المادة  92من المرسوم التنفيذ  " 427/12خﻼفا ﻷح ـام المـادة 90

أع ــﻼه ،م ــن أن تك ــون العقـ ــارات المبن ــة وغي ــر المبن ـ ــة التا عـ ــة لﻸم ــﻼك الخاص ــة للدولـ ــة،

موضــوع ش ـ ﻞ مــن أش ـ ال التصــرف لفائــدة متعــاملين عمــوميين وخ ـواص عل ـى أســاس دفتــر
شرو  ،ط قا لﻸح ام التشرع ة والتنظ م ة التي تح م الترق ة العقارة و ذا اﻻستثمار"...

من خﻼل نص المادة يتبين لنا جل ا أن هدف المشرع ان يرمي إلى إرسـاء قواعـد

خاصــة الترق ــة العقار ــة أو النشــا العقــار ح ــم أهميتهــا فــي الح ــاة ﻻس ـ ما وأنهــا الطر قــة

المثلــى فــي ظــﻞ اقتصــاد الســوق ﻹنجــاز وتشــييد أمــﻼك عقار ــة تخصــص للب ــع أو اﻹيجــار،

وذلك سيؤد ﻻ محال إلى التقليﻞ من أزمة الس ن الخانقة ،مـا أن المشـرع فـي نفـس الصـدد
وحتى ﻻ تطغى البنا ات الفخمة الموجهة لنخ ة معينة من المجتمـع ذو الم سـرة المال ـة علـى
أعمــال المــرقين العقــارين فــتح المجــال ﻹم ان ــة تخف ـ ض ســعر اﻷ ارضــي الم اعــة إذا احــتف
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هؤﻻء المرقون بنس ة معينة تسـتفيد مـن الـدعم المـالي للخز نـة العموم ـة وتكـون موجهـة للفئـات
المعوزة من المجتمع.

مــا ذ ــرت نف ــس الم ــادة عل ــى أن ــه م ــن أن يــتم ال ــنص ف ــي دف ــاتر الش ــرو عل ــى

إم ان ة اﻻحتفا بنس ة من المساكن المشيدة لفائـدة مـوظفي الدولـة الـذين تقـرر اسـتفادتهم مـن
قبﻞ لجنة خاصة.

الفرع اﻷول :المستفيدون من عمل ة الب ع وفقا لﻸح ام الخاصة.

ما ذ رنا المتعاملين سواء ـانوا عمـوميين أو خـواص و ـذا التعاون ـات العقار ـة هـم

الذين م نهم اﻻستفادة من عمل ة الب ع التي ﻻ بد أن ﻻ قﻞ ثمنها على الق مة التجارة).(18

أوﻻ :المتعاملون العقار ون.

ــالرجوع إلــى نــص المــادة الثالثــة مــن المرســوم التشــرعي  03/93المتعل ـ

العقار ) ،(19يتجلى لنا تعرف المتعامﻞ العقار " وهو ﻞ شـخص طب عـي أو معنـو

النشــا

مـارس

النشاطات الخاصـة بإنجـاز أو تجديـد اﻷمـﻼك العقار ـة المخصصـة للب ـع أو اﻹيجـار أو تلب ـة

حاجــات خاصــة" و عتبــر المتعامــﻞ العقــار أو المرقــي العقــار تــاجرا ،اســتثناء الــذين قومــون

عمل ات في الترق ة العقارة لتلب ة حاجاتهم الخاصة أو حاجات المشار ين معهم التعاون ـات

العقار ــة ،ومــن أمثلــة المتعــاملين العقــارين نجــد :دي ـوان الترق ــة والتســيير العقــار  ،المؤسســة

الوطن ة للترق ة العقارة...إلخ.

ثان ا :التعاون ات العقار ة.
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يلجــأ اﻷفـراد عــادة إلــى تكــو ن تعاون ــات عقار ــة جماع ــة ،فرد ــة أو نصــف جماع ــة

مــن أجــﻞ تلب ــة حاجــاتهم الخاصــة فــي الس ـ ن ،وتجمــع اﻷف ـراد فــي تعاون ــات عقار ــة لد ــه مــا
يبرره ،خاصة وأن عمل ات البناء هي أنشطة جد م لفة وتستدعي أكثر من فرد للق ام بها.

والب ــع المقــرر لفائــدة التعاون ــات يجــب أن ــون منبثقــا مــن الســوق العقــار المحل ــة

حيث ﻻ م ن أن ون الثمن أدنى من اﻷسعار الحرة المتداولة في السوق ،أ ضـا يتعـين أن

تحتــو العقــود اﻹدار ــة المتضــمنة التنــازل عــن قطعــة اﻷرض لفائــدة التعاون ــات ،وحتــى عقــود
الب ــع الفرد ــة شــرطا قضــي منــع إعــادة ب ــع القطــع اﻷرضـ ة علــى حالهــا قبــﻞ إقامــة أو أنجــاز

مشروع البناء ،حيـث لـو تـم الب ـع دون الق ـام عمل ـات البنـاء لتﻼشـى أصـﻼ سـبب إقـرار الب ـع
الخاضـ ــع لﻸح ـ ــام الخاصـ ــة) ،(20لـ ــذلك يتعـ ــين علـ ــى الجم ـ ــع خاصـ ــة المـ ــوثقين والمحـ ــافظين
العقارين السعي لطلب شهادة المطا قة في ﻞ صفقة عقارة.

الفرع الثاني :شرو الب ع ط قا لﻸح ام الخاصة.

وردت الش ــرو الخاص ــة به ــذه البي ــوع ف ــي دفت ــر الش ــرو الملحـ ـ

ــالقرار ال ــوزار

المشترك رقم  02المؤرخ في  07جوان  1994المحدد لشرو و ف ات ب ع اﻷراضي الفضـاء

أو المبن ــة التا ع ــة لﻸم ــﻼك الوطن ــة الخاص ــة للدول ــة المخصص ــة ﻹنج ــاز عمل ــات التهيئ ــة
العقارة والتعمير ،وأهم هذه الشرو :
-

إق ـرار الب ــع أو مــنح ح ـ اﻻمت ــاز علــى اﻷ ارضــي ﻻ ــون إﻻ ق ـرار مــن ال ـوالي ممثــﻞ

الوزر محل ا.

224

ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ن:ب ع,08ج 1ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2014

-

الب ــع ﻻ ــون إﻻ فــي حــدود المنــاط العمران ــة أو القابلــة للتعميــر حســب مــا تتضــمنه

-

فسخ الب ع إذا ثبت تغيير في الوجهة اﻷصل ة للمشروع.

-

منع منعا اتا أ إيجار أو ب ع من قبﻞ المرقي إﻻ عد استنفاذ واستكمال المشروع.

-

-

أدوات التهيئ ــة والتعمي ــر و ج ــب تعي ــين العق ــارات وتحدي ــد طب عته ــا القانون ــة أنه ــا تا ع ــة
للدولة.

يتعين على المرقي العقار أن قدم اﻷوراق الثبوت ة أنه م سور الحال.
ل س هناك ضمان رغم أن الب ع هو التراضي ول س المزاد العلني.

يتعـين علـى المشــتر أو صـاحب حـ اﻹمت ــاز حسـب الحالـة أن يــدفع الـثمن أو اﻷتــاو

مس قا و ل ة قبﻞ تحرر العقد اﻹدار من قبﻞ مديرة أمﻼك الدولة.

الم حث الثالث :الب ع عن طر

التنازل وف قوانين خاصة.

إضافة إلى ص غة الب ع المزاد العلني وص غة الب ع التراضي أضاف المشـرع هـذه

الصـ غة والمتمثلـة فــي الب ـع عـن طر ـ التنـازل عــن اﻷمـﻼك العقار ـة الخاصــة التا عـة للدولــة

وفـ قـوانين خاصــة ونجــد منهــا القــانون  01/81المــؤرخ فــي  07ف فــر  1981و ــذا المرســوم
التنفيذ  269/03المعدل والمتمم المرسوم .(21)153/13

المطلب اﻷول :ب ع اﻷمﻼك العقار ة الخاصة في ظل القانون رقم .01/81

صــدر القــانون  01/81المــؤرخ فــي  07ف فــر  1981تحــت تــأثير ظــروف س اس ـ ة

واقتصاد ة معينة ،ف ان يهدف إلـى تحديـد الثـروة العقار ـة القابلـة للتنـازل عنهـا التا عـة للقطـاع
العام التي شرع في استغﻼلها قبﻞ الفاتح جانفي .1981

الفرع اﻷول:اﻷمﻼك المتنازل عنها وشرو اﻻستفادة من التنازل.
225

ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ن:ب ع,08ج 1ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2014

حدد القانون  01/81طب عة اﻷمﻼك العقارة القابلة للتنازل و ذا شرو اﻹستفادة منها:

أوﻻ :اﻷمﻼك المتنازل عنها.

تبـين لنـا الفقـرة اﻷولـى مــن المـادة  02مــن القـانون  01/81طب عــة اﻷمـﻼك العقار ــة

القابلة للتنازل عنها أجزائها المشتر ة ،والتي تخـص أمـﻼك الدولـة ،وهـي المحـﻼت المتواجـدة
البنا ــات الجماع ــة والمس ــاكن الفرد ــة الت ــي آل ــت إل ــى الدول ــة موج ــب اﻷم ــر ،102/66

)(22

و ذلك البنا ات التي أعيد دمجها فـي أمـﻼك الدولـة موجـب اﻷمـر  ،11/70و المقابـﻞ نصـت
المــادة الثالثــة مــن القــانون علــى أن اﻷمــﻼك العقار ــة التــي ﻻ م ــن أن تكــون محــﻼ للب ــع أو
ــاﻷحر التنــازل عنهــا هــي البنا ــات الجماع ــة المهــددة اﻻنه ــار ،البنا ــات الفرد ــة مــن النــوع

الرف ــع المسـ ــاكن الوظ ف ـ ــة المتواج ــدة داخـ ــﻞ نط ــاق اﻹدارة أو المؤسس ــة والمسـ ــاكن الوظ ف ـ ــة

اﻷخر التي تكون لضرورة الخدمة الملحة.

ثان ا :شرو اﻻستفادة من التنازل.

تنص المواد من  05إلى  10على الشرو الواج ة التوفر في المترشحين ﻻكتسـاب

العقارات ،وتنص المواد من  11إلى  28على اﻹجراءات والهيئة الم لفة بإقرار التنازل:

-

ش ـرو الترشــح لﻼكتســاب :أن ــون شخصــا طب ع ــا ومتمعــا الجنس ـ ة الجزائر ــة و ــون

مستأجر شرعي أ له سند حائز لﻸم نة و ون طلب الشراء على عقار واحد فق .
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-

الهيئــة الم لفــة بــإقرار التنــازل :هــي اللجنــة مــا بــين البلــد ات ي أرســها رئ ـ س الــدائرة ،حيــث

ق ارراتها قابلة للطعن أمام اللجنة الوﻻئ ة للطعن وتنص المواد  33إلـى  36عـن إجـراءات
الطعن.

الفرع الثاني:

ف ات التقي م وتحر ر العقد اﻹدار :

حــدد القــانون  01/81ف ــة تقي ـ م اﻷمــﻼك العقار ــة القابلــة للتنــازل و ــذا إج ـراءات

تحرر العقد اﻹدار من طرف إدارة أمﻼك الدولة:

أوﻻ :ف ات التقي م.

ون التقي م في هذه الحالة تقي م وف السوق العقارة الموجهة إدار ـا ع ـس الصـ غ

الســا قة ،هنــا المشــرع وضــع تقيـ م مســب ورمــز لهــذه العقــارات ومــا علــى المق ـ م العقــار إﻻ

حسـاب المســاحة وضـرها فــي السـعر اﻹدار المحــدد مــن طـرف الدولــة ل حصـﻞ فــي اﻷخيــر
على ق مة العقار التي تكون عيدة ﻞ ال عد عن الق مة التجارة الحق ق ـة للعقـار وفـ السـوق

العقارة الحرة ،وعل ه نقول أن المشرع في هذا القانون قام عمل ـة الب ـع وفـ السـوق العقار ـة
الموجهة إدارا).(23

ثان ا :تحر ر العقد اﻹدار .

فــي اﻷخيــر تقــوم إدارة أمــﻼك الدولــة بوصــفها موثقــا للدولــة بتحر ــر العقــود اﻹدار ــة

بناءا علـى الملـف الكامـﻞ الـذ ترسـله مصـالح الـدائرة المختصـة ٕوامضـاءها مـن طـرف مـدير
أمﻼك الدولة موجب تفو ض من وزر المال ة ،و عدها تسجﻞ وتشهر وتسلم ﻷصحابها).(24

المطلب الثاني :ب ع اﻷمﻼك العقار ة الخاصة في ظل المرسوم التنفيـذ رقـم

 269/03المعدل والمتمم المرسوم :153/13
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صدر المرسوم التنفيذ رقـم  269/03المـؤرخ فـي  07أوت  2003المعـدل والمـتمم

المرســوم التنفيــذ  153/13المــؤرخ فــي  15أفر ــﻞ  2013تحــت تــأثير ظــروف معينــة ف ــان

يهـدف إلــى تحديــد شــرو و ف ــات التنــازل عــن اﻷمــﻼك العقار ــة التا عــة للدولــة المســتعملة أو
الموضوعة حيز اﻹستغﻼل قبﻞ الفاتح من يناير .2004

الفرع اﻷول :اﻷمﻼك المتنازل عنها وشرو اﻻستفادة من التنازل:

حدد المرسوم  269/03طب عة اﻷمﻼك العقارة القابلة للتنازل و ذا شرو اﻹستفادة منها:

أوﻻ :اﻷمﻼك المتنازل عنها.

نص المادة اﻷولى من المرسـوم  269/03المعـدل والمـتمم يبـين لنـا طب عـة اﻷمـﻼك

العقارة القابلة للتنازل عنها أجزائها المشتر ة ،وهي اﻷمﻼك العقارة التا عة للدولة واﻷمﻼك
العقار ــة التا عــة لــدواو ن الترق ــة والتســيير العقــار  ،و المقابــﻞ نصــت الفق ـرة الثان ــة مــن نفــس

المادة على اﻷمـﻼك العقار ـة الخاصـة التا عـة للدولـة و المسـتثناة مـن عمل ـة التنـازل والمتمثلـة

ف ــي اﻷم ــﻼك العقار ــة التا ع ــة للجماع ــات المحل ــة واﻷم ــﻼك العقار ــة المنجـ ـزة لغ ــرض س ــير

المصــالح والهيئــات العموم ــة للدولــة والجماعــات اﻹقل م ــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 162

من قانون المال ة لسنة  1992و ذا اﻷمـﻼك العقار ـة المصـنفة أو فـي طـور التصـنيف ضـمن
التراث الثقافي).(25

ثان ا :شرو اﻻستفادة من التنازل.

تـنص المـادة  11مـن المرســوم  269/03المعـدل والمـتمم علــى الشـرو الواج ـة فــي

المترشحين ﻻكتساب العقارات وتنص المواد من  12إلى  16علـى اﻹجـ ارءات والهيئـة الم لفـة

بإقرار التنازل.
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-

شـ ــرو الترش ـ ــح لﻼكتسـ ــاب :أن ـ ــون شخصـ ــا طب ع ـ ــا أو معنو ـ ــا ومتمتع ـ ــا الجنسـ ـ ـ ة

-

الهيئــة الم لفــة بــإقرار التنــازل :هــي اللجنــة مــا بــين البلــد ات ي أرســها رئ ـ س الــدائرة ،حيــث

الجزائرة و ون مستأجر شرعي أ له سند وحائز لﻸم نة.

ق ارراتها قابلة للطعن أمام اللجنة الوﻻئ ة للطعن التي ون الوالي رئ سا لها وتنص المواد

 15و 16على إجراءات الطعن لد اللجنة الوﻻئ ة).(26

الفرع الثاني:

ف ات التقي م وتحر ر العقد اﻹدار .

تعد مرحلة تقي م العقار أول مرحلة في عمل ة ب ع اﻷمﻼك العقارة الخاصـة التا عـة

للدولــة حيــث عــد إيــداع ملــف الشـراء مــن طــرف المعنــي لــد مقــر الــدائرة ،تقــوم هــذه اﻷخي ـرة
م ارســلة مصــالح أمــﻼك الدولــة لتحديــد ق مــة العقــار الم ـراد ش ـراؤه ،و ــدورها تقــوم إدارة أمــﻼك

الدولة الخروج الميداني لمعاينة العقار وأخذ الق اسات

)(27

لتحرر طاقة تقي م حدد فيها سعر

العقــار وترســﻞ إلــى الــدائرة التــي تقــوم بــدورها عقــد اجتمــاع حضــور امــﻞ اﻷعضــاء و رئاســة

رئ س الدائرة و حرر عدها مقرر لجنة الدائرة سـمح بب ـع العقـار ٕوادارة أمـﻼك الدولـة صـفتها
موثـ الدولــة تجســد هـذا القـرار فــي عقــد ب ـع ســجﻞ و شــهر فـي المحافظــة العقار ــة المختصــة
إقل م ـا ،مـع العلـم أن التقيـ م العقـار فـي هــذه الصـ غة ـون موجـه إدار ـا) ،(28أ وفـ ســوق

عقارة موجهة إدارا.

خـــاتمة:

مــن خــﻼل د ارســتنا لموضــوع تقي ـ م و ــع اﻷمــﻼك العقار ــة الخاصــة التا عــة للدولــة،

نجد أن المشرع تناول مسألة التقي م العقار

عمل ة أول ة قبﻞ عمل ة الب عٕ ،وان عمل ـة التقيـ م

تختلــف ــاختﻼف نــوع العقــار والطر قــة أو الص ـ غة المعتمــدة فــي ب عــه ،فــإذا نــا أمــام ص ـ غة
الب ــع ــالمزاد العلن ــي والت ــي تعتب ــر أحس ــن صـ ـ غة ﻷنه ــا تعتم ــد علــى المنافســة وه ــي الطر ق ــة

اﻷصل ة والعاد ة لب ع اﻷمﻼك العقارة الخاصة التا عة للدولة ،هنا تقوم مديرة أمﻼك الدولـة
للوﻻ ة بتقي م العقار لتحديد ق مته تكون الثمن اﻷدنى المعروض اﻹفتتاحي ،أمـا فـي حالـة ب ـع
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العقــار صـ غة الت ارضــي والتــي تعتبــر طر قــة اســتثنائ ة لب ــع هــذه اﻷمــﻼك فــإن مدير ــة أمــﻼك
الدولة تحدد ق مة العقار وف السوق العقارة الحرة.

أمــا فــي حالــة الب ــع عــن طر ـ التنــازل وف ـ ق ـوانين خاصــة ،هنــا علــى إدارة أمــﻼك

الدولــة ســو تطبيـ التقيـ م المعــد ســلفا مــن طــرف المشــرع فــي ب ــع العقــار وهــذا التقيـ م رمــز

و عيــد ــﻞ ال عــد عــن الق مــة الحق ق ــة للعقــار الم ـراد ب عــه فهــو تقي ـ م إدار وف ـ ســوق عقار ــة

موجهة إدارا.

و نــاءا علــى مــا ســب

م ــن أن نــذ ر المﻼحظــات التال ــة حــول اﻵل ــات المت عــة مــن

طرف المشرع الجزائر في تقي م و ع اﻷمﻼك العقارة الخاصة التا عة للدولة:
-

عتبر أمر إيجابي اعتماد المشرع الجزائر في اﻷساس على طرقة الب ـع ـالمزاد العلنـي

-

تسمح طرقة الب ع المزاد العلني بتحصيﻞ م الغ معتبرة لخز نـة الدولـة ﻷنهـا تسـتند علـى

حيث تسمح هذه الطرقة بتحسـين شـفاف ة العمل ـة والحـد مـن المحا ـاة والرشـوة ،وفـي هـذا
اﻹطار تم تضيي حاﻻت اللجوء إلى أسلوب الب ع التراضي إلى أقصى حد مم ن.

أفضﻞ العروض المقدمة ع س طرقة الب ع الت ارضـي التـي تسـتند علـى السـوق العقار ـة
الحرة وطرقة الب ع عن طر التنـازل وفـ قـوانين خاصـة التـي تعتمـد علـى سـعر إدار

-

رمز عيد عن الق مة التجارة الحق ق ة للعقار.

ف م ــا يتعلـ ـ

ط ــرق التقيـ ـ م المت ع ــة فه ــي تختل ــف م ــا ذ رن ــا س ــا قا حس ــب صـ ـ غ الب ــع

المعتمــدة ،وهنــا نﻼحـ أن إدارة أمــﻼك الدولــة هــي التــي تشــرف علــى عمل ــة التقيـ م ،لـذا

ومــن أجــﻞ ضــمان موضــوع ة التقي ـ م وحفاظــه علــى مصــالح الدولــة والم ـواطن علــى حــد

سواء من المستحسن أن قوم ه مق م عقار مستقﻞ ما هو معمول ه في بلدان أخـر

فرنســا و نــدا...إلخ ،وهــذا اﻷخيــر قــوم بتحديــد ق مــة العقــار وفـ الســوق العقار ــة الح ـرة

مستندا على معايير وطن ة متف عليها.
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-

النسـ ة لصـ غة الب ــع عــن طر ـ التنــازل وفـ قـوانين خاصــة ،فهــي رغــم اعتمادهــا علــى

-

وفــي اﻷخيــر يجــب علــى المشــرع الج ازئــر أن قــوم ــالتحيين المســتمر لﻶل ــات والطــرق

ســعر رمــز عيــد عــن الق مــة الحق ق ــة للعقــار ،إﻻ أنهــا جــاءت اســتثناء لمعالجــة حالــة

خاصة مثﻞ ب ع الس نات اﻻجتماع ة و ع اﻷراضي في إطار تحفيز اﻻستثمار.

المت عــة فــي تقي ـ م و ــع اﻷمــﻼك العقار ــة الخاصــة التا عــة للدولــة ،وذلــك حتــى تســتجيب
للظــروف اﻻقتص ــاد ة واﻻجتماع ــة ،وتحق ـ اﻷه ــداف المرج ــوة س ـواء النسـ ـ ة للدولــة أو

المستفيد.

المراجـع:

 /1الكتب:

-

أعمــر ح ــاو  ،الــوجيز ف ــي اﻷم ـوال الخاصــة التا ع ــة للدولــة والجماعــات المحل ــة ،دار

-

أ .بن يوسف عمراو  ،اﻷسس التنظيرة لتقيـ م العقـارات المعمار ـة ،دار هومـة ،الج ازئـر

-

خال ــد رم ــول ،المحافظ ــة العقار ــة آل ــة للحفـ ـ العق ــار ف ــي التش ــرع الج ازئ ــر  ،قص ــر

-

س ــماعين ش ــامة ،النظ ــام الق ــانوني الج ازئ ــر للتوج ــه العق ــار  ،دار هوم ــة ،دون ط ع ــة،

هومة ،الجزائر.2009 ،
.2008

الكتاب ،البليدة.2001 ،
الجزائر.2002 ،
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-

فؤاد حجر  ،اﻷمﻼك العموم ة وأمﻼك الدولة ،ديوان المطبوعات الجامع ة ،دون ط عة،

-

موســى بودهــان ،النظــام القــانوني لنــزع الملك ــة مــن أجــﻞ المنفعــة العموم ــة ،دار الهــد ،

-

أ .دوة آس ـ ا ،اﻹطــار القــانوني والتنظ مــي لتســجيﻞ العقــارات فــي التشــرع الج ازئــر  ،دار

-

-

الجزائر.2006 ،

الجزائر .2012

هومة ،الط عة الثالثة ،الجزائر.2007 ،

أ .س ــلطاني عب ــد العظـ ـ م ،تس ــيير ٕوادارة اﻷم ــﻼك الوطن ــة ف ــي التش ــرع الج ازئ ــر  ،دار
الخلدون ة ،دون ط عة الجزائر.2010 ،

 /2النصوص القانون ة:

اﻷمر رقم  58/75المؤرخ  ،1975/09/26المعدل والمتمم ،والمتضمن القانون المـدني،

ج ر العدد  78لسنة .1975

-

القانون  01/81المؤرخ في  ،1981/02/07يتضمن التنازل عـن اﻷمـﻼك العقار ـة ذات

-

القــانون  30/90المــؤرخ فــي  ،1990/12/01يتضــمن قــانون اﻷمــﻼك الوطن ــة ،المعــدل

-

القانون رقم  11/11المؤرخ في  ،2011/07/18المتضمن قانون المال ـة التكميل ـة لسـنة

اﻻستعمال الس ني أو المهني أو التجار التا عة للدولة ،ج ر عدد  22لسنة .1981
والمتمم القانون  ،14/08ج ر عدد  52لسنة .1990
 2011ج ر العدد  ،40لسنة .1990
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أســعار ب ــع

-

المرسـوم التنفيــذ  70/88المـؤرخ فــي  ،1988/03/22حـدد ف ــات ضـ

-

المرسـوم  71/88المـؤرخ فــي  ،1988/03/22حـدد الشـرو الخاصــة التـي تطبـ علــى

-

المرسوم التنفيذ رقم  454/91المؤرخ في  ،1991/11/23حـدد شـرو إدارة اﻷمـﻼك

-

المرس ــوم  ،03/93الم ــؤرخ ف ــي  ،1993/03/01المتعلـ ـ

النش ــا العق ــار  ،ج ر ع ــدد

-

المرسوم التنفيذ  ،269/03المـؤرخ فـي  ،2003/08/07حـدد شـرو و ف ـات التنـازل

-

المرســوم التنفيــذ رقــم  427/12المــؤرخ فــي  ،2012/12/16المحــدد لشــرو و ف ــات

-

المرســوم التنفيــذ رقــم  ،153/13المــؤرخ فــي  2013/04/15المعــدل والمــتمم للمرســوم

-

الق ـرار الــوزار المــؤرخ فــي  ،1997/03/05يتضــمن الموافقــة علــى دفتــر الشــرو الــذ

المحﻼت ذات اﻻستعمال الس ني التا عة للدولة ،ج.ر رقم  ،27لسنة .1988

ب ع اﻷمﻼك العقارة التا عة للدولة.

الخاصــة والعامــة التا عــة للدولــة وتســييرها و ض ـ

.1991

 ،14لسنة .1993

ف ــات ذلــك ،ج ر عــدد  ،57لســنة

عــن اﻷمــﻼك العقار ــة التا عــة للدولــة أو دواو ــن الترق ــة والتســيير العقــار المســتلمة أو
الموضوعة حيز اﻹستغﻼل قبﻞ  ،2004/01/01ج ر عدد 48 ،لسنة .2003

إدارة وتس ــيير اﻷم ــﻼك العموم ــة والخاص ــة التا ع ــة للدول ــة ،الجر ــدة الرس ــم ة ،ع ــدد،69
لسنة .2012

 ،269/03المتض ــمن ش ــرو و ف ــات التن ــازل ع ــن اﻷم ــﻼك العقار ــة الخاص ــة التا ع ــة
للدولة ،الجردة الرسم ة ،عدد  ،22لسنة .2013

يتضــمن تحديــد الشــرو المط قــة علــى ب ــع العقــارات التا عــة لﻸمــﻼك الوطن ــة الخاصــة
عن طر المزاد العلني.
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-

القـرار الــوزار رقــم  02المــؤرخ فــي  ،1993/09/09المتضــمن تســو ة اﻷمــﻼك العقار ــة

-

الق ـ ـرار الـ ــوزار المشـ ــترك المـ ــؤرخ فـ ــي  ،2004/01/27المحـ ــدد لمعـ ــايير تحدي ــد الق مـ ــة

-

الق ـرار الــوزار المشــترك المــؤرخ فــي  ،2011/05/14المحــدد لشــرو و ف ــات التنــازل

-

الق ـ ـرار الـ ــوزار المشـ ــترك المـ ــؤرخ فـ ــي  ،2013/05/14المحـ ــدد لمعـ ــايير تحدي ــد الق مـ ــة

-

المذ رة رقم  1868المؤرخة في  ،1991/05/25الصادرة عـن المدير ـة العامـة لﻸمـﻼك

-

المذ رة رقم  3654المؤرخة في  ،1999/07/19الصادرة عـن المدير ـة العامـة لﻸمـﻼك

-

التعل مة رقم  4102المؤرخة في  ،2002/06/25الصادرة عن المديرة العامة لﻸمـﻼك

-

التعل مة رقم  5977المؤرخة في  ،2006/08/07الصادرة عن المديرة العامة لﻸمـﻼك

التا عة للدولة.

التجارة في إطار التنازل عن اﻷمﻼك العقارة التا عة للدولة.
عن قطع أرض ة تا عة لﻸمﻼك الخاصة للدولة.

التجارة في إطار التنازل عن اﻷمﻼك العقارة الخاصة التا عة للدولة.

الوطن ة والمتعلقة طرق تقي م العقارات المبن ة واﻷراضي الصالحة للبناء.
الوطن ة المتعلقة بتقي م العقارات المشاعة بين الدولة والمواطن.

الوطن ة ،والمتعلقة بب ع اﻷمﻼك العقارة الخاصة التا عة للدولة المزاد العلني.
الوطن ة ،والمتعلقة عمل ات التقي م.
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الهوامش:

) (1أ سـ ــلطاني عبـ ــد العظ ـ ـ م ،تسـ ــيير ٕوادارة اﻷمـ ــﻼك الوطن ـ ــة فـ ــي التشـ ــرع الج ازئـ ــر دار
الخلدون ة ،دون ط عة الجزائر ،2010 ،ص .176

) (2المــادة  90مــن المرســوم التنفيــذ رقــم  427/12المــؤرخ فــي  2012/12/16المتضــمن
شرو و ف ات إدارة وتسيير اﻷمﻼك العموم ة والخاصة التا عة للدولة ،ج ر عدد ،69

لسنة .2012

) (3المــادة  25مــن القــانون  14/08المــؤرخ فــي  ،2008/07/20والمتضــمن قــانون اﻷمــﻼك
الوطن ة ،الجردة الرسم ة ،عدد  ،10لسنة .2008

) (4أ .رمــول خالــد ،المحافظــة العقار ــة آل ــة للحف ـ العقــار فــي التشــرع الج ازئــر  ،قصــر
الكتاب ،دون ط عة البليدة ،2001 ،ص .48

) (5التعل م ـ ــة رق ـ ــم  ،4102المؤرخ ـ ــة ف ـ ــي  ،2002/06/25الص ـ ــادرة ع ـ ــن المدير ـ ــة العام ـ ــة
لﻸمﻼك الوطن ة ،والمتعلقة بب ع اﻷمﻼك العقارة الخاصة التا عة للدولة المزاد العلني.
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) (6الق ـرار المــؤرخ فــي  ،1997/03/05يتضــمن الموافقــة علــى دفتــر الشــرو الــذ يتضــمن
تحديد الشرو المط قة على ب ع العقارات التا عـة لﻸمـﻼك الوطن ـة الخاصـة عـن طر ـ
المزاد العلني ،الجردة الرسم ة عدد  ،55لسنة .1997

) (7أ .ســلطاني عبــد العظـ م ،تســيير ٕوادارة اﻷمــﻼك الوطن ــة فــي التشــرع الج ازئــر  ،المرجــع
السا قة ص .179

) (8التعل م ـ ــة رق ـ ــم  ،6685المؤرخ ـ ــة ف ـ ــي  ،1999/12/20الص ـ ــادرة ع ـ ــن المدير ـ ــة العام ـ ــة
لﻸمﻼك الوطن ة ،المتعلقة بب ع اﻷمﻼك العقارة الخاصة التا عة للدولة المزاد العلني.

) (9أعمــر ح ــاو  ،الــوجيز فــي اﻷم ـوال الخاصــة التا ع ــة للدولــة والجماعــات المحل ــة ،دار
هومة ،دون ط عة الجزائر ،2009 ،ص .148

)(10

القـرار الــوزار المشــترك المــؤرخ فــي  ،2011/05/14حــدد شــرو و ف ــات التنــازل

)(11

الم ــادة  91م ــن المرس ــوم التنفي ــذ رق ــم  427/12المتض ــمن ش ــرو و ف ــات إدارة

)(12

المنش ــور ال ــوزار رق ــم  02الم ــؤرخ ف ــي  ،1993/09/09المتض ــمن تس ــو ة وتطهيـ ـر

)(13

المـ ــادة  25مـ ــن القـ ــانون  14/08المـ ــؤرخ فـ ــي  ،2008/07/20والمتضـ ــمن قـ ــانون

)(14

الم ــذ رة رق ــم  ،3654المؤرخ ــة ف ــي  ،1999/07/19الص ــادرة ع ــن المدير ــة العام ــة

عـ ــن قطـ ــع أرض ـ ـ ة تا ع ــة لﻸمـ ــﻼك الخاصـ ــة للدولـ ــة وموجهـ ــة ﻹنش ــاء ب ـ ـرامج الس ـ ـ نات
المدعمة ،الجردة الرسم ة ،عدد  30لسنة .2011

وتسيير اﻷمﻼك العموم ة والخاصة التا عة للدولة.

اﻷمﻼك العقارة التا عة للدولة التي تحوزها المؤسسات العموم ة اﻻقتصاد ة.

اﻷمﻼك الوطن ة.

لﻸمﻼك الوطن ة والمتعلقة بتقي م العقارات المشاعة بين الدولة والمواطن.
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)(15

التعل م ــة رق ــم  5977المؤرخ ــة ف ــي  ،2006/08/07الص ــادرة ع ــن المدير ــة العام ــة

)(16

سماعين شامة ،النظام القـانوني الج ازئـر للتوج ـه العقـار  ،دار هومـة ،دون ط عـة،

)(17

فـؤاد حجــر  ،اﻷمــﻼك العموم ــة وأمــﻼك الدولــة ،ديـوان المطبوعــات الجامع ــة ،دون

)(18

الم ــذ رة رق ــم  ،1868المؤرخ ــة ف ــي  ،1991/05/25الص ــادرة ع ــن المدير ــة العام ــة

)(19

المرســوم التشــرعي  ،03/93المــؤرخ فــي  ،1993/03/01المتضــمن تنظ ـ م النشــا

)(20

موس ــى بوده ــان ،النظ ــام الق ــانوني لن ــزع الملك ــة م ــن أج ــﻞ المنفع ــة العموم ــة ،دار

)(21

المرسـ ــوم التنفيـ ــذ رقـ ــم  ،153/13المـ ــؤرخ فـ ــي  2013/04/15المتضـ ــمن شـ ــرو

)(22

اﻷمر رقم  102/66المؤرخ في  ،1966/06/06المتضـمن أيلولـة اﻷمـﻼك الشـاغرة

)(23

أســعار

لﻸمﻼك الوطن ة والمتعلقة عمل ات التقي م.

الجزائر 2002 ،ص.179

ط عة ،الجزائر  ،2006ص .89

لﻸمﻼك الوطن ة والمتعلقة طرق تقي م العقارات المبن ة واﻷراضي الصالحة للبناء.
العقار  ،الجردة الرسم ة ،عدد ،14 ،لسنة .1993

الهد  ،دون ط عة الجزائر ،2012 ،ص .22

و ف ــات التنــازل عــن اﻷمــﻼك العقار ــة الخاصــة التا عــة للدولــة ،الجر ــدة الرســم ة ،العــدد
 ،22لسنة .2013
للدولة.

المرســوم رقــم  331/82المــؤرخ فــي  ،1982/11/06المحــدد لك ف ــات ض ـ

ب ع اﻷمﻼك العقارة التا عة للدولة.
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)(24

أ .دوة آس ـ ا ،اﻹطــار القــانوني والتنظ مــي لتســجيﻞ العقــارات فــي التشــرع الج ازئــر ،

)(25

القـرار الــوزار المشــترك المــؤرخ فــي  ،2013/05/14المحــدد لمعــايير تحديــد الق مــة

)(26

المرسوم التنفيذ  ،269/المؤرخ في  ،2003/08/07حدد شرو و ف ات التنـازل

دار هومة ،الط عة الثالثة ،الجزائر ،2007 ،ص .18

التجار ــة ف ــي إط ــار التنـ ــازل ع ــن اﻷم ــﻼك العقار ـ ــة الخاصـ ــة التا عـ ــة للدولـ ــة ،الجر ـ ــدة

الرسم ة ،العدد  29لسنة .2013

عــن اﻷمــﻼك العقار ــة التا عــة للدولــة أو دواو ــن الترق ــة والتســيير العقــار المســتلمة أو
الموض ــوعة حي ــز اﻹس ــتغﻼل قب ــﻞ اﻷول ين ــاير لس ــنة ،2004الجر ــدة الرس ــم ة ع ــدد 48

لسنة .2003

)(27

أ .بن يوسف عمراو  ،اﻷسس التنظيرة لتقي م العقارات المعمارة ،دار هومة ،دون

)(28

المادة  01من القرار الوزار المشترك المـؤرخ فـي  ،2013/05/14المحـدد لمعـايير

ط عة ،الجزائر  ،2008ص .57

تحديد الق مة التجارة في إطار التنازل عن اﻷمﻼك العقارة الخاصة التا عة للدولة.
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مجلة ال حوث و الدراسات العلم ة
جامعة الد تور حي فارس

المح مة الجنائ ة الدول ة ومجلس اﻷمن في مواجهة جر مةالعدوان
 بن تغر موسى. أ
ل ة الحقوق

 حي فارس المد ة.جامعة د

bentegri.moussa@yahoo.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Résumé

Le crime d'Agression est l'un des quatre crimes énumérés à l'article 05 /1

du Statut de la Cour pénale internationale, n'a pas été identifiés dans la loi
comme les crimes de trois autres relevant de leur compétence, d'un crime
de génocide, les crimes contre l'humanité et crimes de guerre, mais

l'article du paragraphe 2 de l'article 5 se réfère à la définition actuelle de
l'agression prévoit que la Cour exercera sa compétence sur le crime

d'agression quand une disposition aura été adoptée par les Etats membres
et, conformément aux articles 121 et 123, qui définit le crime d'agression
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et les conditions dans lesquelles la Cour exercera sa compétence à l'égard

.de ce crime

Il doit être de cette disposition est compatible avec les dispositions

pertinentes de la Charte des Nations Unies et la Cependant, ce crime sera
remplacer la compétence du tribunal après avoir défini et approuvé par

l'Assemblée des États Parties, à l'unanimité ou voix-tiers de la majorité des
parties au procès à moins qu'il n'existe un consensus, et après approbation
de la définition de l'agression, elle deviendra la définition applicable aux

États parties qui ont la ratification de l'amendement d'un an après le dépôt
des instruments de ratification, conformément au cinquième alinéa de

l'article 21, ne deviendra pas le crime viable Cependant, pour les pays qui

ne sont pas d'accord sur l'amendement, et en tout cas, le crime d'agression

ملخص

جر مة العدوان هي إحد

.s'appliquera à l'avenir

الجرائم اﻷر ع المذ ورة في المادة  1/05من النظام اﻷساسي

للمح مة الجنائ ة الدول ة ،ولم يتم تحديدها في النظام اﻷساسي الجرائم الثﻼثة اﻷخر الداخلة

ضمن اختصاصها وهي جر مة اﻹ ادة الجماع ة والجرائم ضد اﻹنسان ة وجرائم الحرب ،ولكن الفقرة
2المادة من المادة  5ﻻ تحيل إلى التعر ف الراهن للعدوان ،فتنص على أنه تمارس المح مة

اﻻختصاص على جر مة العدوان متى اعتمد ح م بهذا الشأن من طرف الدول اﻷعضاء وفقا
للمادتين 121و  123و جب أن ون هذا الح م متسقا مع اﻷح ام ذات الصلة من ميثاق اﻷمم

المتحدة لتص ح محل اختصاص المح مة عد تعر فها والموافقة عليها من قبل جمع ة الدول

اﻷطراف إما اﻹجماع أو أصوات ثلثي أغلب ة الدول اﻷطراف في حالة ما لم ن هناك إجماع،

و عد الموافقة على تعر ف العدوان فإنه س ص ح التعر ف قا ﻼ للتطبي على الدول اﻷطراف التي

قامت التصدي على التعديل عد عام من إيداع مستندات التصدي وفقا للفقرة الخامسة من المادة

 ،21ولن تص ح الجر مة قابلة للتطبي على الرغم من ذلك النس ة للدول التي لم تواف على

التعديل ،وعلى أ ة حال فإن جر مة العدوان سوف تسر صورة مستقبل ة.

مقـدمة
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تطرقت المادة  05من النظام اﻷساسي للمح مة الجنائ ة الدول ة لجرمة العدوان في

الفقرة اﻷولى منها ،إذ قتصر اختصاص المح مة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام
المجتمع الدولي أسره ،وللمح مة موجب النظام اﻷساسي اختصاص النظر في الجرائم

التال ة ومنها جرمة العدوان متى اعتمد ح م بذلك ط قا للمادتين 121و  123من النظام

اﻷساسي للمح مة].[01

وتنص المادة  39من ميثاق منظمة اﻷمم المتحدة أنه ) قرر مجلس اﻷمن ما إذا

ان قد وقع تهديد للسلم أو إخﻼﻻ ه أو وقع عمﻞ من أعمال العدوان( ،غير أنه خلف

ص اغة هذه المادة م ن أن نر في الواقع أحد المظاهر اﻷشد جدﻻ ف ما يخص العﻼقة

بين المح مة الجنائ ة الدول ة ومجلس اﻷمن ،من حيث اختصاص المح مة بهذه الجرمة،
مع منح المجلس دو ار في إجراءات المح مة في إطار النظام اﻷساسي ف ما يتعل

بهذه

الجرمة أ ضإ ،وادراج جرمة العدوان في اختصاص المح مة ظﻞ طيلة اﻷعمال التحضيرة
ﻹنشاء المح مة في مؤتمر روما لعام  1998محﻞ نقاش حاد وصﻞ إلى حد طرح مد

مﻼئمة إدراجها النظر إلى دور المجلس في المسألة )حالة اختصاص المح مة على هذه
الجرمة( وانطﻼقا من اﻹش ال ة المتمثلة في التعرف الواجب تحديده لها ].[02

وعل ه فإن اﻷجو ة الواجب تقد مها لكﻞ هذه المسائﻞ لم تكن الط ع وليدة النظام

اﻷساسي للمح مة فق  ،ذلك أن جرمة العدوان قد ش لت منذ زمن طو ﻞ جدﻻ داخﻞ منظمة

اﻷمم المتحدة نفسها ،فلم ن من المم ن أثناء مؤتمر روما  -ولﻸس اب العمل ة المعروفة،

والتي منها ضي الوقت في المؤتمر -تقرب وجهات النظر في فترة قصيرة جدا تلك حول
جرمة حجم جرمة العدوان].[03

إﻻ أنه في النها ة قد تم إدراجها في آخر لحظة في النظام اﻷساسي للمح مة مع

تأخير التعرف وتحديد شرو عمﻞ المح مة إزاءها إلى وقت ﻻح وتكليف لجنة خاصة
بذلك ،وعل ه فإن است عاد جرمة العدوان من اختصاص المح مة ولو مؤقتا قد عتبر خطوة
إلى الوراء.

اﻹش ال ات
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من خﻼل عمﻞ مجلس اﻷمن الجهاز الس اسي والمح مة الجنائ ة الدول ة الجهاز

القضائي هﻞ س ون هناك تداخﻞ في صﻼح ات ﻞ من الجهازن في مواجهة جرمة

العدوان ،أم أن الواقع الدولي قد فرض تعاونهما ،وهﻞ وف

النظام اﻷساسي للمح مة في

إيجاد شراكة بناءة بينهما قد تكفﻞ المسائلة الدول ة عن هذه الجرمة.
ولﻺجا ة عن هذه اﻹش ال ات قسمنا هذه الدراسة إلى م حثين:

اﻷول :دور المجلس في إجراءات المح مة في مواجهة جرمة العدوان.
الثاني :تعاون المجلس والمح مة في مواجهة جرمة العدوان.

الم حث اﻷول :دور المجلس في إجراءات المح مة في مواجهة جر مة

العدوان

لمجلس اﻷمن افة الصﻼح ات لتحديد اﻷعمال التي تش ﻞ عدوانا ،وتقرر ماه ة

اﻹجراءات الواجب اتخاذها في هذا المجال وفقا لميثاق اﻷمم المتحدة ،وعلى هذا اﻷساس

أم ن ل عض الدول العظمى في مجلس اﻷمن اعت ار أ استخدام للقوة المسلحة من طرف
دولة ضد دولة أخر

فعﻞ إجرامي في حاﻻت واعت اره مرة أخر

حالة دفاع شرعي ،ومنه

نستخلص أن ميثاق اﻷمم المتحدة س س جرمة العدوان ،وجعلها تخضع ﻻعت ارات س اس ة،
وأخضعها لسلطة جهاز س اسي منحاز ،عوض أن قنن جرمة العدوان و خضعها لجهاز
قضائي مستقﻞ المح مة الجنائ ة الدول ة ،وهو ما سنتناوله في هذا المطلب.

المطلب اﻷول :إجراءات المح مة في مواجهة جر مة العدوان

لما ان مجلس اﻷمن هو المختص ﻞ ما له عﻼقة العدوان واﻻعتداء أو تهديد

السلم واﻷمن ،نجد أن اختصاص المح مة بهذه الجرمة قد عجﻞ طرح ف رة التداخﻞ
المحتمﻞ ﻻختصاصات ﻞ من المجلس والمح مة في مواجهة جرمة العدوان ،وعل ه

سنتطرق أوﻻ إلى دور المح مة في هذه الجرمة ،ثم الوقوف ثان ا على ف رة المسؤول ة
الجنائ ة عن جرمة العدوان.

الفرع اﻷول :دور المح مة ف ما يخص جر مة العدوان
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النظر لجرمة العدوان لم

ن اختصاص المح مة الجنائ ة الدول ة محﻼً ﻻتفاق

بين الدول ،بﻞ أنه ش ﻞ جدﻻً ونقاشاً قانون اً وس اس اً واسع النطاق سواء في الفترة التي
س قت انعقاد مؤتمر روما

أو خﻼله ] ،[04وحتى يومنا هذا ﻻ يزال العدوان هو المعضلة

اﻷبرز التي لم يتم التوصﻞ إلى اتفاق شأنها وهذا من شأنه أن ح

الكثير من اﻵمال التي

راهنت على أن إنشاء المح مة إذ هو الخطوة اﻷهم منذ إنشاء ميثاق اﻷمم المتحدة في سبيﻞ

تحقي

اﻷمن واﻻستقرار ونشر السﻼم واﻻحتكام لقواعد القانون والعدالة في العالم أجمع،

والسبب في اعت ار العدوان جرمة دول ة هو من اب المحافظة على السلم واﻷمن الدوليين

وضمان عدم تهديده في المستقبﻞ ،ﻷن تجرم العدوان والمعاق ة على ارتكا ه ،ردع لمن
تسول له نفسه تع ير السلم واﻷمن الدوليين].[05

وأثناء اجتماعات اللجنة الجامعة في مؤتمر روما الخاص بإنشاء المح مة ،أكدت

فرنسا و رطان ا اعت ارهما أعضاء دائمين في مجلس اﻷمن ،تأييدهما إدراج جرمة العدوان

في اختصاص المح مة شر التوصﻞ إلى تعرف دقي

وواضح ما ف ه الكفا ة ،وأ ضاً

للحفا على دور مجلس اﻷمن في تحديد وقوع العدوان ،وهذا ما أيدته وتبنته أ ضاً العديد

من الدول اﻷخر

سلوفين ا و لج ا واﻻتحاد الروسي والهند ٕوايران والصين وغانا والدانمارك

واليونان والعديد من الدول اﻷخر من مختلف القارات والحضارات واﻷنظمة القانون ة
المختلفة].[06

وزادة على ذلك يبدو في أغلب الحاﻻت أن الجرائم اﻷخر الثﻼث الداخلة في

اختصاص المح مة

جرمة اﻹ ادة والجرائم ضد اﻹنسان ة وجرائم الحرب تكون سا قة في

ممارسات المح مة على جرمة العدوان ،فمن غير المنطقي أﻻ نعاقب على جرمة النظر
إلى عدم وجود تعرف لها ﻷن أغلب الدول ومنذ القد م تعرف ف رة العدوان ،فإما أن تكون قد

مارسته و إما تكون قد تعرضت له ،لكن انطﻼقا من إدراج جرمة العدوان في النظام
اﻷساسي ت قى مسألة التعرف واﻷر ان مطروحة مثﻞ اقي الجرائم اﻷخر المدرجة ف ه.
و مثﻞ هذا العائ الذ

صعب تخط ه والذ

ان سب ا في فشﻞ المحاولة اﻷولى

ﻹنشاء المح مة الجنائ ة الدول ة في إطار هيئة اﻷمم المتحدة ،حيث انت لجنة القانون
الدولي في بدا ة الخمسينات قد أخذت على عاتقها إعداد تقنين جرائم ضد السﻼم واﻷمن
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واﻹنسان ة ٕواعداد النظام اﻷساسي للمح مة الجنائ ة الدول ة ،لكن المشروعين لم

يلتق ا

صورة واضحة وقد ش لت صعو ة إعطاء تحديد لجرمة العدوان صعو ة اعتماد ذلك التقنين

مما هدد مشروع إنشاء مح مة جنائ ة دول ة في ذلك الوقت ،و م ننا أن نفهم ذلك أكثر
النظر إلى التخوفات أثناء مؤتمر روما النس ة إلى عدد بير من الدول ما في ذلك عض

المنظمات التي شار ت في المؤتمر شأن دفع المناقشات حول هذه القض ة الشائ ة أ
)التعرف(][07

و النظر إلى هذه العناصر فإن إدراج جرمة العدوان في النظام اﻷساسي جاء في

اللحظة اﻷخيرة وقد أدهش ذلك عض الدول وخاصة الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة ،وعلى

اﻷخص أنه جاء في صالح دول حر ة عدم اﻻنح از سا قا التي عاشت عضها حاﻻت
عدوان ،رغم أن اختصاص المح مة اﻵن إزاء هذه الجرمة المدرجة فعﻼ في النظام

اﻷساسي ت قى مسألة رمزة في نظر عض الدول نظ ار لغ اب تعرف لها.

وتشير المادة  2/5من النظام اﻷساسي للمح مة إلى جرمة العدوان دون التطرق إلى

شرو م اشرة المح مة ﻻختصاصها مدرجة ذلك تحت اختصاصات مجلس اﻷمن وف رؤ ة

ميثاق اﻷمم المتحدة ،حيث سيتم إدراجها ﻻحقا في النظام اﻷساسي في إطار التعديﻞ المقترح

حسب المواد 121و 123من النظام اﻷساسي والمحدد بذلك لك ف ة ممارسة المح مة

ﻻختصاصها إزاء جرمة العدوان]. [08

غير أنه و موجب المادة  123فإن المؤتمر اﻷول للمراجعة والتعديﻞ ﻻ م ن

استدعاؤه إﻻ عد مرور 7سنوات من تارخ دخول النظام اﻷساسي للمح مة حيز النفاذ ،وهو
الشيء الذ

يدفع المح مة إلى الم اشرة الفعل ة ﻻختصاصها إزاء تلك الجرمة ،وهذا

اﻻتجاه من زاو ة أخر قد يجعﻞ الجرمة أكثر عدا عن تارخ وقوعها و التالي زوال أدلة

اﻹث ات أو وفاة الشهود.

ومن أجﻞ اعتماد تعديﻞ للمادة 3/121وف ما يتعل بدخولها حيز النفاذ فإن المادة

 4/121تشتر أغلب ة  8/7من الدول اﻷطراف ،وهذه اﻷغلب ة تبدو من جهة قاس ة وغير

متوقعة خاصة ف ما يتعل

مسألة جد متنازع عليها
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المخصص للتعديﻞ في المادة 2/5من نظام روما م ن أن ون مجندا ﻻنط اق اختصاص

المح مة على هذه الجرمة مع ما يتﻼءم مع اﻷح ام ذات الصلة مع ميثاق اﻷمم المتحدة،
خاصة إذا فهمنا أن المح مة ت اشر اختصاصها في وقت معين إزاء هذه الجرمة ،وأن هذا
الجرم يجب إدراجه ف ما عد )أ

عد التعديﻞ( دون أن يتنازل عنه ل ة ،ومتى تحققت

اﻷغلب ة المطلو ة للتعديﻞ تمارس المح مة اختصاصها عد سنة من التعديﻞ].[09

واختصاص المح مة اتجاه هذه الجرمة عتبر تارخ ا ،حيث تضمن الملح

للمؤتمر الدبلوماسي لهيئة اﻷمم المتحدة ﻹنشاء مح مة جنائ ة دول ة عن تش يﻞ لجنة

تحضيرة للمح مة الجنائ ة الدول ة والتي قامت بتحرر نظام اﻹجراءات وأدلة اﻹث ات وأو ﻞ
لها مهمة تعرف جرمة العدوان وجوانب عمﻞ المح مة واختصاصها اتجاهها ،وانعقدت هذه

اللجنة ﻷول مرة في ف فر  .[10]1999وعقدت خمس دورات انت آخرها في  01إلى17

مارس  ،[11]2000وش لت مجموعة عمﻞ حول جرمة العدوان أثناء الدورة الثالثة في 30
جوان  ،[12] 2000لكن واقع اﻷمر ظهر أن هذه الدورات لم تحرز تقدما ملحوظا ما أن
هذه المسألة لم تحجب أثناء اﻷشغال إلى غا ة إعداد نظام اﻹجراءات و ذا تحديد عناصر
الجرمة التي حدد لها تارخ  ،2000 /06/30وقد ظهرت العديد من المقترحات حول هذه
الجرمة دون تجاهﻞ إبراز دور المجلس في مواجهتها ومنها المقترح الذ ﻻقى قبوﻻ من عدة

دول ،وهو المقترح المتعل

شرو ممارسة اﻻختصاص على جرمة العدوان في هذه الفترة

من المجلس أ الفترة التي تسب التعديﻞ].[13

وهذا المقترح تعبير عن أح ام جاء بها ميثاق اﻷمم المتحدة ،وهو أمر قد يبدو

ﻻزما في عمﻞ المح مة ،لت قى جرمة العدوان محﻞ مناقشات على المد الطو ﻞ ما دامت

المح مة ﻻ م ن لها أن تقر اختصاصها إزاء هذه الجرمة إﻻ عد  7سنوات من دخول

نظام روما حيز النفاذ.

و ناء عل ه فاختصاص المح مة ﻻ م ن أن تمارسه على جرمة العدوان إﻻ عد

س ع سنوات ،ما أن نفاذه ﻻ

ون إﻻ في مواجهة الدول اﻷطراف التي قبلت ه )أ

التعديﻞ( حسب المادة 5/121من النظام اﻷساسي ،وهنا نسجﻞ أن نظام التعديﻞ الخاص

المادة  05الذ هو أكثر تعقيدا مقارنة مع اقي مواد النظام اﻷساسي وف المادة 4/121
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التي تشير إلى هذه الحالة الذات وهي جرمة العدوان حيث تشير المادة إلى استثناء واحد

وهو بخصوص جرمة العدوان ،وتطبي

تعديﻞ الش ﻞ الذ

نصت عل ه المادة  05و

المادة  05/121ش ﻞ ازدواج ة في مفهوم التعديﻞ مما عطﻞ اعتماد جرمة العدوان إﻻ في

اﻷ ام اﻷخيرة لمؤتمر روما ،وهو ع ارة عن نتائج اتفاق سمح ظاهرا للمح مة م اشرة
اختصاصها وﻻ عطي لها ضمانا لتتم ن فعل ا من متا عة مرتكبي هذه الجرمة.
واﻻتجاه الوحيد الذ

يتمثﻞ في م اشرة المح مة ﻻختصاصها ف ما يخص جرمة

العدوان إزاء ﻞ دولة طرف ٕوازاء ﻞ دولة عضو في اﻷمم المتحدة عندما قع تعديﻞ المادة
 05مع السماح بإخطار المح مة من طرف المجلس والذ ﻻ ون ف ه نظام الرضا

المسب

لقبول اختصاص المح مة] ،[14ما أن النظام اﻷساسي قد حاول تأجيﻞ حسم

مش لة العدوان بدﻻ من تعرفها وهو تبن للحﻞ الس اسي على حساب العدالة الجنائ ة
القانون ة وهو ما ان محﻞ انتقاد من طرف الدول العر ة في مؤتمر روما الدبلوماسي.

الفرع الثاني :المسؤول ة الجنائ ة الفرد ة عن جرمة العدوان

تثير ف رة المسؤول ة الجنائ ة عن الجرائم الدول ة جدﻻ بين الفقهاء حيث يذهب فر

أن أح ام القانون الدولي ﻻ تخاطب سو الدول ذات الس ادة ،فﻼ تهتم الفرد
من الفقه إلى ّ
وحقوقه و التالي ﻻ تعترف ه شخصا من أشخاص القانون الدولي بﻞ تعتبره مجرد موضوع

لهذا القانون ،وقد وجد هذا اﻻتجاه سندا له في عض أح ام مح مة العدل الدول ة س ما في
أن القانون الدولي عرف تغيي ار عن ذلك اﻻتجاه
قض ة لوتس " "Lotusلعام  ،1927غير ّ
ف ما عد ،حيث أص ح ينظم قضا ا اﻷفراد ل ص حوا من المخاطبين أح امه ،وهذا ما عبرت
عنه مح مة العدل الدول ة في قض ة التعو ض عن اﻷض ارر التي لحقت موظفي اﻷمم
المتحدة عام . [15]1949

حيث يتضمن النظام اﻷساسي للمح مة تأكيد للمسؤول ة الفرد ة في نص المادة 25

منه وشرو اﻹعفاء منها في المادتين  31و ،33فوفقا للمادة 25

ون الشخص مسئوﻻ

جنائ ا عن السلوك الذ يتضمن جرمة داخلة ضمن اختصاص المح مة غض النظر عن
ارتكابها ش ﻞ فرد أو جماعي

أو في حالة ما إذا ان الشخص أغر أو أمر أو حث
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على ارتكابها أو قدم أو حرض أو ساعد على ارتكابها ،و عد ذلك مذن ا المساهم والمشارك

في النشا اﻹجرامي للجرمة]. [16

وفي جم ع اﻷحوال فإن المسؤول ة الجنائ ة الفرد ة ﻻ م ن تجنبها ادعاء الصفة

فإن ذلك ﻻ عفي
الرسم ة للمذنب وسقو الجرمة التقادم  ،والخطأ في القانون أو الوقائعّ ،
الفرد من المسؤول ة إذا ان بإم انه اﻻخت ار].[17
ما ﻻ في أن يدفع الجاني عدم علمه حظر ذلك الفعﻞ أو عدم مصادقة الدولة

التي ينتمي اليها بجنسيته على نظام روما التي تضمنت تجرم ذلك الفعﻞ ،فالعرف السائد
منع هذا ،فعدم توق ع الدولة على معاهدات ومواثي الحرب ﻻ يبرر اﻷفعال المحظورة التي

تقوم بها الدولة ،بﻞ إن عدم التوق ع على مثﻞ هذه المواثي الدول ة إنما يدل على سوء ن ة
الدولة ،فالدولة ﻻ تكتفي فق

المنته ين لها].[18

التوق ع على اﻹتفاق ة بﻞ يجب عليها تنفيذها و التالي مﻼحقة

وقد انت هناك العديد من الخ ارات والمقترحات التي قدمت شأن جرمة العدوان

من أجﻞ المصادقة عليها أثناء المصادقة على التعديﻞ المزمع ،حيث تضمن الخ ار الثالث

منه ما يؤ د اعتماد النظام اﻷساسي للمح مة على ف رة المسؤول ة الجنائ ة الفرد ة في إطار

هذا النوع من الجرائم ،وقد جاء ف ه لغرض هذا النظام اﻷساسي ورهنا قرار مجلس اﻷمن
المشار إل ه في الفقرة  2من المادة  10شأن فعﻞ الدول ،تعني جرمة العدوان أ فعﻞ من

اﻷفعال التال ة يرتك ه فرد

ون في وضع م نه من ممارسة الس طرة أو

توج ه العمﻞ الس اسي أو العس ر للدولة :

ون قاد اًر على

 -تنفيذ هجوم مسلح من جانب دولة ضد السﻼمة اﻹقل م ة أو استقﻼل الس اسي لدولة أخر

عندما

ون هذا الهجوم المسلح مناف اً ش ﻞ ظاهر لميثاق اﻷمم المتحدة و ون هدفه أو

نتيجة اﻻحتﻼل العس ر أو الضم ﻹقل م الدولة اﻷخر أو جزء منه من قبﻞ القوات المسلحة
للدولة القائمة الهجوم.
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 -عندما يرتكب الهجوم في إطار الفقرة  1فإن التخط

أو اﻹعداد ،أو اﻷمر بهذا الهجوم

من جانب فرد ون في وضع م نه من ممارسة الس طرة أو ون قاد اًر على توج ه العمﻞ
الس اسي أو العس ر للدولة ش ﻞ أ ضاً جرمة من جرائم العدوان.
وأساس هذا الخ ار اﻻقتراح الذ

انت قد تقدمت ه ألمان ا إلى الفر

العامﻞ

المعني بتعرف الجرائم وعناصرها خﻼل اجتماعات اللجنة التحضيرة في الفترة التي س قت

انعقاد مؤتمر روما ،علماً أن ألمان ا انت قد تقدمت بورقة مناقشات غير رسم ة حول تعرف

العدوان وقد جاء في هذه الورقة أنها تهدف إلى توفير مادة ﻹعمال الف ر لعمل ة تكو ن ال أر

لد أعضاء اﻷمم المتحدة وهي عمل ة ﻻ غنى عنها لوضع تعرف موحد وتوافقي قدر أكبر

لجرمة العدوان].[19

وأشارت ألمان ا إلى مساندتها وضع تعرف عملي قائم بذاته مقتضب قدر اﻹم ان

ووفقاً لمبدأ ﻻ جرمة إﻻ بنص مستوف لكﻞ العناصر الضرورة والمعايير الدق قة لقاعدة
دول ة جنائ ة م تملة تنص على المسئول ة الجنائ ة الفرد ة عن هذه الجرمة ال الغة الخطورة

والتي تهم المجتمع الدولي برمته ،وأكدت أن التعرف ين غي أﻻ ير ز إﻻ على الحاﻻت
الواضحة والتي ﻻ جدال فيها من حاﻻت العدوان ،ومن المهم أﻻ سمح هذا التعرف بتوج ه

اتهامات غير موضوع ة ذات طا ع س اسي ضد ق ادة دولة عضو ،ما يجب تجنب أن يؤثر
التعرف سل اً صورة ما على اﻻستخدام المشروع للقوة المسلحة ط قا للمادة  51من ميثاق
اﻷمم المتحدة.

وأشارت الورقة اﻷلمان ة أ ضا إلى عض الحجج من إم ان ة اﻷخذ في اﻻعت ار

عند اﻹعتماد على ق ارر تعرف العدوان رقم  3314إم ان ة استخدام هذا النص ﻻحقاً،
لوضع قاعدة جنائ ة تنص على المسئول ة الجنائ ة الفرد ة عن جرمة العدوان ،وأنه ين غي أن

تستوفي القاعدة التي تنص على المسئول ة الجنائ ة الفرد ة معايير تفوق ق ار اًر س اس اً للجمع ة
العامة في صرامة دقتها القانون ة ووضحها وما توجد ه من قين ؟

وفي مؤتمر روما أعاد المندوب اﻷلماني التأكيد على أن هذا الخ ار عد حﻞ وس

يذ ر أهم الحاﻻت التي استخدمت فيها القوة المسلحة التي تش ﻞ جرائم عدوان وخصوصاً
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الهجمات المسلحة التي ترتكب انتهاكاً للميثاق والتي تهدف إلى أو تسفر عن احتﻼل
عس ر أو ضم ﻷراضي دولة أخر أو أجزاء منها  ...وأن هذا الخ ار ين غي أن فضﻞ

ﻷنه ضرور لقصر الجرمة على الحاﻻت التي تتكرر ومنها الهجمات المسلحة المرتك ة
انتهاكاً للميثاق من الضخامة ما يثبت المسئول ة الجنائ ة الفرد ة لجرمة العدوان].[20

ونﻼح على هذا اﻻقتراح أنه عني الفعﻞ بتقد م تعرف يتواف مع قاعدة الشرع ة

ومتطل ات المسئول ة الجنائ ة الفرد ة عن جرمة العدوان و ذلك أهتم بتحديد نطاق هذه
المسئول ة والتأكيد على أن أعمال التخط

الهجوم المسلح المقصود وارتكاب العدوان.
وفي هذا الس اق ﻼح

واﻹعداد واﻷمر ﻻ عاقب عليها إﻻ عند حدوث

أن هناك صلة معينة بين مسؤول ة الدولة عن اﻷعمال

التي صفها القانون الدولي أنها جرائم دول ة و ين المسؤول ة الفرد ة لﻸشخاص الطب عيين
المذنبين التنفيذ العملي لجرمة دول ة محددة ،و عتبر ض

المح مة لمسؤول ة اﻷشخاص

الطب عيين مسألة حاسمة في الموضوع حيث نصت المادة  07من النظام اﻷساسي للمح مة

على أن وضع الشخص الوظ في سواء ان رئ س دولة أو موظف مسئول ﻻ م ن اعت اره

أساسا ﻹعفائه من المسؤول ة أو تخفيف العقو ة ،أما المادة  08من النظام اﻷساسي فإنها

تنص صراحة على أن الدافع ون الشخص قد تصرف بتكليف من الح ومة أو أمر من
الرئ س ﻻ

عف ه من المسؤول ة وﻻ يجوز اعت اره علة لتخفيف العقو ة]،[21

ما ﻻ ستط ع القائد الحري نفي المسؤول ة عن نفسه عن الجرائم قام ه جنوده إذا علم بها

أو ان يجب أن علم بها أو أخف في اتخاذ إجراءات حاسمة لمنعها ،والطاعة العس رة ﻻ

تبرر ارتكاب أفعال غير مبررة ،فقد يجد المرء نفسه في وقت يجب عل ه أن يرفض ف ه
إطاعة أمر رئ سه ،حيث يجب أن سمع لضميره ذلك .وحتى الجند

ال س

في صفوف الج ش ل س ملزما بإطاعة اﻷوامر غير المشروعة ،والمبدأ الذ

الذ

يخدم

تم اعتماده في

مح مة نورنبرج يتمثﻞ في أن التصرف إذا ان بناء على أمر الح ومة أو الرئ س السلمي،
فإن ذلك ﻻ عفي الفرد من المسؤول ة إذا ان بإم انه اﻻخت ار]ٕ .[22وانشاء المح مة
ّ
الجنائ ة هو تفعيﻞ لمبدأ المسؤول ة الفرد ة نظ ار ﻷن الفرد الذ يرتكب عمﻼ مخالفا للقانون
الدولي هو مسئول مسؤول ة شخص ة وم اشرة أمام القضاء الدولي الجنائي].[23
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ٕواذا انطلقنا من المبدأ المتمثﻞ في المسؤول ة الجنائ ة الفرد ة إزاء جرمة العدوان

فترض مس قا أن دولة ما شار ت في ارتكاب الفعﻞ مما ق م مسؤوليتها الدول ة ،ومهما

ن

من أمر فإنه يجب أن نقدم اتفاقا بين إرادة اﻷخذ المسؤول ة الجنائ ة الفرد ة واﻻعتداد
المسؤول ة الدول ة عن العدوان جرمة دول ة ،وم ان مجلس اﻷمن من الحلين سوف ون

عنص ار مهما خاصة إذا عدنا لنص المادة  39عن الميثاق التي تقرر موجبها لمجلس اﻷمن

اتخاذ ما يجب إذا ان قد وقع تهديد للسلم أو إخﻼل ه أو وقع عمﻞ من أعمال العدوان
ل ضع اﻷطر اﻷولى لتحديد المسؤول ة الدول ة عن جرمة العدوان].[24

وتعتبر مسؤول ة مجلس اﻷمن أساس ة النظر إلى المادة  24من الميثاق فهو الذ

أن النظام اﻷساسي للمح مة ﻻ م نه أن
حدد وقوع عمﻞ من أعمال العدوان ،في حين ّ
مس بهذا اﻻختصاص اﻷصيﻞ الذ للمجلسٕ ،وان ان اﻷمر عيدنا إلى المخاطر حول

تعارض هذا في ﻞ منهما )حف السلم واﻷمن وترق ة العدالة الجنائ ة الدول ة( خاصة وأن
جرمة العدوان تكتسي عدا إضاف ا ف ما يخص الع ارات التي أخذ بها ميثاق اﻷمم المتحدة

في المادة  39من الميثاق].[25

ومن هنا يبدو دور مجلس اﻷمن مرجحا إذا أخذنا عين اﻻعت ار دوره ف ما يتعل

بجرمة العدوان ط قا لميثاق اﻷمم المتحدة ،والمثال اﻷكثر شهرة هو القرار 3314المعتمد

من طرف الجمع ة العامة في  1974/12/14والتي عرفت موج ه العدوان وأحالت القض ة

في مجملها إلى مجلس اﻷمن ليتحديد الجهة المعتد ة و طب عة المسؤول ة ومداها ،أما ف ما

يتعل بإعداد النظام اﻷساسي للمح مة الجنائ ة فإن اشت ار قرار مسب من مجلس اﻷمن
ف ما يخص العدوان المرتكب قد تم اعتماده في المادة  3/23مشروع النظام اﻷساسي المعد
من طرف لجنة القانون الدولي.

من مجلس اﻷمن فإن الحﻞ الذ

و الرغم من هذا اﻻشت ار لقرار مسب

أخذ ه

م ن أن يخدم الدول الدائمة العضو ة ،ما أن عددا بي ار من الدول عارضت إدراج نص
هذا في النظام اﻷساسي وهذا التعارض قد دفع بإدراج المادة  2/5التي تشتر أن يتﻼءم
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التعديﻞ مع أح ام ميثاق اﻷمم المتحدة ما شير إلى دور مجلس اﻷمن انطﻼقا من إدراج

جرمة العدوان في النظام اﻷساسي للمح مة.
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أن اﻹقرار استحالة رفض ﻞ دور للمجلس عندما ت اشر المح مة
و ستخلص ّ
اختصاصها إزاء هذه الجرمة وف المادة  2/5مثﻞ خطوة أولى نحو حﻞ المش ﻞ و الفعﻞ

فإن عدد الرؤ قد تم أخذها عين اﻻعت ار و انت محﻞ نقاش.

المطلب الثاني :إجراءات المجلس ف ما يخص جر مة العدوان
حف

العدوان فعﻞ ينطو على انتهاك للسﻼم و اعت ار المجلس هو الم لف مسائﻞ

ون دوره فاعﻼ في تحديد اﻷفعال الم ونة

السلم واﻷمن الدوليين ،فقد ان لزام أن

لجرمة العدوان ،وتحديده هذا سهﻞ عمﻞ المح مة في مواجهة هذه الجرمة ،سواء ما تعل

بتحديد الفعﻞ أو الجهة المرتك ة له ،وعل ه سنحلﻞ دور المجلس في إج ارءات المح مة
بخصوص هذه الجرمة ،مر زن على الشر الﻼزم للممارسة المح مة اختصاصها على
هذه الجرمة ،و يف أن اﻻعت ارات الس اس ة قد تطغى على تعرف العدوان .

الفرع اﻷول:الشر الﻼزم لممارسة المح مة ﻻختصاصها بخصوص العدوان

لقد تم طرح ف رة التداخﻞ المزدوج للمجلس والمح مة اتجاه هذه الجرمة أثناء

المفاوضات و تعل

اﻷمر اشت ار

من مجلس اﻷمن ﻹث ات جرمة العدوان

قرار مسب

المرتك ة من طرف دولة وﻻ م ن للمح مة التدخﻞ إﻻ عد تحديد العدوان من طرف المجلس

وف المادة  39من الميثاق ،ل أتي إقرار المح مة ف ما عد للمسؤول ة الجنائ ة الفرد ة عن
هذه الجرمة خاصة وأن جرمة العدوان تفضي إلى

ظهور نوعين من المسؤول ة ،

المسؤول ة الدول ة والمسؤول ة الجنائ ة الفرد ة ،و التالي فهذا الشر قد ون مﻼئما في حالة
المسؤول ة الدول ة أكثر منه في المسؤول ة الجنائ ة أمام المح مة.
وفي هذا اﻹطار تم تقد م اقتراح

من أجﻞ اﻻلتفاف على أح ام ميثاق اﻷمم

المتحدة التي تعالج العدوان من أجﻞ أن سجﻞ دور آخر لمجلس اﻷمن في هذا المفهوم

آخذين عين اﻻعت ار المخاطر التي م ن تسجيلها إزاء محاولة تأكيد استقﻼل ة المح مة
استبدال جر مة العدوان بجرائم ضد السﻼم وهذا المصطلح الذ

اﻷساسي لمح مة نورمبورج.
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ومن خﻼل اﻹطﻼع على مجموع المقترحات المقدمة شأن جرمة العدوان اتضح

أن المقترح المقدم من البوسنة والهرسك ورومان ا ونيوزلندا ،و الذ

يتعل

الشر الﻼزم

لممارسة اﻻختصاص من المح مة على هذه الجرمة تطرق إلى ذلك ما ما يلي:

تمارس المح مة اختصاصها على جرمة العدوان وفقا للنظام اﻷساسي و طرقة

تتف مع ميثاق اﻷمم المتحدة وﻻ س ما المواد 10و 24و 39من ميثاق اﻷمم المتحدة.
عندما حيﻞ المجلس حالة إلى المدعي العام للمح مة وف

المادة /13ب من

النظام اﻷساسي يبدو فيها أن جرمة قد ارتكبت ،لتتثبت المح مة من أن المجلس قد اتخذ

ق ارراه موجب المادة  39من الميثاق شأن وجود أو عدم وجود عدوان ارتكبته دولة معينة،

ٕواذا اتخذ المجلس ق ارره أن دولة ارتكبت فعﻞ العدوان ستط ع المدعي العام أن ي اشر
التحقي وف النظام اﻷساسي للمح مة ،وعندما ﻻ يتخذ المجلس مثﻞ هذا القرار ،تبلغ
المح مة المجلس القض ة لكي يتخذ اﻹجراء المﻼئم وف المادة  39من الميثاق ][26

قرر موجب المادة  39من الميثاق ،أو لم يتذرع المادة

ٕواذا لم يتخذ المجلس أ
 16من النظام اﻷساسي) المتعلقة ح المجلس في إرجاء التحقي أو المتا عة( خﻼل 06
أشهر من تارخ اﻹ ﻼغ ،يجوز للمح مة عد ذلك أن تلتمس من الجمع ة العامة لﻸمم

المتحدة طلب فتو من مح مة العدل الدول ة وف المادة  96من الميثاق والمادة  56من
النظام اﻷساسي لمح مة العدل الدول ة ،إذا ما انت الدولة قد ارتكبت فعﻞ عدوان.

هذا المقترح شأن الشر الﻼزم لكي تتم ن المح مة من ممارسة اختصاصها على

هذه الجرمة ،عطي لمح مة العدل الدول ة دو ار في تحديد الشر الذ

يلزم توافره لممارسة

المح مة الجنائ ة الدول ة لهذا اﻻختصاص وهو أن )تكون الدولة قد ارتكبت فعﻼ عدوان ا(،

وقبﻞ أن يتم اللجوء إلى مح مة العدل الدول ة يتعين أن تتاح للمجلس مدة زمن ة للنظر في
خ اراته ،وجر التر يز في هذا التحليﻞ على المادة  39من الميثاق ﻷنها تتناول تحديد مهمة

مجلس اﻷمن في أن قرر في جملة اﻷمور ما إذا انت الدولة قد ارتكبت عمﻼ عدوان ا

و قدم توص اته أو قرر ما يجب اتخاذه من تدابير لحف السلم واﻷمن الدوليين].[27

حيث جاء في المقترح أنه عندما حيﻞ المجلس حالة إلى المح مة الجنائ ة الدول ة

فإنه يتوجب على المدعي العام للمح مة التأكد من أن هناك أدلة اف ة لتوج ه اﻻتهام إلى
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أفراد معينين ،فالشر إذن هو حصول فعﻞ عدوان من طرف دولة ،والمجلس صدر ق ار ار

بذلك لتبدأ عمل ة التحقي وسير الدعو  ،فتتثبت المح مة إذن من أن المجلس أصدر القرار
موجب المادة  39من الميثاق] [28ونوع العدوان الذ

شتر لمقاضاة الفرد هو استخدام

القوة المسلحة لﻼعتداء على السﻼمة اﻹقل م ة واﻻستقﻼل الس اسي لدولة أخر مما ش ﻞ

انتهاكا لميثاق اﻷمم المتحدة.

الفرع الثاني :تعر ف العدوان تطغى عل ه اﻻعت ارات الس اس ة

جهاز س اس ا لﻸمم
ا
نﻼح أن إم ان ة تعرف مجلس اﻷمن لجرمة العدوان صفته

المتحدة وذلك على خﻼف المح مة جهاز قضائي قد سعى لتفعيﻞ العدالة الجنائ ة الدول ة،

وقد يرفع الل س عن دوره ف ما يخص اﻹجراءات ،وهذه الحجة انت صع ة التقبﻞ في مؤتمر
روما ،خاصة أن المجلس ان في ثير من المرات حدد اﻷفعال الم ونة لهذه الجر مة

ﻻعت ارات س اس ة ول س قانون ة .

المح مة أ

حيث أن ذلك ل س من شأنه أن ير

مع ار ثابت ،ذلك أن القرار

) (3314الساق الذ ر ﻻ يرمي سو إلى توج ه عمﻞ المجلس ول س تأطيره ،وقد ذ ر أحد
قضاة مح مة العدل الدول ة وهو "شو بﻞ لي" في قض ة النشاطات العس رة وش ه العس رة

في ن اراغوا وضدها )أن مجلس اﻷمن هو مخول معاينة وجود فعﻞ العدوان ل س اعت اره

جهاز قضائي حيث م ن أن ستشف وجود عدوان أو قد يرفض أن أخذ هذا الموقف نظ ار
لﻼعت ارات الس اس ة أكثر من القانون ة ومجلس اﻷمن ﻻ يتجاوز اختصاصاته عند تقرر ما

إذا

ان هناك فعﻞ عدوان(].[29

وعل ه فإن مجلس اﻷمن هو جهاز س اسي تح مه اﻻعت ارات الس اس ة لكن قد

أخذ في الحس ان اﻻعت ارات القانون ة ،ولكنه وعلى الع س من مح مة العدل الدول ة فهو

غير مجبر على التقيد بها وهذه المﻼحظة م ن أن تص غ على المح مة الجنائ ة الدول ة
فضمان احترام الشرع ة الدول ة ل س الهدف اﻷول للمجلس ولكنه مثا ة هدف ثانو
على مهمة حف

السلم واﻷمن الدوليين والذ

ساعد

هو الهدف اﻷساسي ،غير أنه وف ما يتعل

بجرمة العدوان فإن احتمال تﻼقي هذين الهدفين غير وارد مثلما يؤ د على ذلك الواقع
العملي].[30
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ومصداق ة عمﻞ المح مة النظر إلى هذا التداخﻞ سوف تؤد بها في اﻷخير إلى

عدم إم ان ة معالجة مسألتين متماثلتين بنفس الطرقة وهما تحديد العدوان وتأكيد المسؤول ة

الجنائ ة الفرد ة سواء اتخذ المجلس ق ارره موجب اﻻعت ارات الس اس ة ف ما إذا انت دولة قد

ارتكبت فعﻞ عدوان أم ﻻ.

وهنا أ ضا فإن اﻻقتراحات الرام ة إلى عدم اﻷخذ ما قرره

المجلس من أن هناك عدوان س سمح التأكيد بتجاوز هذا اﻻعتراض أو على اﻷقﻞ بتخفيف
اﻵثار الضارة لتدخﻞ المجلس جهاز س اسي في اﻹجراءات ومن شأنه أن يؤثر على

استقﻼل ة المح مة جهاز قضائي.

الم حث الثاني :تعاون المجلس والمح مة في مواجهة جر مة العدوان

بخصوص تأجيﻞ اختصاص المح مة النظر في جرمة العدوان إلى حين التوصﻞ إلى

تعرف للعدوان ،وتحديد دور مجلس اﻷمن في تقرر وقوع العدوان ،فان أ

من القرار ) (3314والذ

العدوان واﻷفعال الم ونة لها يجب أن ينطل

تعرف لجرمة
ع س إجماع

دولي حول هذا التعرف خاصة مع وجود ش ه اتفاق بين الفقهاء حول التعرف الوارد في هذا

القرار ،ولكن الدول المؤثرة في المجتمع الدولي تم نت من استع اد هذا القرار ،لذلك نعتقد أن

هذا القرار صالح ﻷن ون أساسا لتعرف العدوان مع التر يز على إدخال طا ع المسؤول ة

الفرد ة عن هذه الجرمة أ تحديد اﻷشخاص المسئولين قانون ًا عن ارتكاب هذه الجرمة
الذين ونون عادة في وضع م نهم من ممارسة الس طرة وتوج ه اﻷعمال العس رة ضد
الدولة المعتد

عليها و إدخال المسؤول ة الفرد ة إلى القرار ) (3314م ن تجاوز النقد

الموجه إل ه من قبﻞ عض الدول في أنه لم حدد نطاق هذه المسؤول ة الفرد ة ،فضﻼً عن
جسامة اﻷفعال المرتك ة أو تجرم أفعال

إعطاء الصﻼح ة التقديرة للمح مة لتقدير مد

أخر لم ترد في القرار ) (3314لتقدر المح مة خطورتها ومن أنها تندرج التالي ضمن

إطار العدوان .

المطلب اﻷول :تردد وتجانس عمل المجلس في التعامل مع مصطلح العدوان

محاولة ﻹحتواء دور المجلس في مسألة العدوان تم تقد م عض المقترحات شأن

التقليﻞ من تدخله في المسألة على إعت ار أنه مختص ذلك إلى جانب المح مة
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يتعل

العدوان ،ومنه فقد وجب علينا التطرق إلى العدوان المقترح المتعل

است عاد دوره في

مواجهة جرمة العدوان أمام النظام اﻷساسي للمح مة الجنائ ة الدول ة ،مقارنة مع ما جر

في مح مة العدل الدول ة النس ة لهذه الجرمة ،مع الحديث عن حاﻻت تجانس تعامﻞ
المجلس مع جرمة العدوان ما هو الحال النس ة لمح مة العدل الدول ة.

الفرع اﻷول :تردد المجلس في استعمال مصطلح العدوان

لقد رفض المجلس في الكثير من الحاﻻت استعمال مصطلح العدوان في القضا ا التي

والمجلس أبد ترددا بي ار في تكييف حاﻻت العدوان رغم أن هذه اﻻنتهاكات تبدو صارخة،
رما ﻷن ذلك يجعﻞ المسألة قانون ة أكثر منها س اس ة و ص ح ﻻبد عل ه أن يوضح من هي

الدولة المعتد ة وهي مسألة موضوع ة يتطلب التصو ت عليها ط قا لما هو معمول ه في

المادة  27من الميثاق]. [32

وهناك جملة من الق اررات صدرت إزاء هذه المسألة ،ذلك ﻷن استعمال مصطلح

أكثر ح ادا من طرف المجلس قد يجعله أكثر موضوع ة ف ما يخص سع ه لحف السلم اﻷمن

الدوليين ،فعلى سبيﻞ المثال القرار  660سنة  1990الخاص غزو العراق للكو ت لم

يتحدث ف ه المجلس عن عدوان حصﻞ ،ذلك القرار  661حيث لم شر إلى وصف العدوان
وف المادتين 39و 40من الميثاق]. [33

وحتى في إطار النزاع في يوغسﻼف ا ثم البوسنة والهرسك فموقف مجلس اﻷمن لم

يتغير و فه على أنه تهديد للسلم ،رغم أن الوضع ان أقرب ﻷفعال العدوان ،ما استعمﻞ
ع ارة العمل ة العس رة المتخذة من قبﻞ إسرائيﻞ في ق ارره  242حول اﻻنسحاب من

اﻷراضي العر ة المحتلة لعام  ،1967و ذلك استعمﻞ مصطلح )الهجمات العس رة( التي

قامت بها إسرائيﻞ ضد لبنان في  1973موجب قراره  338الخاص حﻞ النزاع في الشرق

اﻷوس  ،دون أن ستعمﻞ مصطلح العدوان ،غير أنه استعمﻞ مصطلحات تصرفات

عدوان ة ،هجمات مسلحة ،النس ة لتدخﻼت ح ومة جنوب إفرق ا في أنغوﻻ] .[34إضافة

إلى العديد من الحاﻻت التي لم شأ المجلس أن ستعمﻞ فيها مصطلح العدوان ٕوانما فضﻞ

مصطلحات أخر  ،وفي ختام هذه المسألة فإن اشت ار قرار مسب من مجلس اﻷمن شر
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ضرور لممارسة المح مة ﻻختصاصها إزاء جرمة العدوان من شأنه أن يجعﻞ المسألة

نظرة أكثر منها عمل ة ،ﻷن عدم تحرك المجلس س عي
المح مة وهنا يجب على المح مة أن تعل

ﻞ إجراء مرت

ﻞ متا عة أو تحقي من طرف

بجرمة العدوان في انتظار

تحديده من طرف مجلس اﻷمن ما أن المتهم م ن أن يدافع عن نفسه أن فعله مرت
بجرمة العدوان اﻷمر الذ

يزﻞ ﻞ محاولة من المح مة في متا عته مانحة المجلس

السلطة الحق ق ة في تحديد ذلك الفعﻞ.

الفرع الثاني :تجانس في التعامل مع العدوان ما هو حال مح مة العدل

الدول ة

إذا ان مشروع النظام اﻷساسي للمح مة المقترح من طرف لجنة القانون الدولي

ﻻ يتضمن الحﻞ المنوه عنه مس قا والمتعل

فرض " تحديد مسب من المجلس " في المادة

 23من مشروع لجنة القانون الدولي ,إﻻ أن مشارع النظام اﻷساسي اﻷخر قد تطرقت لهذا
الح م ش ﻞ مختلف حيث سمحت للمح مة م اشرة اختصاصها إزاء جرمة العدوان حتى

في حالة عدم تصرف المجلس.

وقد انت هذه اﻻقتراحات محﻞ إثارة في إطار أعمال اللجنة التحضيرة ﻹنشاء

المح مة ،ما أن عض الدول وخاصة دول حر ة عدم اﻻنح از قد طرحت جدو عدم
فرض أ

ح م خاص اتجاه المجلس من شأنه أن حد من اختصاص المح مة ف ما يتعل

بجرمة العدوان مقارنة ح م مح مة العدل الدول ة في قض ة النشاطات العس رة وش ه
العس رة في ن اراغوا وضدها والتي تعبر عن ذلك]. [35

حيث لم ترفض مح مة العدل الدول ة فحص النزاع رغم ثبوت أن إحد الدول قد

ارتكبت فعﻼ عدوان ا رغم غ اب تحديد مسب للعدوان من طرف المجلس.

زادة على ذلك ،ومثلما أشارت مح مة العدل الدول ة في ح مها في قض ة السلك

الدبلوماسي طهران في قض ة الرهائن ،فإذا ان اختصاص المجلس في حف السلم واﻷمن

الدوليين ط قا للمادة  24أساس ا فهذا ﻻ عني أنه خصوصي متعلقة المجلس دون سواه،

وذ رت مح مة العدل الدول ة في قض ة عض نفقات اﻷمم المتحدة إزاء رفض عض الدول
المشار ة في نفقات اﻷمم المتحدة في رأيها اﻻستشار المؤرخ في "1962/07/20إن
257

ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ن:ب ع,08ج 1ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2014

مسؤول ة مجلس اﻷمن في مجال حف

السﻼم واﻷمن الدوليين ت قى أساس ة ولكنها ل ست

خصوص ة" ،وفي هذا اﻹطار وحسب الدول التي نادت بتطبي حﻞ بديﻞ غير ذلك المعتمد

من طرف لجنة القانون الدولي والمناد
فإنه ﻻ يوجد أ

ه من طرف اﻷعضاء الدائمين في المجلس]،[36

سبب يدعو لرفض م اشرة المح مة ﻻختصاصها عندما ي قى المجلس

صامتا فﻼ يتعل اﻷمر هنا است عاد أ دور للمجلس في اﻹجراءات ومنه فقد تم قبوله في

اﻷساس ل س ش ﻞ أصيﻞ ولكن ش ﻞ ﻻ شﻞ عمﻞ المح مة إزاء جرمة العدوان.

المطلب الثاني :إم ان ة المح مة للمتا عة رغم غ اب تحديد مسب
من المجلس

ف ما يخص اﻻقتراحات المتعلقة بجرمة العدوان سوف نر

الخصوص ف ما يتعل

المتف

للعدوان

دراستنا هنا على وجه

م اشرة المح مة ﻻختصاصها إزاء هذه الجرمة ،فبذلك نجسد الحﻞ

عل ه من طرف الدول المجتمعة في مؤتمر روما ،و الدرجة اﻷولى فقد تم قبول

المسؤول ة اﻷساس ة للمجلس إزاء جرمة العدوان المرتك ة من طرف دولة والمعتمد في
الميثاق مع إعطاء المح مة دو ار في ﻞ ذلك أ ضا.

الفرع اﻷول :المح مة لها الح في تقد م طلب للمجلس شأن وجود أعمال
عدوان

تقوم المح مة في أول اﻷمر بناء على ما تم اقتراحه طلب المجلس بتحديد

الجرمة المرتك ة وتحديد المصطلح ط قا للمادة  39من الميثاق وذلك وف حالتين:

الحالة اﻷولى :ط قا ﻷح ام الفصﻞ السا ع من الميثاق فإن المح مة عندما تخطر شأن

جرمة العدوان من طرف دولة طرف أو في حالة م اشرة المدعي العام التحقي في القض ة

ط قا للمادة ] 13أ[ و]ج[ من النظام اﻷساسي للمح مة ،فلها أن تطلب من المجلس أن

حدد ما إذا ان هناك عدوان قد ارتكب من طرف دولة تا ع لجنسيتها المتهم ،و جب أن

تبلغ المح مة مجلس اﻷمن رسم ا القض ة المعرضة عليها لكي تفسح له المجال للنظر في
خ اراته ]. [37
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الحالة الثان ة :عندما يتم إخطارها من طرف المجلس وفقا للمادة  13فقرة ]ب[ من

النظام اﻷساسي فإن المح مة تبدأ بتحديد إذا ان مجلس اﻷمن قد نط

شأن وجود عدوان

للدولة المعن ة ،حيث ون الشر المتعل ممارسة اﻻختصاص قد استوفيٕ ،واذا لم
اﻷمر ذلك فإنها تطلب منه و تحف وط قا للنظام اﻷساسي أن يؤ د ذلك في منطوق ق ارره،

ن

والمجلس سوف ون من موقع المدافع إزاء مسؤول اته ومن ثم فإن المح مة ستأخذ الم ادرة
عدها إذا لم يتدخﻞ وتنتهي المسألة المقاضاة عن تلك الجرمة أمامها].[38

و م ن إبداء عض التحف ف ما يتعل بإم ان ة أن تقوم المح مة بتوج ه طلب إلى

المجلس لتحديد وقوع العدوان من طرف دولة جنس ة المتهم الحالة اﻷولى أو إذا ان

المجلس لم صرح أنه طلب منه أن قوم بذلك الحالة الثان ة و قى لمجلس اﻷمن أن صرح

أنه وقع فعﻞ من أفعال العدوان أم ﻻ من طرف الدولة المتسبب فيها مواطنها.

والمح مة ﻻ م ن أن تسمح بإجراء مس استقﻼليتها ومصداقيتها خاصة في هذه

الحالة أين ﻻ يوجد فصﻞ تام ﻻختصاص ﻞ من المجلس والمح مة في مواجهة جرمة

العدوان ،وعل ه فإن هذه الجرمة قد ﻻ يوضع لها تحديد دقي

ما هو حال اﻹرهاب الدولي

ٕوانما ستحدد عض اﻷفعال التي تش ﻞ عدوانا مع إم ان ة إدراج عض اﻷعمال اﻹرهاب ة في
س اق أعمال العدوان صورة تخدم مصالح الدول الكبر خاصة عد أحداث 2001/09/11
وما أثارته من زعزعة ﻻستقرار العﻼقات الدول ة والكتا ات والمقاﻻت والندوات والمؤتمرات

التي عقدت ﻷجله وعدد المشار ين فيها و ﻞ يدلو بدلوه في انتظار تحديد المصطلح من

طرف الدول الكبر ].[39

و التالي فالمجلس حتف بتقدير امﻞ للرد على المح مة أو عدم الرد عليها ،وهذا

على الصعيد الس اسي فعوض أن تطرح مسألة اﻻعتداء جان ا و لجأ المجلس لتحديد

المصطلح فإن المح مة سوف تأخذ الم ادرة الخارجة عن نطاقها وتواجه المش لة الصع ة
المتمثلة في العدوان التي ان في المفروض أن يوضحها هو أ

المجلس مثلما تطرقنا إلى

ذلك] . [40ما أنه بإم انه أﻻ يرد على الطلب الموجه إل ه من المح مة ،معنى أن

اﻻعت ارات الس اس ة داخﻞ المجلس م ن أن تسير مع اﻻعت ارات القانون ة وتدفع بها إلى
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الحﻞ وقد تتفوق اﻻعت ارات الس اس ة عليها و أتي تصرف المجلس مستندا إليها مع قا بذلك
عمﻞ المح مة.

الفرع الثاني :للمح مة الح في المتا عة حتى رغم صمت المجلس

في هذا العنصر سنتناول تعامﻞ المح مة مع جرمة العدوان في حال عدم ق ام

مجلس اﻷمن أ

تصرف اتجاه هذه الجرمة ،حيث أن الطرقتين اﻷخرين ﻹخطار

المح مة والمتمثلة في إحالة الدولة الطرف ،أو م اشرة المدعي العام التحقي بنفسه،

ون

لكﻞ منهما الح في إحالة حالة إلى المح مة تش ﻞ جرمة عدوان ،و توجب في هذه الحالة
أن تتأكد المح مة مما إذا ان مجلس اﻷمن قد أصدر ق ار ار ذا صلة الموضوع ،متصرفا
موجب المادة  39من الميثاق ،والوسيلة اﻷكثر ترج حا للق ام بهذا التثبت تتم عن طر

اﻷمين العام لﻸمم المتحدة وفقا لﻼتفاق الذ

سيبرم بين المح مة ومنظمة اﻷمم المتحدة،

ٕواذا تبين للمح مة عدم صدور قرار من المجلس شأن الحالة فلها أن تبلغه رسم ا للنظر في
خ اراته ].[41
وفي حال عدم اتخاذ أ

إجراء في خﻼل  06أشهر من تقد م الطلب يجوز

للمح مة طلب فتو من مح مة العدل الدول ة شأن الحالة ،و جب أن يوجه الطلب إلى
الجمع ة العامة لﻸمم المتحدة ،و ون الطلب من أجﻞ استصدار فتو ف ما إذا ان سلوك

الدولة المعن ة ش ﻞ عمﻼ عدوان ا ،والغرض من الفتو التي تصدرها مح مة العدل الدول ة،

هو إث ات ما إذا انت المح مة الجنائ ة قادرة على م اشرة اختصاصها لمقاضاة هذا الفرد

جنائ ا ،وﻻ تنظر مح مة العدل الدول ة في مسألة جرم الفرد أو براءته ،إنما ذلك من شأن
المح مة الجنائ ة الدول ة.

و جوز للمح مة الجنائ ة

أن ت اشر القض ة إذا ما قررت مح مة العدل أن

العدوان قد حصﻞ ،وذلك عد نها ة فترة  06أشهر الممنوحة للمجلس ]. [42

وعل ه فلو حاولنا تحليﻞ الدور المعترف ه للجمع ة العامة حول ما سب فإن ذلك

يجعﻞ الوضع نوعا ما معقد ،وحتى ٕوان حاولت عض الدول تفعيﻞ دور الجمع ة العامة
وعلى وجه الخصوص ف ما يخص جرمة العدوان مقارنين ذلك بتدخلها في إطار قرار

أشيزون ،ومعنى ذلك أنه إذا انت المادة  1/24من ميثاق اﻷمم المتحدة قد أسندت
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اﻻختصاص الرئ سي لحف

ون مانعا لغيره من

السلم واﻷمن الدوليين للمجلس فهذا ﻻ

أجهزة اﻷمم المتحدة ومنه فﻼ أس أن تبدأ الجمع ة العامة من حيث انتهى المجلس في

ممارسة اﻻختصاص اﻻحت اطي في هذا الشأن.

غير أن عض الدول الدائمة في مجلس اﻷمن الدولي عارضت ذلك ،ما أن قرار

الجمع ة العامة  242/46حول الوضع في البوسنة و الهرسك فإن الجمع ة العامة لم تتردد

في وصف الوضع العدوان ،ع س مجلس اﻷمن وهو ما جعﻞ الكثير ف ر في إدراج دور

لها في المسألة ،وفي هذا اﻹطار فإن تطرق الجمع ة العامة للعدوان ش ﻞ واضح مما ذ ره
المجلس م ن أن يبرر مد م انة الجمع ة العامة في اﻷمم المتحدة في المسألة].[43

ٕواذا فحصنا اﻷمر من زاو ة تطب ق ة أكثر نجد أن إعطاء دور للجمع ة العامة قد
يؤتي بثماره و قوم احتواء الوضع و ؤد إلى احترام نصوص الميثاق من جهة ٕوالى ترك

المح مة تعمﻞ ش ﻞ فعال ،وقد يؤثر ذلك في توازن السلطات واﻻختصاصات الممنوحة
للجمع ة والمجلس من جهة وللمح مة من جهة أخر  ،الشيء الذ

قد

ون غير مرغوب

ف ه النظر إلى أن إنشاء المح مة ان لمحاكمة اﻷشخاص المجرمين ول س ع ارة عن
سلطة مضادة.

ٕواذا افترضنا أن المجلس حدد الدولة التي ارتكبت العدوان فما هو دور المح مة
عد ذلك ،و يف م ن لها الحفا على استقﻼليتها ،و التالي فمشروع النظام اﻷساسي

المتعل

التحديد المسب للعدوان من المجلس يجعلنا نر ز على ف رتين.

 –01تحديد أفعال العدوان المرتك ة من طرف دولة وهذا
الدولي.

ون م ادرة من مجلس اﻷمن

 –02أن تأخذ المح مة الم ادرة وتقوم صفة مستقلة بتحديد المسؤول ة الجنائ ة الفرد ة لفعﻞ

العدوان.

وهذا الحﻞ المعتمد من شأنه أن سهر على عدم التداخﻞ بين صﻼح ات المجلس

والمح مة فإذا قام المجلس فحص المسألة من زاو ة الدولة المتر ة للفعﻞ فإن المح مة

تفحص مد

ت ع ة المتهم إلى الدولة المرتك ة للعدوان هﻞ خط
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و التالي فالمح مة هنا تتصرف مراع ة اﻻعت ارات القانون ة اعت ارها جهاز قضائي ع س
المجلس الجهاز الس اسي][44

و اعت ار أن المح مة ل ست جهاز من أجهزة اﻷمم المتحدة فإن اﻻقتناع أن

المح مة مرت طة بوجود قرار صادر من المجلس حدد ف ه أفعال العدوان فإنها رغم ذلك ت قى

محتفظة فحص المسؤول ة الجنائ ة الفرد ة المتعلقة فعﻞ العدوان فجرمة العدوان في مجملها

تفترض حصول فعﻞ العدوان من طرف دولة ما والمجلس يتحمﻞ مسؤول اته في تحديد هذا
العدوان ط قا للمادة  39من الميثاق.

وﻻ يجوز للمح مة إثر ذلك أن تعارض ما صدر عن المجلس وهذا التقس م لﻸدوار

م ن أن يجعﻞ المح مة أمام متاهات ،خاصة أن تحديد فعﻞ العدوان الذ

اﻻختصاص قد تم خارج إطار المح مة و معرفة جهاز س اسي .

منحها

وحيث أن الدور النوعي لمجلس اﻷمن في اﻹجراءات أمام المح مة قد عجﻞ طرح

العديد من التخوفات شأن تصرفات هذا الجهاز في مواجهة المح مة ،خصوصا ما يتعل

بجرمة العدوان لكون ال حث عن إيجاد توازن بين صﻼح ات المح مة جهاز قضائي
حديث النشأة والمجلس ل س اﻷمر الهين ومن ذلك نستخلص أنه على المجلس التدقي في

مسؤول اته في مجال حف
للمح مة.

السلم واﻷمن دون التدخﻞ المفر في اﻻختصاص القضائي

الهوامش:

]-[01أ .علي ع اس حبيب ،حج ة القرار الدولي ،م ت ة مدبولي ،القاهرة ،الط عة اﻷولى،

 .1999ص .22

] -[02د .أحمد عبد ﷲ أبو العﻼ ،تطور دور مجلس اﻷمن في حف اﻷمن والسلم الدوليين،
دار الكتب القانون ة ،مصر.(2005)،ص 26
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قسم اعﻼم واتصال
جامعة المد ة

Résumé

La politique éxterieure de l’Algérie est une étape importante dans le
processus du développement du pays depuis l'indépendance, grâce au
dynamique et à la richesse qui caractérise le résultat de ses réalisations,
par rapport à la nouveautéde l'existence même de l'Etat et de l'ampleur
des défis qui les entourent, dans un contexte de transformation
géopolitique rapide et extrêmement complexe.

Cet article évoque le contexte historique de l'évolution de la politique
éxterieure de l'Algérie en quatre étapes, dont chacune reflète le chemin de

ce développement, les déterminants internes et externes de la plus influente
dans la formulation et la mise en œuvre de la politique exterieure et les
modalités de traitement des questions de politique international

.

،تعد س اسة الجزائر الخارج ة عﻼمة فارقة في مسار تطور ال ﻼد منذ اﻻستقﻼل

الملخص

 ق اسا الى حداثة وجود الدولة،فضل طا ع الدينام ة والثراء اللذان مي از حصيلة منجزاتها

. في بيئة جيوس اس ة سر عة التحول و الغة التعقيد،نفسها وحجم التحد ات المح طة بها
تستحضر هذه المقالة الس اق التار خي لتطور س اسة الجزائر الخارج ة ضمن أر ع

 المحددات الداخل ة والخارج ة اﻷكثر تأثي ار في، تع س ل منها مسار ذلك التطور،مراحل

.ص اغة وتنفيذ السلوك الس اسي الخارجي وأنما التعاطي مع قضا ا الس اسة الدول ة
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مقدمة

ورثت الجزائر المستقلة من حرب التحرر تجرة غن ة في مجال الس اسة
وش ة عﻼقات متعددة وحر ة ،وحضور ديبلوماسي نش

محدد للم اد
الخارج ة..إطار ّ
طي المرحلة اﻹنتقال ة -
في بيئة دول ة موات ة.هذه المعط ات ساعدت صانع القرار على تخ ّ
على مستو السلوك الخارجي -من دولة مستعمرة إلى دولة مستقلة وذات س ادة ،وم نته من

ص اغة سلوك س اسي خارجي ع س حضو اًر ايجاب ا على المستو اﻻقل مي والدولي.

ف عد سنوات قليلة من استقﻼلها ،وفي منحى تصاعد  ،أص حت الجزائر قوة مؤثرة

في ص اغة الس اسات اﻻقل م ة والدول ة ،توازا مع استقرار داخلي ومسار تطور اقتصاد

واجتماعي ﻻفت ،غير أن هذا المسار تحول إلى تراجع وان فاء تكرس خصوصا خﻼل

سنوات اﻷزمة اﻷمن ة ،لتلتفت الجزائر من جديد إلى جوارها اﻹقل مي وتبدأ مسار ال حث عن
استعادة مجدها الدبلوماسي في مطلع القرن العشرن.

ت حث هذه الورقة في مد تأثير التحول في البيئة الداخل ة والخارج ة على ص اغة

وتنفيذ س اسة الجزائر الخارج ة خﻼل نصف قرن عبر تمييزها إلى أرع مراحﻞ تع س ﻞ

واحدة منها مسار التطور والمحددات اﻷكثر تأثي ار ونم التعاطي مع قضا ا الس اسة الدول ة.

 -المرحلة اﻷولى :سنوات اﻻزدهار

ان الرهان اﻷساسي غداة اﻻستقﻼل هو إيجاد تواف

بين الحاجة إلى تأمين

"اﻹنتقال نحو اﻻستقﻼل" ومتطل اته الداخل ة )اﻻستقرار الس اسي ،التنم ة اﻻجتماع ة

واﻻقتصاد ة ،(...و ين ضرورة التموقع في الس اسات اﻹقل م ة والدول ة ،صورة تﻼئم الرمزة

التي اكتسبتها الجزائر من ثورتها ،وسرعان ماأدرك القادة الس اسيون أن اﻻنفتاح على العالم

الخارجي مثﻞ أولو ة ورهانا حتم ا.

انطﻼقا من ف رة س طة لكنها عم قة :الجزائر التي حررت بثورتها إفرق ا ومثلت

للعالم الثالث أنموذج التحرر يجب أن تتبوأ موقعا ق اد ا في الس اسات اﻹقل م ة والعالم ة،

فانع ست مخرجات هذه الف رة على

توجهات الس اس ة الخارج ة في السنوات اﻷولى

لﻼستقﻼل .خﻼل ح م الرئ س أحمد بن بلة ) ،(1965-1963والتي ه منت عليها مسألة
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تحرر إفرق ا ،والعﻼقات العر ة ،خصوصا مع مصر الناصرة ،مما ع س إرادة غير

معلنة في فرض الجزائر " محاور ﻻبديﻞ عنه للقو الكبر في القضا ا اﻹفرق ة".

)(2

في نها ة  1963وافقت الجزائر على احتضان المؤتمر اﻷفرو آسيو الثاني عد

مؤتمر اندونغ  ،1955وجر التحضير له حدث تارخي ع س اﻻتجاه التحرر لس اسة
الجزائر المستقلة ،وطموح الرئ س بن بلة في الزعامة على مستو العالم الثالث ،غير أن
التغيير الذ

حدث في هرم السلطة في ) 19جوان  (1965من جهة ،والخﻼفات الصين ة

الروس ة ،وتزامن الحدث مع قمة منظمة الوحدة اﻹفر ق ة في أك ار  ACCRAغانا ،أد إلى

انعقاد المؤتمر على مستو وزراء الخارج ة ) 25-21أكتو ر .(1965

)(3

م ن وصف س اسة الجزائر الخارج ة ،حتى سنة  1965أنها "ثورة ٕوافرق ة

امت از" .لتفسير ذلك يجب أن نذ ر أن الخﻼفات الحدود ة واﻻيدولوج ة حالت دون اﻻتجاه

إلى المغرب العري ،و النس ة ﻵس ا وأمر ا الﻼتين ة ان العامﻞ الجغرافي مع قا لبناء

عﻼقات س اس ة عم قة،

)(4

قيت إفرق ا ...انت الساحة اﻹفرق ة عذراء النظر إلى الروا

التي تش لت طيلة السنوات السا قة "وضع ة دفعت الرئ س بن بلة إلى جعلها بوا ة س استه

نحو العالم الثالث" ،مستفيدا في ذلك من صداقاته الشخص ة مع زعامات إفرق ة أثناء تواجده

في )تير وان(  Turquantو)أولنو (  ،Aulnoyفزار ﻼ من غانا ،غين ا ،مالي ،السنغال،

ليبيرا وأثيو ا ،واستقبﻞ عدداُ من الزعماء اﻷفارقة ،مثﻞ )س وتور (  Sekou Touréو

)موديبو ايتا( .Modibo Keita

فتحت الجزائر أبوابها أمام حر ات التحرر اﻹفرق ة ودعمتها س اس ا ومال ا ،فبدءاً
من جانفي 1963وصﻞ عدد من ممثليها إلى الجزائر ،على غرار )الحر ة الشعب ة لتحرر
أنغوﻻ  (M.P.L.A -و)جبهة تحرر الموزمبي  (- F.R.EL.I.M.O -و)الحزب اﻹفرقي

ﻻستقﻼل غين ا والرأس اﻷخضر  ...(- P.A.I.G.C -و ممثلي حر ات وتنظ مات بلدان
أخر مثﻞ الكونغو ،تنزان ا وغين ا،

)(5

ما انت الجزائر أحد اﻷعضاء التسعة المؤسسيين

للجنة التحرر " "Comité de Liberationالتي أنشأتها منظمة الوحدة اﻹفرق ة

) ، (O.U.Aومقابﻞ الدعم الح ومي أخذ الكفاح من أجﻞ تحرر افرق ا طا عا شعب ا تجلى

في المهرجانات والتظاهرات المختلفة ،فصارت الجزائر "منتد لتحرر افرق ا".

)(6
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ورغم التعقيدات التي واجهت س اسة الجزائر اﻻفرق ة ،خصوصا تعم

الخﻼفات

بين الدول اﻻفرق ة نفسها ،وانقسامها بين مجموعتي "الدار الب ضاء" و "منروف ا" *  ،والفشﻞ
النسبي في تحقي

) (

أهداف ثﻼثة تع س تصور الرئ س بن بلة وزعماء أفارقة لمستقبﻞ

القارة)**( ،وهي :تحرر إفرق ا ،الثورة في الكونغو ،وتوحيد القارة.

)(7

رغم ذلك فإن النشا

مهد ﻷداء الجزائر دو ار أوسع وأكثر طموحاً.
الس اسي الخارجي في تللك المرحلة ّ
بدأ الدور الجزائر في الظهور بدءا من مؤتمر اﻷمم المتحدة للتجارة والتنم ة

 .C.N.U.C.E.Dفي جنيف ما بين ما

وجوان  ،1964أين دافعت الجزائر آنذاك عن

مصالح البلدان النام ة في اﻻستفادة من التقدم الصناعي ،وقد مهدت هذه الدورة لتوحيد
الموقف حول "المراجعة الجذرة للنظام اﻻقتصاد " ،في قمة عدم اﻻنح از القاهرة في

أكتو ر .1964

مع نها ة سنة  ،1965بد

تأثير التحوﻻت الداخل ة والخارج ة جل ا في س اق

الصعود المتنامي للدور الجزائر إقل م ا ودول ا ،فعلى الصعيد الداخلي ان اختفاء بن بلة

عن المشهد الس اسي ومجئ الرئ س بومدين إلى السلطة ،البدا ة الفعل ة لسنوات من

اﻻستقرار اقترنت ازدهار س اسة الجزائر الخارج ة ،وعلى المستو الدولي شهد النصف

الثاني من عقد الستينات انقسام العالم الثالث بين ايديولوجيتين ،الصين واﻻتحاد السوفييتي،

ونها ة عهد "الزعماء المحافظين" على غرار "نهرو" " ،(1964) Nehroن روما"

 N'Krumahو "سو ارنو" " ،(1966) Soekarnoموديبو ات ا" Modibo Keita

) (1968و "عبد الناصر" ).(1970

)(8

في هذا الس اق اشر الرئ س بومدين ،إعادة ترتيب أولو ات الس اسة الخارج ة من

خﻼل حﻞ المشاكﻞ الداخل ة أوﻻ ،وتسو ة النزاعات مع دول الجوار ،ومن ثم م اشرة عمل ة
ورغم العراقيﻞ التي

صعود طيء نحو النفوذ والزعامة بدءاً من سنة  1968إلى ،1969

)(9

واجهت عمل ة إعادة التموقع هذه فإنها أدت في النها ة إلى بناء س اسة خارج ة أكثر واقع ة
وثراءاً.

في نوفمبر  1967استضافت الجزائر دورة هامة لمجموعة  ،77وتم اعتماد "ميثاق

عزز م انتها فاعﻞ مشترك في الس اسة الدول ة،
الجزائر" إطار مرجعي ّ

)(10
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جﻼء القوات ال حرة الفرنس ة عن قاعدة المرسى الكبير بوهران ،وعلى المستو اﻹفرقي

مثّﻞ تنظ م المهرجان الثقافي اﻹفرقي ) ،(1969تأكيدا على أهم ة الدائرة اﻹفرق ة ولكن وف

"س اسة المم ن" وفي اطار منظمة الوحدة اﻹفرق ة ،ان ذلك إيذاناً بنها ة الس اسة اﻹفرق ة
القائمة على مر زة التحالفات اﻻيدولوج ة .وأثناء شغلها لمقعد غير دائم في مجلس اﻷمن

ضد رود س ا
الدولي سنة  ،1969عملت الجزائر على تشديد العقو ات اﻻقتصاد ة
ّ
)(11
)زم ابو (ٕ ،وادانة نظام اﻷ ارتيد ) (Apartheidفي جنوب إفرق ا واحتﻼله لناميب ا.
عمﻞ النظام الس اسي الجزائر آنذاك على تحو ﻞ الس اسة الخارج ة إلى عنصر

وتدعم مشروعيته ،لذلك أخذ
أساسي للمشروع ة ،فالنجاحات الديبلوماس ة تزد من قوة النظام ّ
النشا الخارجي منحى تصاعد ا ،فقامت الجزائر منذ حرب جوان )حز ران(  ،1967وطوال

سنوات اﻻستنزاف  ،1971-1969مساندة القض ة الفلسطين ة ماد ا وديبلوماس ا وعملت
على حﻞ النزاعات الناشئة بين دول الجوار عبر الوساطة ،بين ﻞ من) :المغرب -مورتان ا

) (1969تونس -ليب ا ) (1974مصر -ليب ا .(1975

)(12

ما عملت على محاصرة النفوذ

اﻻسرائلي المتزايد في افرق ا و سب الدعم اﻻفرقي للعرب في صراعهم مع اسرائيﻞ من

روج لها الرئ سان بومدين وعبد الناصر ،ولقيت مساندة ﻞ من القائد الليبي
خﻼل مقارة ّ
معمر القذافي والعاهﻞ السعود الملك ف صﻞ ،وتقوم على أساس المقارنة والتماثﻞ بين خطر
النظام الصهيوني والنظام العنصر في جنوب افرق ا.

)(13

و عد أن استجمع الرئ س بومدين عوامﻞ القوة أقدم على تأم م المحروقات في 24

فبراير  ،1971مستفيدا من تجرة تأم م قناة السو س وانع اساتها على مصر ،و ان

للديبلوماس ة الجزائرة دور حيو في تأمين نجاح ذلك القرار ،من خﻼل اقناع وتحضير

عواصم البلدان الصناع ة خاصة في الضفة الشمال ة للمتوس  ،وضمان تأييد دول المعس ر

اﻻشتراكي ،وتضامن ﻞ من ليب ا و لدان الخليج،

)(14

ورما انت الترتي ات الديبلوماس ة لقرار

التأم م ايذاناً ببدء مرحلة الزعامة وعصر النجاحات ).(1975-1973

بدءاً من سنة  1972قررت الجزائر تقد م نفسها " دولة رائدة" ،والبدا ة انت من
نجاح قمة مجموعة عدم اﻻنح از التي عقدت الجزائر في سبتمبر)1973الدورة ال ار عة( ،وقد
س قت هذه الخطوة تحر ات ديبلوماس ة نشطة ،إذا ان الحضور الجزائر
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ردود الفعﻞ على اﻷزمة النقد ة ) (1971عضو تها للجنة الخاصة التي أنشأتها مجموعة

) (77في مارس  ،1972ولجنة العشرن التي أنشأها صندوق النقد الدولي  FMIفي سبتمبر

 ،1972ما عرفت الش ة الديبلوماس ة توسعا في هذه الفترة ،وانتشا ار اتجاه أمر ا الﻼتين ة
على الخصوص) :فنزو ﻼ ) ،(1971البيرو ) ،(1972اﻻ وادور ٕ :(1973وافرق ا أ ضا،

بتطب ع العﻼقات مع غانا ) ،(1971تعزز الم ادﻻت التجارة مع افرق ا التي بلغت في
 1973نس ة  1.29من الصادرات الجزائرة و 1.95من الواردات.

)(15

أعطى نجاح الدورة ال ار عة لدول عدم اﻻنح از دفعاً للمطال ة بنظام اقتصاد

عالمي جديد ضع حدا لﻼستغﻼل ال شع لموارد الدول النام ة من قبﻞ الدول المصنعة .لقد

أدر ت الجزائر أن أحسن طرقة للدفاع عن مصالحها فاعل ة هي المعر ة الجماع ة" :نرد

الدفاع عن مصالحنا في اطار التضامن" ...قال الرئ س بومدين في افتتاح الدورة بهدف

تأمين وتعزز دور دول عدم اﻻنح از على الساحة الدول ة".

)(16

انت الظروف الدول ة مﻼئمة خصوصا عد حرب أكتو ر  1973والدور الجزائر

ال ارز فيها ،فقد عمﻞ الرئ س بومدين على إحداث تقارب عري إفرقي على أساس التضامن

المشترك والمصالح المت ادلة ،و عدها الحظر البترولي مما مهد الطر

أمام عقد الدورة

اﻻستثنائ ة للجمع ة العامة لﻸمم المتحدة ) 09أفرﻞ  02 -1974ما  (1974وانتهت إلى
إصدار قرارن حول النظام اﻻقتصاد

العالمي الجديد،

)(17

وقرار ثالث م مﻞ صدر عن

الدورة العاد ة ) ،(*) (29التي ترأسها وزر الخارج ة الجزائر عبد العزز بوتفل قة ،ما

حظيت الم ادرة الجزائرة بنقاش واسع في مؤتمر التعاون اﻻقتصاد الدولي ب ارس -أكتو ر

.1975

)(18

دولي جديد حي از هاما من س اسة الجزائر

أخذ العمﻞ من أجﻞ نظام اقتصاد

الخارج ة واص ح سفرائها خبراء في ديبلوماس ة المؤتمرات،

دولة قو ة مشروع اقتصاد

)(19

فقد ان بومدين يرد بناء

ضخم ،لذلك وجه الس اسة الخارج ة لمحارة العوامﻞ الخارج ة

للتخلف ،و فضﻞ عائدات البترول صارت الجزائر قط ا تنمو اPole de ) ،

 (developpementودولة بإم انها التأثير في الس اسة الدول ة ،فاتجهت إلى استثمار هذا

الرصيد في حﻞ النزاعات اﻹقل م ة ،و ان "اتفاق الجزائر" في  06مارس  1975بين العراق
272

ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ن:ب ع,08ج 1ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2014

ٕوايران ،انجا از ديبلوماس ا ورسالة قو ة إلى المجموعة الدول ة،

)(20

و اﻷخص الفاعلون

التقليديون في منطقة الشرق اﻷوس  ،إضافة إلى المساهمة في حﻞ النزاعات الدائرة حول

حدودها الجنو ة ،بين السنغال ومورتان ا و ين حر ات التوارق و ﻞ من مالي والنيجر.

)(21

دفعت التحوﻻت الدول ة واﻹقل م ة الحاصلة ،بدءاً من صيف  1975إلى خل مناخ

جديد أقﻞ مﻼئمة لنشا الديبلوماس ة الجزائرة ،فقد تبين أن إقامة نظام اقتصاد دولي جديد

ته من عل ه أطراف ترفض التغيير ما أن

مر عبر تعديﻞ موازن القو الدول ة ،الذ

التف ك واﻻنقسامات بين دول العالم الثالث تعي هذا المسار ،وعلى الصعيد اﻹقل مي انع س

بروز مش لة الصحراء الغر ة عقب اﻻنسحاب اﻹس اني على ترتيب أولو ات س اسة الجزائر
الخارج ة ،إذ أخذ طا عها "العالمي" في اﻻن فاء رغم الجهود الديبلوماس ة في اطار التعاون

جنوب-جنوب ،الذ

برز في أعقاب فشﻞ الحوار شمال -جنوب ،خصوصا مع الشر اء

اﻷفارقة في قطاعات الطاقة ،اﻻتصاﻻت وال حث العلمي ...إلخ،
الصمود والتصد

عد اتفاق ات " امب د فيد" عام .1977

-المرحلة الثان ة :اﻻن فاء على الذات

)(22

و ذا زعامة جبهة

فرضت التحوﻻت الدول ة واﻹقل م ة منذ منتصف س عين ات القرن العشرن على

صناع الس اسة الخارج ة للجزائر مراجعة توجهها القائم على "مقترب شمولي" يهدف إلى
اكتساب النفوذ من خﻼل س اسة المؤتمرات الدول ة ،وتعمقت هذه المراجعة غداة رحيﻞ الرئ س

هوار بومدين في د سمبر  ،1978لتبدأ مرحلة ترو ض الس اسة الخارج ة التخفيف من
طا عها الثور وتوجيهها نحو اﻻهتمام القضا ا الداخل ة،

)(23

فبد أن نفوذ الجزائر الم تسب

بين الستينات والس عينات تعرض لحر ات ع س ة ،سبب مواقف القو

العظمى تجاه

المطال ة بنظام اقتصاد دولي جديد ،وتش ﻞ بيئة إقل م ة ضاغطة ووضع داخلي قابﻞ للتأثر
التحوﻻت الخارج ة.

وتكشف معاينة نشا

الجزائر الخارجي في بدا ة الثمانينات عن حالة تراجع

عراب مجموعة عدم
تدرجي ،فقد خفت المطال ة اصﻼح النظام الدولي ،ولم تعد الجزائر ّ
اﻻنح از وراعي المؤتمؤات الدول ة ،و المقابﻞ اتجه النشا الخارجي إلى تسو ة المشاكﻞ
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الحدود ة مع دول الجوار ،واحتواء النزاعات المتفجرة خصوصا في دول الحزام اﻷمني،

واستثمار الرصيد الديبلوماسي في س اسة الوساطات.

طغى ال عد اﻷمني على التحرك الجزائر اتجاه تسو ة حدودها مع دول الجوار ،إذ

أد بروز مسألة الصحراء الغر ة إلى جعﻞ اﻷمن القومي الجزائر أكثر ان شافا ،وأص حت

الجزائر في ش ه عزلة إقل م ة ،مما جعﻞ تأمين الحدود الجنو ة أولو ة قصو  ،و انت أولى

ثمار هذا التوجه إنشاء "مجموعة البلدان الصحراو ة" التي تضم الجزائر ،النيجر ،مالي
سهﻞ النشا ضمن هذا الفضاء اﻹقل مي حﻞ إش ال ة الحدود مع
ومورتان ا سنة  .1980وقد ّ
البلدان المجاورة (24)،فتمت تسو ة الحدود مع النيجر في  05جانفي  ،1983ومع مالي في
 08ما

 ،1983ومع مورتان ا في  13د سمبر ،1983

)(25

تطب قا لمبدأ حسن الجوار

اﻻيجابي)*( المتضمن انهاء الخﻼفات الحدود ة والتأس س لتعاون جهو .

معاهدة وفاق مع تونس في  19مارس .1983

)(26

وأبرمت

وش ﻞ العمﻞ على احتواء النزاعات الر يزة الثان ة لنشا الجزائر اﻹقل مي الهادف

إلى تأمين اﻻستقرار في مح طها الم اشر ،إذ تم نت الديبلوماس ة الجزائرة من تسو ة النزاع

الحدود

بين مالي و ور ينا فاسو ،ما قامت بدور نش

والخﻼف التشاد الليبي شأن شر

لتسو ة اﻷزمة التشاد ة الداخل ة

"أوزو" الحدود  ،وتدخلت لتطو

النزاع الحدود بين

)(27
السلم عبر الوساطة بين المتمردين التوارق
مورتان ا والسنغال،
والسعي إلى احﻼل ّ
والح ومات المر زة في ﻞ من مالي والنيجر ،والتي توجت بتوس ع اتفاق يخص توارق

مالي عام  1992بتمنراست وآخر يخص توارق النيجر عام .1995

)(28

أما س اسة الوساطات على الصعيد الدولي خ ار ديبلوماسي فإن مرجع ة نجاحها

هي حادثة الرهائن اﻷمر يين في إيران ،جانفي  ،1981إذ قادت الجزائر أكبر عمل ة

مفاوضات دون لقاء م اشر بين أطراف اﻷزمة وانتهت بنقﻞ الرهائن من طهران على متن
طائرة للخطو

الجو ة الجزائرة .عّل

على ذلك رئ س الوفد اﻷمر ي المفاوض "وارن

ن مم نا دون مساعدة الجزائر ،صفة خاصة وزر

"إن هذا النجاح لم
رستوفر" القولّ :
خارجيتها وفر المفاوضة وديبلوماسيتها.

)(29

ما نجح المفاوضون الجزائرون في 20

أن مقتﻞ وزر الخارج ة
أفرﻞ  1988في إطﻼق سراح طائرة و ت ة تم اختطافها ،غير ّ
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الجزائر "محمد الصدي بن حي" في حادث تحطم طائرة ،عندما ان قود وساطة جزائرة

ﻹنهاء الحرب العراق ة اﻹيران ة ،عد نقطة تحول فاصلة ،إذ يؤشر ﻻنسحاب الديبلوماس ة
الجزائرة من قضا ا الشرق اﻷوس ،

)(30

التزامن مع اﻹجت اح اﻹسرائيلي للبنان و دا ة

اﻹعتراف بدولة اسرائيﻞٕ ،وان ان هذا التراجع قد تم بتحف

ودون اﻹخﻼل اﻻلتزامات

اﻷساس ة ،فقد احتضنت الجزائر سنة  1983أول دورة للمجلس الوطني الفلسطيني منذ
 ،1977و انت أول بلد اعترفت الدولة الفلسطين ة المعلنة الجزائر في  15نوفمبر .1988

)(31

و ؤشر رحيﻞ بن حي أ ضا إلى البدا ة الفعل ة لمرحلة اﻻن فاء على الذات ،ففي

أواس عقد الثمانينات ،وفي ظﻞ فترة ذات رهانات عال ة ،بدأت اﻷزمة اﻻقتصاد ة والمال ة

تعبر عن
) ،(1986فأص حت مخرجات الس اسة الخارج ة )المواقف والق اررات واﻷفعالّ (...
أوضاع الس اسة الداخل ة .وعندما بدأت أعم التحوﻻت العالم ة منذ سنة ) 1989انه ار

أن
المعس ر اﻻشتراكي ،حرب الخليج ،أحداث البوسنة ...إلخ( ،بد غ اب الجزائر جل ا و ّ
صورة الس اسة الخارج ة هي انع اس لوضع ة داخل ة غير مستقرة (32)،و ع س الموقف
الجزائر من حرب الخليج ) (1991-1990مثﻼ هذه الوضع ة ،فقد أدانت الح ومة
الجزائرة الغزو العراقي للكو ت ثم عملت على بلورة حﻞ عري وحينما تم إفشال محاوﻻت

أ

حﻞ سلمي رفضت المشار ة أو الموافقة على الحرب ضد العراق ،وهو موقف ينم عن

"ذ اء وواقع ة" ولكنه المقابﻞ يختزل حالة التراجع المستمر التي انتهت إلى ما م ن التعبير
عنه بـ "فقدان الدولة لبوصلة ق ادة س استها الخارج ة".

)(33

والواقع أن حالة اﻻن فاء هذه بدت طب ع ة في صيرورتها النظر إلى التحوﻻت

الحاصلة في البيئة العمل ة الداخل ة والخارج ة خصوصا عقب أحداث أكتو ر  ،1988إذ

عتقد عض ال احثين أن التغيرات الداخل ة واله ل ة أفرزت س اسة خارج ة جديدة أو قامت

بإعادة توج ه الس اسة الخارج ة،

)(34

فاﻻنتقال الس اسي الموسوم عدم اﻻستقرار فرض إعادة

أن البيئة الدول ة الناشئة منذ  ،1989لم تعد تت ح للدول النام ة
ترتيب اﻷولو ات ،ما ّ
استخدام مواقعها اﻻستراتيج ة لمساومة القو العظمى (35)،لذلك عمﻞ صناع الس اسة
الخارج ة الجزائرة على توجيهها لﻼنخ ار

في بناءات عضو ة جديدة )اﻻتحاد المغاري،
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مجموعة الـ  (...15والعمﻞ على حﻞ قض ة التوارق،

)(36

بيد أن بدا ة التسعينات ش لت

منعطفا جديدا في س اسة الجزائر الخارج ة ،عنوانه "س اسة بلد في حالة أزمة".

-المرحلة الثالثة :ديبلوماس ة اﻷزمة

أقدمت السلطة الحاكمة على إلغاء المسار اﻻنتخابي في جانفي  ،1992غداة فوز

اﻹسﻼميين )الجبهة اﻹسﻼم ة لﻺنقاذ( أغلب ة مقاعد الدور اﻷول لﻼنتخا ات التشرع ة
التي جرت في  26د سمبر  188) ،1991مقعدا( واستقالة الرئ س الشا<لي بن جديد،

و إعﻼن حالة الطوار دخلت ال ﻼد في أزمة س اس ة وأمن ة عم قة ،فاختفت المؤسسات
الدستورة )الرئاسة ،البرلمان :تم حله في  05جانفي  ،(1992وحلت محلها ه آت انتقال ة
)المجلس اﻷعلى للدولة ،المجلس الوطني اﻻنتقالي( .على الصعيد اﻷمني بدت اﻻنع اسات

أخطر ،فقد حصد العنف الدمو

الناجم عن إلغاء المسار اﻻنتخابي ولجوء عض

اﻹسﻼميين إلى العمﻞ اﻻرهابي ،ما يزد عن  40000قتيﻞ في الثﻼث سنوات اﻷولى من

اﻷزمة).(37

وترافقت بدا ة اﻷزمة الس اس ة -اﻷمن ة مع وضع اقتصاد

خان  ،فلم تعد الدولة

قادرة على سداد ديونها ،واضطرت إلى قبول شرو صندوق النقد الدولي ﻹعادة جدولة

الديون ،فوقعت معه اتفاق  stand-byفي أفرﻞ ،1994مقابﻞ تخف ض ق مة الدينار بـ % 50

 ،تحرر اﻷسعار ،رفع الدعم عن السلع اﻻستهﻼك ة ،وخصخصة القطاع العام.
جاءت اﻷزمة في س اق جيوس اسي دولي تميز طغ ان المنط

اﻻقتصاد

والمصالح التجارة ،ظهور التكتﻼت اﻻقتصاد ة ،و روز الوﻻ ات المتحدة قوة عالم ة

مه منة ،مع تراجع دور العامﻞ اﻹيديولوجي ،وتف ك النظام اﻹقل مي العري ...هذه
المعط ات الداخل ة والخارج ة تعطي صورة عن البيئة التي تبلور ضمنها السلوك الخارجي

الس اسي للجزائر في عقد التسعينات ،فقد دخلت ال ﻼد تدرج ا في عزلة إقل م ة ودول ة،

فرضت على صانع القرار الخارجي إعادة ترتيب اﻷولو ات )التقليﻞ في انع اسات

اﻷزمة،والخروج من العزلة الدول ة( ،فقد تعين على الديبلوماس ة الجزائرة في مرحلة أولى
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إقناع العواصم الغر ة قبول قرار إلغاء المسار اﻻنتخابي ،والتعامﻞ مع المؤسسات اﻻنتقال ة

غير المنتخ ة).(38

وفي ظﻞ غ اب الشرع ة عن مؤسسات الدولة سعى النظام إلى إيجادها أمام

الشر اء اﻷجانب وال حث عن دعم دولي للخروج من حالة العزلة ،وضمن هذه المقارة

تمحور النشا الدبلوماسي متخذا عدة مظاهر ،عبر ثﻼثة أ عاد:

 ال عد الس اسي:

النس ة لصناع القرار انت اﻷولو ة لل حث عن الخروج من العزلة ،وطمأنة

عواصم القرار الدولي المؤثرة على مصالحها في الجزائر ،فقد أوفد المجلس اﻷعلى للدولة

م اشرة عد تنصي ه م عوثين خاصين إلى عدة عواصم أورو ة)*( ،لشرح الطا ع اﻻستثنائي
والمؤقت للمؤسسات القائمة ،وفي مرحلة ﻻحقة ارتكز النشا الديبلوماسي حول مسألة البناء
الد موقراطي للمؤسسات )استعادة الشرع ة عد انتخا ات  16نوفمبر  ،(1995وقض ة حقوق

اﻹنسان ،فمع اشتداد اﻷزمة الدمو ة بدأت في أورو ا حمﻼت إعﻼم ة وس اس ة للتش ك في

طب عة التجاوزات الحاصلة ومرتكبيها ،واستنفر النظام ﻞ إم اناته لنفي أطروحات التش ك
تلك ،معتب ار إ اها تدخﻼ في الشؤون الداخل ة وأن ما يجر هو معر ة ضد اﻹرهاب ،ما
طالب العواصم الغر ة بوقف إيواء ودعم اﻹسﻼميين المتطرفين على أراضيها.

في نها ة عام  ،1995ان النظام الجزائر قد بدأ في تخطي العواصف ،فتجاوز

معضلة العقد الوطني)**( ،ونجح في تنظ م انتخا ات رئاس ة تعدد ة ) 16نوفمبر ،(1995
ش لت بدا ة العودة إلى المسار اﻹنتخابي متجها إلى "إعادة تمر زه الخارجي واستعادة المواقع
التي فقدها") ،(39مستفيدا في ذلك من تحول في المواقف الدول ة  ،ودعم مالي وس اسي بد

مؤش ار على بدا ة الخروج من اﻷزمة.
ال عد اﻻقتصاد :

جاءت اﻷزمة الس اس ة اﻷمن ة في س اق اقتصاد

ومالي داخلي صعبٕ ،واذ أن

التدابير اﻻقتصاد ة التي بدأت منذ  1990مع ح ومة حمروش ثم موضوع استغﻼل

المحروقات في ح ومة غزالي لم تنجح ،فاتجهت السلطات في عهد رئ س الح ومة رضا

مالك إلى اقناع صندوق النقد الدولي ) (FMIبإبرام اتفاق إعادة الجدولة في أفرﻞ ،1994
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وقد انت فالة صندوق النقد بدعم فرنسي تغلب على التحفظات اﻷمر ة والبرطان ة).(40

و دأ رأس المال اﻷجنبي في التدف

فوقعت شر ة سوناطراك ) (SONATRACHعقود

شراكة مع  36شر ة نفط ة عالم ة ،وفي سنة  1995بدأ إنتاج أحواض جديدة في ﻞ من

بئر الر ع مع شر ة ) (AGIPوالحامة مع شر ة).(41) (Total

النس ة إلى قطاع مول  % 98من مداخيﻞ الصادرات ،و مثﻞ  % 24من الناتج الداخلي

الخام ،فإن مراهنة النظام عل ه ﻹنهاء عزلته بدت مسألة في غا ة الحيو ة ،يلخص ال احث

ميلود شنوفي هذه الف رة اﻵتي :مثﻞ قطاع المحروقات الدعامة اﻷساس ة لﻼستقرار

الس اسي واﻻجتماعي ،وأورو ا حاجة إلى ضمان أمنها الطاقو  ،لذلك ﻻ تعد مصادفة ونه
القطاع الوحيد الذ

صرفة فقد ان النف

ستقطب بر الشر ات العالم ة) .(42ولكون المسألة ل ست اقتصاد ة
موضوع توظيف س اسي بين أجنحة النظام في عﻼقتها فرنسا

والوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة).(43

 ال عد اﻷمني:

انطوت اﻷزمة اﻷمن ة التي بدأت مطلع عام  1992على تحد ات خطيرة ادت

تعصف بتماسك النظام الس اسي والدولة معا .في مواجهة التحد

اﻷمني بلور صانع القرار

استراتيج ات لﻼنتصار في الحرب ضد الجماعات اﻻرهاب ة على مراحﻞ عدة) ،(44ونجح في
إضعافها وتف ك بنيتها ،وعلى المستو الخارجي ان اﻻنشغال اﻷساسي للنظام هو تف ك

اﻻرت ا بين تلك الجماعات في الداخﻞ ومصادر الدعم والتأييد في الخارجٕ ،واقناع العواصم
الغر ة أن الجزائر تخوض حرا ضد اﻹرهاب العالمي) .(45الفعﻞ و عد ثﻼث سنوات من
العزلة ،استطاعت الجزائر منذ عام  1995أن تحصﻞ على تأييد دولي )موارد مال ة ودعم

س اسي ،وأكثر من ذلك اﻻعتراف أنها بلد رائد في م افحة اﻹرهاب ،ان ذلكِ إنجا از

ديبلوماس ا معتب ار مقابﻞ م اسب إقتصاد ة وس اس ة للشر اء الدوليين ،النس ة ﻷورو ا وفرنسا
على الخصوص اقتضى اﻷمر فتح السوق الجزائرة أمام المنتجات اﻷورو ة ،وضمان

اﻷمن الطاقو ﻷورو ا وم افحة التطرف ،أما الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة فقد أص حت منذ
 1996شر ا اقتصاد ا أساس ا في مجال الطاقة والتعاون العس ر .
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أحدثت اﻷزمة إعادة ترتيب لﻸولو ات وتحوﻻ في نم التعاطي مع قضا ا الس اسة

الخارج ة ،فقد تراجع حضور الدبلوماس ة الجزائرة وثقلها في المسائﻞ ذات اﻷولو ة التقليد ة
)القض ة الفلسطين ة ومسألة الصحراء الغر ة( ،توازا مع إعادة تش ﻞ بن ة السلطة التي

ه منت عليها ثﻼث م ونات هي :أجهزة اﻻستخ ارات )الفاعﻞ اﻷساسي( ،بيروقراط ة الدولة،
والبورجوازة الجديدة) .(46لقد خلقت اﻷزمة اﻷمن ة مظاهر عدم استقرار س طرت على

اهتمامات الدولة ووضعت قيودا على حر ة س اساتها الخارج ة ،فأص حت في دائرة المتغير

التا ع أمام المتغيرات المستقلة للس اسة الداخل ة.

-المرحلة ال ار عة:اﻻن عاث

في نها ة العقد اﻷخير من القرن العشرن انت الجزائر قد انتصرت في حرها

ضد الجماعات اﻻرهاب ة ،واﻷزمة اﻷمن ة التي عصفت البلد ق ار ة عشر سنوات صارت

على مشارف اﻹنتهاء ،أزمة فرضت تداع اتها الداخل ة والخارج ة ضرورة إحداث تغييرات في

صلب نظام الح م ،ما ستجيب لطب عة المرحلة الجديدة .فإذا انت اﻻنتصارات المحققة

منذ عام  1995قد أفضت إلى استعادة الس طرة على مناحي الح اة اﻷمن ة والس اس ة
واﻻقتصاد ة ،فإن التحد ات الخارج ة انت ﻻ تزال ماثلة ...معارضة س اس ة نشطة مدعومة
قو

س اس ة وحقوق ة دول ة تش ك في التجاوزات المرتك ة خﻼل سنوات العنف وتتهم

اﻷجهزة الرسم ة الضلوع فيها،وعزلة دول ة مستمرة رغم الم اسب الس اس ة واﻻقتصاد ة
المحققة .فرضت هذه الظروف على صناع القرار ال حث عن شخص ة قادرة على استعادة

صورة النظام في الخارج وخل دينام ة س اس ة لطي صفحة اﻷزمة ،و ان اخت ار السيد
عبد العزز بوتفل قة في قلب هذه المعادلة" .إن الماضي الدبلوماسي الذ

لعب دو ار حاسما في ترشحه لخﻼفة الرئ س زروال").(47

يتمتع ه بوتفل قة

وغداة ترشحه قدم بوتفل قة برنامجا س اس ا جرئا ع س طموحه في اﻻنتقال ال ﻼد

إلى مرحلة جديدة .تضمن البرنامج انهاء العنف وتكرس المصالحة الوطن ة ٕوانعاش

اﻻقتصاد الوطني ،و ذا استعادة الم انة اﻹقل م ة والدول ة للجزائر.

توفرت لرئاسة بوتفل قة ظروف داخل ة وخارج ة متميزة ،إذ انحسر حجم العمﻞ

اﻻرهابي ،وانخرطت أغلب الجماعات اﻻرهاب ة في مشروع الوئام المدني ،وتضاعفت مداخيﻞ
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ال ﻼد فضﻞ ارتفاع مضطرد ﻷسعار النف  ،أما خارج ا فقد أعطت أحداث  11سبتمبر

 2001مصداق ة لطروحات الجزائر حولت الطب عة الكون ة لﻺرهاب وأص حت الجزائر شر ا
أساس ا للوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة و لدا رائدا في م افحته.

تولى الرئ س بوتفل قة بنفسه ق ادة س اسة ال ﻼد الخارج ة ،معتمدا على رصيده

الﻼمع وزر للخارج ة في سنوات اﻹزدهار ،و انت "دبلوماسيته اﻹندفاع ة") ،(47تهدف إلى

تحقي غايتين أساسيتين هما :تحسين صورة الجزائر في الخارج وجلب اﻻستثمارات اﻷجنب ة،
لذلك رافع ﻷجﻞ اندماج الجزائر في المنظومة العالم ة .وش لت هذه اﻷهداف محور تحر اته

عبر العالم خصوصا الدول الصناع ة.

أدرك الرئ س بوتفل قة م را ،و فضﻞ تجرته الطو لة في مجال الس اسة الخارج ة أن

استرجاع م انة الجزائر الدول ة مرهون بتجاوز اﻻزمة الداخل ة وتحقي

اﻹنسجام الداخلي،

و سب التأييد الجماهر للمواقف الدول ة ح ال القضا ا المختلفة ،واستطاع فضﻞ حن ته
تحقي نوع من الشرع ة الس اس ة فضﻞ الوئام المدني و المصالحة الوطن ة دون الحاجة إلى

تقد م تنازﻻت ﻻقتسام السلطة مع اﻷحزاب الس اس ة ،وانتزع إعتراف المجموعة الدول ة بذلك،

مغلقا ال اب أمام أ محاولة للتأثير على خ اراته في مجال الس اسة الخارج ة.
ولم

تف الرئ س بوتفل قة الدفاع عن أحق ة الجزائر في إنتزاع م انة على

الصعيد الجهو والعالمي ،بﻞ عمﻞ على اعطائها طا عا عمل ا من خﻼل مساهمته في حﻞ

النزاع بين أرتيرا و أثيو ا ،والعمﻞ على حﻞ المش لة السودان ة .

وقد تجلت عودة وان عاث س اسة الجزائر الخارج ة من جديد عد سنوات اﻷزمة

والر ود ،من خﻼل إستضافة الجزائر للدورة ال 35لمنظمة الوحدة اﻹفرق ة في جو ل ة
 ،1999إذ حضر  42رئ س دولة ،في مؤشر ﻻفت على تجاوز الجزائر لعزلة دامت ق ار ة
 10سنوات .

ثم برزت هذه الم انة التدرج من خﻼل مشار ة الجزائر في عدد من المحافﻞ

اﻹقل م ة و الدول ة مثﻞ إنشاء اﻹتحاد اﻹفرقي –سيرت  ،199منتد
العالمي ،م ادرة الني اد ......إلخ،وخﻼل الفترة مابين ما

بوتفل قة أكثر من  30زارة إلى مناط عدة من العالم.
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إتضحت النزعة الهجوم ة لس اسة الجزائر الخارج ة منذ سنة  2001إلى 2002

أين ثف الرئ س بوتفل قة من زاراته إلي عواصم العالم ) 14زارة في  ،(2001والمشار ة
في منتد

) رانس مونتانا( ،ثم قمة الثمان ة على مدار سنوات عديدة ،ومقابﻞ ذلك إستقبلت

الجزائر في غضون  04سنوات حوالي  50رئ س دولة و ح ومة معدل زارة رسم ة ﻞ

شهر .

و م ن القول أن هذا التحول الﻼفت قد تأثر فضﻼ عن التحول في البيئة الداخل ة

)نها ة اﻷزمة اﻷمن ة ،اﻹستقرار الس اسي ،والرخاءاﻹقتصاد (،و ذا البيئة الدول ة ،بنم

الق ادة الشخص ة للرئ س بوتفل قة الذ وضع ثقله الديبلوماسي وتجرته الثرة في تجسيد أحد

أهداف برنامجه اﻹنتخابي سنة  1999أ إسترجاع م انة الجزائر الدول ة .

خﻼصة:

م ن القول من خﻼل معاينة س اسة الجزائر الخارج ة منذ  1962ولغا ة 2012

أنها تع س تجرة الجزائر في مسار تطورها دولة ومجتمع ،إذ أن سنوات اﻻزدهار

الدبلوماسي والحضور اﻹيجابي في قضا ا الس اسة الدول ة (1975-1965) ،و)-2000

 (2010تقترن مراحﻞ اﻻستقرار الس اسي واﻻجتماعي والرخاء اﻻقتصاد  ،و م ن إدراج

تأثير البيئة الخارج ة )التحوﻻت اﻹقل م ة والدول ة( محدد ثان في ص اغة وتنفيذ السلوك
الس اسي الخارجي .فضﻼ عن ذلك يندرج أ ضا نم

الق ادة وتأثير شخص ة صانع القرار

على ف ة تعاطي س اسة الجزائر الخارج ة مع قضا ا الس اسة الدول ة.
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إيكولوجيا اقتصاد قطاع الصحافة المكتوبة مقاربة تحليلية في
اقتصاديات اﻹعﻼم
 ار ح بلقاسمي.أ

ل ة اﻻداب واللغات والعلوم اﻻنسان ة قسم اعﻼم واتصال
جامعة المد ة

Résumé

Pour tous les problèmes rencontrés par le secteur de l’information en

Algérie, même ceux qui concernent le niveau de tirage et les ventes, le
contenu d’information que connait le secteur de l’information public et
privé, tout a été revu par la révision dans les politiques économiques qui
gèrent les sociétés du secteur .

.

La presse écrite a une tendance informationnelle ayant une relation
directe avec les évènements et les questions qui circulent dans
l’environnement politique et sociales. Une deuxième tendance concerne

l’opération publicitaire. Cette règle touche directement la presse écrite. La
politique de cette dernière concerne la connaissance de l’environnement
de ce secteur .

: ملخص

 ما ف ه مستو،تلخ صا لكل المشاكل التي يتعرض لها عم قطاع اﻹعﻼم في الجزائر

عرفه قطاعي

السحب والمب عات وحتى في الجانب المتصل المحتو اﻹعﻼمي الذ
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اﻹعﻼم العمومي والخاص ،حسب اﻷبجد ات العلم ة الحديثة والتي قدمت أ ضا في عض
الدول المتقدمة ،قد تم تصح حها من خﻼل إعادة النظر في الس اسات اﻻقتصاد ة المسيرة

لمؤسسات القطاع.

و الصحافة الم تو ة في طب عتها تأخذ اتجاهين لهذا عبّر عنها على أنها ذات طب عة
مضاعفة ،فهي لها اتجاه إعﻼمي له عﻼقة م اشرة اﻷحداث والقضا ا التي تدور في المح
الس اسي واﻻجتماعي و أخذ منها منحنى المحتو التحر ر في الش ل ،والم ون للمنتج،

وهذا اﻷساس هو الدائرة اﻷولى من الدوائر اﻻقتصاد ة لمنتج الصحافة الم تو ة ،و خضع

اقتصاد هذه اﻷخيرة إلى معرفة البيئة المح طة بهذا القطاع .
مقدمة:

تصاعدت عدة أف ار للت ار الف ر المهتم التكنولوج ا على مستقبﻞ والدور الحالي

للصحافة الم تو ة التقليد ة والكثير قدم تنبؤات على اضمحﻼلها واندثارها من المحتو

الورقي الكﻼس ي إلى اﻹلكتروني وعلى الرغم من ذلك فإن الصحافة الم تو ة الورق ة

ووسائﻞ اﻹعﻼم اﻹلكتروني اﻷخر مثﻞ اﻹذاعة والتلفزون له عﻼقة م اشرة التر ي ة الثﻼث ة
الم ونة لﻸسس اﻹعﻼم ة للقطاع ش ﻞ عام مرت

الفاعلين على المستو

ال شر

المتمر ز في الصحفيين الخالقين للمعلومة ،والجمهور المهتم بهذه المعلومةٕ ،واذا انت دائما
الس اسة وممارستها واﻹيديولوج ات المس طرة داخﻞ الحقﻞ الس اسي من تحدد اﻹيديولوج ة

اﻻقتصاد ة والثقاف ة اﻻجتماع ة على حد سواء ،فهنا تكون المرجع ة معتمدة على ثﻼث

فاعلين الصحفيين الس اسيين والجمهور.
- 1اﻻتجاه النظر اﻻقتصاد ة:

ترتكز اﻻتجاهات اﻻقتصاد ة لوسائﻞ اﻹعﻼم على عﻼقتها الم اشرة ما حدث من

تطورات مهمة لنمو وازدهار اﻻقتصاد الكلي ،إذ حدوث أ
العام"

خلﻞ على مستو "اﻻقتصاد

ﻞ مؤشراته حدث اضطراب على جودة ومداخيﻞ هذه الوسائﻞ على مستو

اﻻستثمارات اﻹشهارة والمح

اﻻقتصاد

لقطاع اﻹعﻼم ،وفي إحد

وحدات اﻷسس

النظرة ،فجماهير المتلقين لهم دخﻞ م اشر في الدخﻞ الفرد الذ له عﻼقة الدخﻞ الوطني

ﻷ اقتصاد.
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ٕواذ م ن لﻼقتصاد أن طب

ضمن شرو الندرة أو روا

من حيث المبدأ على أ

مش لة تتضمن اﻻخت ار

اقتصاد ة حاسمة تعتمد في أسسها النظرة على اﻹيديولوج ة

الف رة للمدارس اﻻقتصاد ة وسنحاول تأصيلها بدون التعم
أسس نظرة للمقارة التحليل ة ﻻقتصاد ات وسائﻞ اﻹعﻼم.1
والس اق المعرفي اﻻقتصاد

بها ولكن لﻼعتماد عليها

للمجتمع ش ﻞ عام ووسائﻞ اﻻتصال الجماهيرة

خصوصا لجذور تارخ ة ،إﻻ أن اﻷف ار اﻻقتصاد ة في اﻷساس هي نتاج لزمانها وم انها،

وﻻ م ن النظر لها منفصلة عن العالم الذ

تفسره ،2ولهذا ارت طت وسائﻞ اﻹعﻼم

الجماهيرة ما فيها الصحافة الم تو ة في ﻞ دولة ارت اطا وث قا ل س فق

بتارخ الدولة

وق متها وتنظ مها اﻻجتماعي والس اسيٕ ،وانما أ ضا مؤسساتها اﻻقتصاد ة أ ضا و ون هذا
وف النظام الس اسي واﻻقتصاد المت ع ،قطاع اﻹعﻼم وفقا لبنيته تا ع من حيث الملك ة،

ورأس المال والمحتو إلى النهج الذ اتخذته ﻞ دولة ،و ون دائما مواف للمدارس الف رة

من حيث المبدأ ،وهو ما قسمها وتطرق لها ال احثين من مذهب ليبرالي واشتراكي إلى مذهب

نيولييرالي حال ا.3

ٕوان ذهب احثين ودارسين في علوم اﻹعﻼم واﻻتصال إلى تصن فات أخر
مرت طة عﻼقة اﻷنظمة اﻹعﻼم ة لمة واحدة داخﻞ النظام اﻻجتماعي وله عﻼقة النظام
الس اسي ،وهو معطى معرفي له عﻼقة م اشرة طب عة ملك ة وسائﻞ اﻹعﻼم ،عﻼقتها
السلطة الس اس ة ،وأدوارها الوظ ف ة ،اﻵثار التي تتر ها داخﻞ المجتمع ،خاصة وأن محتواها

له عﻼقة أخ ار الس اسة واﻻقتصاد والمنظومة الثقاف ة وما إلى ذلك ،فهذه اﻷخيرة ينظر

إليها دائما أنها هي التي تحدد اﻷنواع المختلفة لله اكﻞ اﻻقتصاد ة لمؤسسات قطاع

اﻹعﻼم ،ما في ذلك نوع ومقدار الدعم المالي سواء من طرف الح ومة أو الجماعات

الخاصةٕ ،واذ تطرق ال احثين أن دراسة العﻼقة بين اله اكﻞ اﻻقتصاد ة لوسائﻞ اﻹعﻼم
ومقدار توسع حرة الصحافة الموجودة في أ دولة أم ار مش ﻼ 4وفيها منذ الصعو ات
الجمة ،قد تطرق لها جون مارتن من قبﻞ خاصة ف ما يخص دول العالم الثالث ،ومن الناح ة

النظرة ل س الحصول على مصادر المعلومات العلم ة فق  ،وحتى في الجانب التأهيﻞ
المعرفي لما له تعقيدات ﻻرت ا

المؤسسات اﻹعﻼم ة مح
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ثقافي من جذور تارخ ة من ناح ة التفاعﻞ الحاصﻞ وحتى الفلسفي وهو ما نسعى إلى

مقارة من الناح ة التحليل ة اﻻقتصاد ات وسائﻞ اﻹعﻼم والتي تندرج ضمن فهم ا ولوج ا
المعلومات انطﻼقا من ق اس العﻼقة بين اقتصاد المؤسسات اﻹعﻼم ة ،والحرة اﻹعﻼم ة

لممارسي المهنة قطاع اﻹعﻼم الم توب.

والواقع أن قصور الوسائﻞ ال حث ة الموصلة إلى الب انات المناس ة ،ان سب

رئ سي في غ اب نظرة اقتصاد ة واضحة ومتداولة ،مما ترك مجال  ,وقد تأثر تأث ار بي ار
غ اب أسس نظرة عامة تساعدنا في فهم هذا المجال

سنعتمد على ما توصﻞ إل ه

ال احثين مثﻞ نادين توسنت ،م شال مات ان ،اترك لوفروك واﻻعتماد على مراجعهم العلم ة

وما توصلوا إل ه من الناح ة المعرف ة.5

ٕواذا ان اﻻقتصاد الكلي يتم التر يز عل ه من خﻼل الفهم البنيو لقطاعات سواء
الصناع ة ،التجارة ،التسو ق ة ال طالة ،التضخم ،الميزان التجار  6،فإن قطاع مؤسسات

الصحافة الم تو ة ص ح جزء منه صناعة ثقاف ةٕ ،واذ تدخﻞ ضمن اﻻتصال الجماهير
فالنظرة البنيو ة لها ص ح له من اﻷهم ة التر يز على خصائصها اﻻقتصاد ة من ناح ة

محتو منتجاتها التي تأثر في البيئات اﻻجتماع ة المختلفة ،هذه البيئات اﻻجتماع ة ،إذا
ان أساسها اﻻقتصاد

ليبرالي أو منط السوق ،فالرقا ة تأتي من الجمهور أما إذا انت

منغلقة وتخضع للتدخﻞ المالي للح ومة فتكون مال ة من طرفها ش ﻞ م اشر أو غير
م اشر ،لكنها عوامﻞ ننظر لها على أنها انع اسات لنوع البيئة اﻻجتماع ة التي تعمﻞ فيها

مؤسسات قطاع اﻹعﻼم "ا ولوج ا اقتصاد المعلومات".7

التصور الحالي له جذوره التارخ ة من حيث القطع ة اﻻ ست مولوج ا ،فقد استمدت

أدورنو وهور ا م في منتصف اﻷرعين ات مصطلح " الصناعات الثقاف ة" وهما اللذان قدمنا

دراسة نقد ة لﻺنتاج الصناعي للموارد الثقاف ة اعت ارها ظاهرة شاملة تهدف إلى تحو ﻞ
اﻹنتاج الثقافي إلى السلع.8

لكن الصناعات الثقاف ة مع ظهور هذه الدراسات إلى غا ة اﻵن عرفت تحوﻻ وتطو ار

مغاي ار لما ان في تلك الفترة ،فالصحافة الم تو ة والتلفزون والراديو لم ص ح صناعة
ثقاف ة وحسب ٕوانما دخلوا في دورة اقتصاد ة لها خصائصها استثماراتها الخاصة سنعود لها
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ﻻحقا ،لكنها وظفت سلع ﻻتجاهات س اس ة واجتماع ة سوق جديدة تمحورت إلى سوق

اﻷف ار له نظام قانوني و يئة خاصة ه وله بن ة الثنائ ة المرت طة الوظائف والوسائ – ''

وظ فة -وس ''.

ٕواذا عدنا إلى ما طرحه رج س دو ر في تا ه "محاضرات في علم اﻹعﻼم العام"

إلى نظام اﻻتصال ،النقﻞ والتي تدخﻞ ضمن ثنائ ة وظ فة –وس  ،و قول أن المجال
الوسائطي ينظم واقعا م ان ا /زمان ا خاصا  ،أ بنظام سرعات محدد تقن ا ولكنه حاسم ف را

واجتماع ا ،فهناك ر
ذلك من ر

بين تارخ الثورات في اﻻتصاﻻت بتارخ الثورات في النقﻞ ،وما إلى

من بين التلغراف والس ك الحديد ة والهادف مع الس ارة ،والراديو الطائرة

والتلفزة الصاروخ الفضائي وهي عﻼقة زمن ة متسلسلة وثقاف ة.9

 -2إ ولوج ا المؤسسات اﻹعﻼم ة:

اﻻتصال اﻹعﻼمي ,المهم أنه يدور حول المؤسسات المنتجة والموزعة للمعلومات

وهي بيرة العدد النس ة ﻻتجاهات اﻷفراد ،سواء انت هذه اﻷخيرة منتجة ومصنعة أو
المؤد ة ﻹعداد هذا المنتج

م ات بيرة ،أو موزعة له ،وأ ضا ناقلة أوامر المرور غير

مهم ،فهي لها ميزات ومعرفة مجتمعات الراديو ،والتلفزون والموجودة حدة داخﻞ المح

في هذه الحالة،وفي منظمات الصحافة الم تو ة نفس اﻷمر ،وذلك من خﻼل أو المقابﻞ

بناء لقواعد صناعة المنتج أو المستقبلة من طرف و اﻻت اﻷن اء وهي وضع ة مختلطة

وموجودة أ ضا ،وهي تت ع التنظ مات المختلفة للنشا والحاصلة للمؤسسة.10

ومن جانب آخر تخضع للنظرة اﻻقتصاد ة الكﻼس ة وتعتمد مثلها مثﻞ أ

مؤسسة اقتصاد ة على رأس المال وعمﻞ اﻹنتاج والب ع الجيد وتقد م الخدمة المﻼئمة للسوق
أهداف وغا ات محددة ومرت طة بتقد م عموم ة وتحاول تحق قها التسيير المتوازن لهذا بين

الجانب اﻻقتصاد والخدمة المقدمة لها.11

 – 1المرسلين عن طر
طر

النواقل والدعامات:

المؤسسة اﻹعﻼم ة هي وسيلة وحدة لﻶخرن بوظ فة ﻻ م ن أن تتم إﻻ عن

النواقﻞ ودعامات معينة تستخدم نقﻞ المنتج اﻹعﻼمي لﻶخرن و ﻞ نوع من هذه

الدعامات موضوع داخﻞ مح

اقتصاد

مختلف و شتر ون في سوق اﻷف ار.
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فالصحافة الم تو ة "الصحف الورق ة" ،الورق المعاد صنعه في الصناعة الورق ة

للصحافة ،المادة اﻷول ة لصناعته في السوق العالمي ،التكنولوج ا المستخدمة للط اعة،

"المط عة" ،اﻵﻻت المخصصة في تر يب المطا ع ،التوزع)الس ارات ،البنزن ،قطاع

الغ ار...الخ(.

ونفس اﻷمر النس ة للصورة التلفزون ة والسمع ة فهي تخضع إلى استخدام اﻵﻻت

المرسلة والمستقبلة لها مع تطبي نظام الهرتز مع التطور الذ

حصﻞ على التلفزون بين

سنة  1980إلى سنة  1996واﻻستق ال أص ح عبر الساتيليت وذلك منذ  1990أورا.12

وعلى مستو آخر حتى المصانع التي تنتج اﻷجهزة اﻹذاع ة والتلفزون تدخﻞ

صناعة متعلقة في اﻷساس لضمان توزع المنتج اﻷساسي وهنا ﻻ تختلف اﻻنترنت،

الحاسب اﻵلي ،البرامج المنتجة من خﻼله ،ﻞ هذا يدخﻞ في ما ﻻ شك ف ه في ال عد

اﻻقتصاد و عتبر مح
ﻷجله( .13

اقتصاد ﻻ فائدة منه بدون العمل ة اﻹعﻼم ة )المحتو المصنع

والتوظيف لهذا اﻷخير نشا مستمر و ومي لحلقات من داخﻞ ثﻼث مصادر مهمة

)مصادر المعلومات ،المنتجات الثقاف ة ،و اﻻت اﻷن اء ،و اﻻت اﻹشهار (....والمستقبلين
هم الدرجة )اﻷفراد المستخدمين ،القراء ،المستمتعين ،المشاهدين ،مستخدمي اﻻنترنت(

والحاملين المستخدمين للتوصيﻞ بين الحلقة المرت طة المصادر والمستقبلين.

 – 2المح

اﻻجتماعي:

لفهم سيرورة معينة ومنسقة لمرسﻞ معلومة فﻼ بد اﻻنت اه أن البن ة اﻻجتماع ة

والوظائف التي تؤديها تساعدنا في تشخ ص العﻼقة بين اله اكﻞ اﻻقتصاد ة للمؤسسات

اﻹعﻼم ة ومقدار استقﻼليتها ونشاطها وهذه الرؤ ة البنيو ة تساهم في التعرف غلى عض
الخصائص الرئ سة لﻸنظمة اﻻجتماع ة

بنماذج محددة في الرقا ة على المعلومات.14
وتحقي

لها ارت ا ببن ة مؤسسات قطاع إعﻼمي معين

و ون التكامﻞ الشامﻞ لوظ فة الحقﻞ اﻹعﻼمي في الحفا على النظام ش ﻞ عام

تراتب ة متكاملة في أ

نظام اجتماعي وهو ما ساعد في تحديد نموذج نظر

تتعامﻞ ف ه الخصائص البنيو ة متغيرات سب
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المعلومات على تخص ص موارد اقتصاد ة لقطاع مؤسسات اﻹعﻼم و ص ح لنا فهم البناء
الذ

مرت

تم تش يله في أش ال ملك ة وسائﻞ اﻹعﻼم ،ومحددة له اكﻞ وسائﻞ اﻹعﻼم وهو
اﻻجتماعي واله اكﻞ أو القطاعات المؤسسات ة

التفاعﻼت التي تحدث داخﻞ المح

في نفس المنحنى .
15

وفي س اق آخر فهناك إطار اجتماعي ﻷعداد بيرة من اﻷفراد داخﻞ المح

اﻻجتماعي

يدخلون في عمل ة إنتاج ،توزع ،مندمجين ،وهو ما قدم للمؤسسات اﻹعﻼم ة المشار ة في
حر ة ودينام ة لنس

مع ار ذو غا ات س اسة واقتصاد ة نمط ة ،هذا البديﻞ للمح

اﻻتصالي ون على اﻷكثر أو على اﻷقﻞ متوازن ومتماسك جدا ،و م ن اﻻستخدامات عند

طر النشا اﻹعﻼمي مع تقس م تدف الرسائﻞ المختلفة ومخزون المعلومات ،ومع ذلك فإن
رمزة الرسائﻞ عندما تكون جديدة ،والمعرفة عن الكلمة اﻹعﻼم ة

اﻹشارات وهي إرسال وعمل ة الرد و حاجة أكثر جدا لروح في مح

تقدمه اﻹدارة اﻻتصال ة للمؤسسة اﻹعﻼم ة.16
ومن جهة ،فالمح

وتدخﻞ في عم

واحد حيلنا إلى ما

يرسم أ ضا العالم مع مجموعة صغيرة للفرد نحو مجموعات أو

فئات تكون معبرة عن طر الثقافة ،التارخ ،الجغراف ا ،أو اللغة ،العادات ،اﻷعراف...الخ(.

هذه الكلمات هي من تحدد اﻷرض ة لكﻞ فرد ومستقبﻞ لجذوره الجديدة فالنظام

اﻻجتماعي مجموع من خﻼله ينتمي إل ه النظام الس اسي واﻻقتصاد  ،وهنا مجموع الس ان

تتأصﻞ لتحمﻞ النصوص الثقاف ة داخﻞ فضاء ارضي حق قي خ الي ،فالدينام ة النظ فة
للمؤسسات اﻻتصال ة الجماهيرة تلخص في طرقة ثابتة وجديدة تهتم الجمهور ،هذه

الوظ فة للس اسة اﻹنتاج ة أ

أداء عرض المعلومات واﻹجا ة لمتطل ات الطلب ٕواعطاء

حرة لتأطير المؤسسة اﻹعﻼم ة الفعل ة.17

 – 3التداخل بين اﻻقتصاد وسوق اﻹعﻼم:

في هذا المعطى سنقدم ش ﻞ موضوع ما قدمه هوتلينغ في النظرة الكﻼس ة

حول سلوك السوق ،فقد تطرق في نظرته إلى تفسير الميﻞ العام لﻸسواق واتجاهها نحو

التجانس والمر زة ,إذا انت هذه النظرة جاءت في س اق تارخي وجغرافي و يئة اقتصاد ة

ليبرال ة معينة ومحددة فإننا وجدنا أنها م ن تطب قها في دراسة سوق وسائﻞ اﻹعﻼم سواء
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في البلدان الغر ة أو دول العالم الثالث في الوقت الراهن خاصة مع المتغيرات التقن ة التي
حدثت والثورة التكنولوج ة الحال ة ،وأ ضا فدراسة سوق المعلومات واﻷف ار ﻷ

إعﻼمي له تدخﻼته المتشا ة مع البيئة الس اس ة والثقاف ة واﻻجتماع ة.18

قطاع

لقد بدأ نظرته اهتمامه ش ﻞ رئ سي حالة س طة مرت طة قض ة استطاعة

تاجرن متنافسان ﻞ منهما ،يرد زادة أراحها إلى الحد اﻷقصى ،ف يف م نهما تحديد

سغرواين ضعا ﻞ واحد متجرة واخذ مثال انه هاذين اﻵخرن موجودين في شارع واحد،

المهم عد تحليﻞ ﻞ اﻻحتماﻻت واﻷوضاع حول موقع تواجد المحلين توصﻞ إلى انه ﻻ بد

من وجودهما قرب عضهما ال عض ،وفي ترميز الشارع وهو حال ا أص حت ظاهرة عامة

تساعدنا على توض ح تجمع المتعاملين بتجارة الس ارات ف منا مس صف الس ارات
والتجمعات التجارة اﻷخر .

وهنا ﻻ ح هوتلينغ أن دينام ة اعة المفرق في الشارع الرئ سي م ن أن تنطب

أ ضا على اﻷحزاب الس اس ة وعبر على الشارع انه مثﻞ سلسلة س اسة متصلة من ال مين

إلى أقصى ال سار لديها دوافع لكسب اكبر من الناخبين ،وهذا يؤد

غلى ضغو مر زة

على البرامج الس اس ة لﻸحزاب ش ﻞ ش ه ثي ار اعة المفرق عن مواقع تزو د عدد زائنهم

إلى أقصى درجة ولقد لفت هوتلينغ اﻻنت اه إلى أن هذه الحالة ﻻ تبدوا اﻷفضﻞ س اس ا ،ﻷنها
ما يبدو تقلص البدائﻞ الس اس ة المتوفرة للناخبين هذا المنط

محور ا عد أﻻ وهي المبدأ الذ
المتداول لها والذ

هو ما أثار اهتمامنا إلى

أق مت عل ه نظام اﻻتصاﻻت لوسائﻞ اﻹعﻼم .19المحتو

عبر ش ﻞ أو آخر داخﻞ هذا القطاع اﻻتصالي وهو ذو توجه تجار

محضر ومتصﻼ غرف الدوائر اﻻقتصاد ة لوسائﻞ اﻹعﻼم .20

لقد تم تطبي هذه النظرة من طرف بيتر ستاينز في عام  1952وتطو ره لها

ش ﻞ واضح على برامج التلفزون ة ،ووسع تط قها روزنبرغ  1962وآخرون.

إذن العﻼقة بين التنوع في اهتمامات الجمهور وما طرحه المنتجون في نظام

اﻻتصاﻻت عتمد على متغيرن حاسمين هما :عدد الش ات والحجم النس ة لمجموعة

المشاهدين ،وهنا في دراسة ستاينز م ن تقد م مثال فرضا يوجد  20ش ة مسموح بها لها
العمﻞ وما يزال لدينا غﻼ مجموعات سنة فق  ،فسيتصور الفرد التأكيد انه اصغر
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المجموعات ستنال الخدمة ،وعلى ﻞ حال إذا انت اقﻞ نس ة قابلة لﻼستمرار حجم 1800

مشاهد ،فإن أرع ش ات فق تستمر في العمﻞ ،وما من واحدة تخدم المجموع السنة ،وهنا

شت انز اثبت ان السوق دينام ة المر زة اتجاه التنوع وهنا فهذا ما أت ح لهم توزع أوقفات
العرض على أنما

برامج متعددة م ن مثﻼ ،أن تؤمن تطا قا أكثر دقة للسوق الحق ق ة

للتلفزون ،وتعيد إنتاج دينام ة ستاينز ش ﻞ امﻞ مرة أخر

رمزا ﻻهتمامات جمهور اﻷقل ة.21

 -4الخصائص اﻻقتصاد ة لمنتج وسائل اﻹعﻼم:

حيث تعدم ﻞ ش ة تمث ﻼ

وسائﻞ اﻹعﻼم أص حت حال ا تلعب من ناح ة اقتصاد ات ﻞ دولة مؤشر حق قي

لق اس درجة تطور تنمو اقتصاد ،خاصة وأنها لها صناعات مجاورة تعتمد عليها في بناء

محتواها أو لتسييرها أو حتى لصناعات مثﻞ :قطاع المطا ع والماكنات التي تعتمدها ،المادة
اﻷول ة المرت طة الورق ،سوق الورق ،إنتاج ماكنات الط اعة واﻷح ار وأ ضا مصانع أجهزة

الحاسب اﻵلي ،وأجهزة الراديو والتلفزون )أجهزة اﻻستق ال المنزل ة( أجهزة الفيديو.....وما

إلى ذلك.

وفي س اق المح

سواء على مستو

أ ضا فإنها مؤسسات تعتمد على استثمارات بيرة

اﻻقتصاد

البن ة التحت ة من أصول مرت طة البن ان ،أجهزة بث عبر اﻷقمار

الصناع ة ،يد عاملة ،أجهزة تقن ة لﻼستق ال واﻻستعمال اﻹعﻼمي المتصﻞ المحتو ،

عﻼقتها قطاع صناع صناعة السينما ،والموس قى وصناعة الكتاب وصناعة المسرح
)الصناعات الثقاف ة( ،لها أ ضا مح

استهﻼكي حتاجه المح

اﻻقتصاد

وتكون هذه

المؤسسات دعامة أو وسيلة تسو ق ة للمنتج اﻻستهﻼكي وهنا يتم التداخﻞ بين أسواق

متعددة ،ﻞ سوق مﻞ الثاني و مثﻞ نقطة التقاطع ف ه هو الخصائص والميزات التي يتميز

بها المنتج اﻹعﻼمي سواء المحمول بدعامة "الم توب" أو "السمعي ال صر " أو اﻹلكترون ة
المسيرن للمنتج أو من جانب تشخ ص أهم ة المنتج
هذه الميزات والخصائص عتمد عليها
ّ
اﻹعﻼمي صناعة تدخﻞ في نف ض تنم ة مؤسسات اﻹعﻼم اﻻقتصاد ة داخﻞ

اﻻتصال الجماهير

حقﻞ له أ عاد س اس ة واجتماع ة وثقاف ة وتكمن ف ما يلي:

 – 1خاص ة التلف السر ع للمنتج:
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ﻞ الوسائﻞ اﻹعﻼم ة لها ميزات وخصائص فهي لها ح اة زمن ة محددة داخﻞ

م انها الداخلي وحتى في حالتها الدارمات ة ونقصد بها دائرة التحرر والنشر أ

تحضير

المنتج ،ف النس ة للصحافة الم تو ة فهي في مجموعها الواحدة تكون اقﻞ النس ة لوسائﻞ

اﻹعﻼم اﻷخر وهو أ ضا للراديو والتلفزون فهو وقت أساسي عن طر صناعة المعلومة،

و لها تمتاز بخاص ة التلف السرع للمنتج وذلك

ون عند اﻻنتهاء من التوزع ،وحصولها

لعرضها في اﻷكشاك أو حصولها لﻸجهزة اﻻستق ال ،وفي غالب ة الحاﻻت تخضع لمحتو

اﻹم ان ات اﻵل ة التي تنقﻞ المعلومة ،ونقصد ق متها سرعة بيرة فمع إنتاجها وتوزعها
سرعة مم نة وﻻ تستخدم هذه المعلومات ﻞ يوم ٕوانما محددة بيوم واحد إذا مر هذا اليوم أو
اللحظة انتهت ق متها وتلفت ،وهنا ﻻ بد اﻹشارة أنه ل س المنتج الرصيد السرع التلف ،فهو
ش ه المنتجات الغذائ ة الك م ائي القابلة للتلف سرعة والتي وت حث عن اﻹم ان ات لتر ها

اكبر مدة مثﻞ السوائﻞ والغاز فإن تخزنها يومين على اﻷقﻞ.23 22

فوقت ح اة الوسيلة اﻹعﻼم ة متغيرة مع اﻷمر لﻼنفصال عن ح اة الفﻼش النس ة

للمعلومة التي تبث في الراديو حال ا ،والفيلم ما ان في الماضي ،والدورات الصحاف ة
سواء اليوم ة أو اﻷسبوع ة ،فإن ق مة سلعة ليوم ة هي عدة ساعات واﻷسبوع ة  7أ ام.24

فالدعامة أو الوسيلة الحاملة من الناح ة الفيزائ ة هي التي تعطي الق مة لمستو

المنتج ،فالنتيجة عموما تخضع المدة فيها والق مة السلع ة التجارة للشرو لكﻞ اقتصاد

وسيلة إعﻼم ة ما وأ ضا يدخﻞ ش ﻞ مغاير في احتمال وضعه منتج مخزن من خﻼل
المنتجات الثقاف ة اﻷخر

تحول إلى تاب أ

الكتاب وهنا مجموعة مقاﻻت نشرت داخﻞ منتج لصح فة يوم ة

إعادة إنتاجه من جديد ،أو استخدام محتو المنتج على مستو إعادة

تحليلها في دراسة علم ة ،أو تحول من الناح ة التخزن ة في قرص مضغو  ،مثﻞ السينما،
و عض البرامج التلفزون ة الخ ال ،فالوثائ

منتج "مثﻞ المنشورات الصحف ة ،الحصص

اﻹذاع ة والتلفزون ة من خﻼل مفهوم الحق قة ف ما تكمن مبدأ لمضمون المنتج اﻹعﻼمي،
في بدا ة ال ﻼطو والحديث عن اﻷحداث الحال ة في أ
عند توزعه ،أو إعادة توزعه في وقت آخر.

295

نوع ،ننتظر دائما المنتج المخزن

ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ن:ب ع,08ج 1ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2014

هنا م ن ض

ق مة السلعة في مدتها الوقت ة ،وضمن مساحتها المخصصة لها،

فالمنتوج ون توزعه في مدة ووقت جد سرع عد إعادة ترجمة لمفهومه اﻻقتصاد السرع

التلف ،معنى عدة ساعات ليوم ة صحف ة /وزمن بثه في الراديو والتلفزون.25

.2المفهوم :الم ان مع الش ة الممول الرئ سي:

إذا ان حامﻞ المنتج ﻻ عبر عن المنتج إحد

اﻹعﻼم ة ،فالمحتو هو اﻷصﻞ الذ

الميزات الخاصة الوسيلة

من أجﻞ تأمينة منتج للمؤسسة و سوق سلعة

تجارة فﻼبد من تحديد مقر له وعنوان ثابت لهذا الم ان موقع لبناء المؤسسة محتو

منتجها ٕوايجاد تمو ﻞ لكﻞ أقسام المحتو "دائرة النشر".

فأول م ان هو و اﻻت اﻷن اء ،أصحاب الجملة للمعلومات و تم ذلك عن طر

مواد ﻻشتراك أو الشراء ،وهي التي تضمن وحدة النص ،الرسومات ،الصور ،فيديو ،الوثائ

وهذه الو اﻻت نجد عموما في بلد يتم اﻻشتراك و اﻻت العالم ة )(Reuters , AFP, AP

وأ ضا و اﻻت اﻷن اء اﻹقل م ة والوطن ة ،فهي عموما تعالج مؤسسات عن طر اﻻشتراك

ما ذ رنا أو الشراء القطعة عناصر للوحدة تحتاج أ ضا إلى صحفيين ،تقنيين ،عمال

داخﻞ المقر ،و تاب أعمدة ومنتجين ومخرجين وما إلى ذلك وهي غض النظر فهي دائما

تعمﻞ مع الو اﻻت ﻷنها من بين الوسائﻞ المستخدمة واﻷحسن حسا ا للمعلومات من حيث
ستستخدمها تكاليف للمعلومات مقارنة اﻷول.26

فوسائﻞ اﻹعﻼم هي أ ضا غطاء مستعمﻞ في نتاح المنشأ عن طر

ثقاف ة أخر وأ ضا نشا للتسل ة.27

والسينما مازال في صناعته دور بير حال ا فهي تغذ

الموس ق ة تغذ

صناعات

التلفزون والصناعة

اﻹذاعة ،واﻻنترنيت والتلفزون وهي التي توزع أو ترسﻞ في الم اشر

و المقابﻞ فحتى العروض الح ة مثﻞ عروض المسرح ،الرقص ،الفنون اﻷخر تغذ محتو

المنتج اﻹعﻼمي ،والراضة ش ﻞ عاملها م ان خاص ومهم ،هذه العﻼقة توضع على
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قاعدة وأساس الش ارء والحقوق المتعلقة حقوق البث و لها تخضع للمفاوضات اﻻقتصاد ة،

هذا العرض للمزايدات مهمة جدا للمنتج الم حوث عنه والذ
ضوا

يجلب الجمهور المفترض وله

خاصة لها تعتبر إ ولوج ا ﻻقتصاد المعلومات ومستهلكها في عده التجار .
إذن أ

مؤسسة سمع ة صرة ب ساطة تحتاج إلى مﻞء مواردها لبرامجها وتلعب

دور المجموعات ومحتو نوعها عن طر المؤسسات اﻹنتاج ة التلفزون ة الخاصتين.

و المقابﻞ فإرادة هذه المؤسسات اﻹعﻼم ة تخضع للمفاوضة لح اﻻستهﻼك أ ضا

ق اس المشتر الغالي الثمن داخﻞ سعر الشراء في السوق الواسعة ،وقد تحدثنا أ ضا إلى
الصناعات المجاورة والتي لها ميزة تتداخﻞ في ميزات المنتج اﻹعﻼمي الم توب والسمعي

وال صر .28

فالشيء الخال في حاﻻت شر ات إنتاج الخ ال العلمي اﻷمر ي والمنتج المستورد

له التأكيد في قسمه الكبير جزء على سوقه الداخل ة ،هذا المعطى لنوع النشا

يخضع

لعامﻞ النشا اﻹعﻼمي للمؤسسة اﻹعﻼم ة الواحدة ،صعب الق مة في تحقي موضوع رقم

اﻷعمال وأ ضا حجم اﻷعمال في حالة بيرة لمؤسسة صغيرة النس ة لوسائﻞ اﻹعﻼم
التقليد ة للصحافة ،الراديو ،التلفزون ،عن طر

اﻷعمال ان 28.25مل ار أورو سنة .29 2007

رقم أعمال مجاورة مثﻼ في أورو ا رقم

 -3المنتج :مستثمر وتحت المعالجة:

دائما المؤسسات اﻹعﻼم ة تعمﻞ جاهدة لعرض محتو أصلي عندما تختار أ

أداء للمنتج داخل ا ،معنى استعماله في استعمال المنتج ما تحاول اﻻعتماد على اﻷشخاص

ذات الصورة الرمزة النظ فة ،أ إخراج هذا المنتج محتو ذو مصداق ة ،للحفا على حجم

مب عاتها و سب حجم من المب عات جديدة داخﻞ السوق وتوسع دائم داخﻞ سوق المعلومات

أمام المنافسين المحتملين وهو تحت المعالجة أ منتج مضي تحت الطلب ،و ستخدم عادة
في الصحف الم تو ة والسمع ة ال صرة مثﻞ الراديو ،التلفزون وأ ضا اﻷنترنيت حال ا.
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أ-حالة الصحافة الم تو ة فحضور المنتج الفيزائي وداخﻞ تكال فه مقسمة بين م ة المنتج
الموظف في السحب وداخﻞ الصفحات:

30

من أجﻞ ض

المنتج )المنتج الماد ( ،عني تر ي ه على المط عة ،المؤسسة

من أجﻞ ض

للصحافة الم تو ة ،عني إعادة تر يب مادته على

الصحف ة ومنها:

المنتج الماد

المط عة ،فالمؤسسة الصحفي ،ومنها مراقبتها للمط عة وأ ضا في النصوص تحت

المعالجة.31

الصحف التي لها سحب يومي "الدورات ذات الصدور اليومي" هي من الصعو ة

التي تترك المؤسسة تخضع منتجاتها تحت المعالجة ف ما يخص متا عتها للط اعة ،وتسهر
على نافتها وجودتها ،وحتى التر يب له قسم يؤد

عن طر

الصحفيين ،انطﻼقا من بدا ة

ال حث عن المعلومات وانتهاءا إلى الوصول إلى مصادر المعلومات ٕوالى غا ة تحررها
الكامﻞ المحسوب للمعلومة وفي مدة زمن ة قصيرة بتارخ يومي معين للط اعة ،أ تصم م
المنتج النهائي للعدد اﻷولي ﻷنه هو القلب المحرك للعمل ة اﻹنتاج ة ،وهو ينتمي إلى منتج

سرع التلف خاصة النس ة للصحف ذات الصدور اليومي ،ما يتحدد دائما عند مراقبته
النهائ ة في المط عة عن طر

المؤسسة الناشرة له ،ومترجم عن طر

اﻻستثمارات

المط ع ة أ ضا ،فهي ﻻ تنشر للصحف ٕوانما تقدم خدمات لزائن آخرن مثﻞ دور النشر
للكتب ،ط اعة الكتب المدرس ة وما إلى ذلك ،فهو جد مثير و ط ع سرعة لما ان مرت
حراسة اﻷشخاص وأجورهم في المط عة ،وله أخذ عمال المط عة من خﻼلهم دور هام في

إتمام عمل ة المنتج في عدده اﻷولي ،وتتم بواسطتهم إحد

أهم الدوائر اﻻقتصاد ة لصناعة

الصحافة فمثﻼ تنظ م إضراب للعمال داخﻞ المط عة فهنا عمل ة توزع الرسالة الخبر ة

تتوقف.32

وهذا العمﻞ يدخﻞ ضمن الصناعة بدون مخزون ،وضمن نقا

ب ع داخﻞ سوق

منافسة غير مضمونة ،وهناك مفاوضات صع ة وطو لة في السنوات اﻷخيرة مع تراجع
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السوق اﻹعﻼم ة في العالم ونأخذ نحن الجزائر وفرنسا فالعناصر الناشطة ﻷن تكاليف الط ع

تخضع لتكاليف ثابتة و أخذ منحنى تطبي
تخضع و نطب

عليها اﻷ عاد اﻻقتصاد ة اﻷخر نجد أنها

عليها اﻻقتصاد السلمي  économie d’échelleومنطق ا نتائجه أحسن

وأكثر عقﻼن ة للعمﻞ ،فتكاليف الط اعة تمثﻞ  %15من مجمﻞ التكاليف الكل ة للصحافة،

مع مراعاة الدعم الم اشر للدولة على سوق الورق ،فالصحافة اليوم ة أقﻞ تدرا على الوقت
من عنوان المط عة فهي مستقلة وتكون تحت المعالجة النس ة للمنتج ،و الع س فسلطة
المنافسة تلعب دو ار في تحديد السعر والتي تدخﻞ من بين الشرو السعرة المفصلة ،خاصة

ﻻجتناب تسيير اﻷشخاص الدائمين والمهنيين وتكاليف الط اعة متغير لملك ة تكمﻞ لكم ة
السحب للمنتج.33

المش ﻞ المتعل

الورق أ ضا موضوع صعب النس ة للصحافة حال ا ،فالمتغيرات

السعر لهذه المادة اﻷول ة في قسم بير مهم ومصدر الصعو ة لتسيير هذه الصعو ات

تص ح مهمة في حدود ة السحب التصفح
اﻷخر .

34

أو خاصة السوق التي تتراجع وحتى المنافسة

فالنوع ة هي إذن درج مستحيﻞ في ض طها ،ماعدا حدود السحب والتوزع ،ووضع

الورق متغيرة لواجهة عرض لهذا السحب وتور

منظم ،فهي إذن بدون استخدام م اد

اﻻقتصاد السلمي  ،économie d’echelleمم ن ومنصب والعرض لها التي تعرض
 %10من وضع ات الصحافة ،وهنا فالدعم الصادر من الدولة ص ح مهم وسنتطرق له

ﻻحقا.

ب -في حالة السمعي ال صر فالوضع ة المختلفة لﻸجهزة والمحتو  ،ونفسه الهدف للتبجيﻞ
على السند الفيزائي:

من أجﻞ تغذ ة البرامج فهي هنا البرامج متعلقة الراديو والتلفزون وداخﻞ المحتو مواقع
اﻷترنيت.35
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فاﻻخت ار قدم لنا أ ضا داخﻞ المنتج المعرض لﻸداء في اﻷنترنيت ،والطلب

التجار للمنتج الخارجي للمؤسسة مع أن الش ات في جانبها التقني مازالت حساسة

ومحتكرة من الدولة خاصة اﻻستق ال والمحطات المتعلقة البث ،36حتى في أمر ا وأورا،

وهنا مازالت بن ة اﻻتصاﻻت السمع ة ال صرة لها طا ع أمني وعس ر لضمان ما عرف
اﻷمن القومي.

وحتى في شراء الحقوق من أجﻞ المنتج غير مؤد  ،في حالة المنتج المعرض

الخام ،من أجﻞ الصحافة الضرورة ﻻستثماره داخﻞ اﻷستوديو و مجموعة عمﻞ أساسي مع
المادة الخام المتعلقة

المجموعة التقن ة الدائمة وهي مهمة متغير لمعالجة المادة عن طر

الصوت والصورة ،هذه الميزة ،وخاصة النس ة للمؤسسة الكبيرة والمتعل

أكثر خصوص ة

حصص ال ﻼطو والحصص الم اشرة سواء انت س اس ة ،إقتصاد ة ،أحداث حال ة ،معالجة

ملفات عالقة ،مشاكﻞ اجتماع ة ،وهنا نخص الذ ر المتصلة عموما المعلومات مثﻞ النشرة

اﻹخ ارة.

ومن أجﻞ هذا اﻷخير هنا عمل ة ثقة عمﻞ مشترك ،في داخﻞ الصحافة ،وهنا دفع

مجموعة في النهار والليﻞ،وفي ﻞ يوم من أ ام السنة ،فالضرورة مزدوجة ،وتتطلب عمﻞ

3أضعاف من طرف الصحفيين والمقدمين ،في النها ة  ......عتمد

37

على المشاهير من

خﻼله عن طر التقد م للنشرات اﻹخ ارة و ذا عن طر تحضير الحصص الواقع ة والتي

تتطلب اﻻتصال عن طر الهاتف ،المقا ﻼت ولمدة محددة لكنها م لفة ،وذلك الهدف ون
لزرع ثقة ٕوارضاء الجمهور المستقبﻞ.

ما أن قض ة الشراء للحقوق ﻻبد من تقد م مجموع شف نتائج للتقرر والذ

يخضع لقوة السوق التي تدخﻞ في العرض والطلب ،وأ ضا تحت الطلب لسعر ووظ فة لنوع
المحتو )الخ ال ،الوثائ  ،المجﻼت ،التنش  ،اﻷلعاب.38 (....

وعموما فهناك حساب متعدد للمشار ين مندمجين من خﻼل درجة المشار ة في

المحتو والمنهج والوقت في التصو ر ،المونتاج ،توثي اﻷداء وترجمته....الخ ،فتح التوزع
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تحت الطلب وتتطلب حدود داخﻞ المنتج) ،من خﻼل ما بين اﻷوطان( ،والمنتجين أ ضا
يرجون المساعدات المختلفة من إعادة الب ع.

ففي النها ة فالصحافة النس ة للسمعي ال صر  ،يتداخلون في الخدمة اﻹدارة ،في

تسييرهما الداخلي ،وواقع ا

ون في اللمس والتغط ة الجيدة للتسيير الشخصي والتسيير

الخاص الب ع مع تعدد تمتد المصادر اﻷخر

.

39

ج -التوز ع :ال حث الثابت السر ع :هنا الط ع فالميدان يخضع تحت السرعة النهائ ة
للتجهيز ﻹذاعة ،التلفزون ،اﻻنترنيت الم اشرة عن طر ما عرف المنتج .

وهذا منذ ن أخذت الصحافة الم تو ة م ان مختلف في التوزع وعلى مختلف

مناط داخﻞ أ بلد والصدف من أجﻞ الب ع العدد لنشرة الدعامة أو السند أو غطاء وعن
طر

الناقلين للمؤسسات الناشرة أو عن طر

مجموع الرسائﻞ اﻹعﻼم ة المتعددة

للمؤسسات نحو التجار الخاصين الجملة وهي الم لفة بتوصيلها إلى نقا

الب ع ﻷكبر

ﻷعداد وأكبر ﻹعادة التوزع المم نة ،ففي النها ة ضمان أكبر لتحقي رأسمال من نقا الب ع

صفة خاصة من عمل ة توزع النسخ الم اعة ،أما الطرقة الثان ة فهي من أجﻞ الب ع

اﻻشتراك ،وهذا

ون عن أبواب المشتر ين عن طر

الب ع سواء عن طر

المؤسسة الصحف ة ،وتكون خدمة

خدمة توصيﻞ البرد التي تعيد إ صاله النشرة والمقسمة اﻻشتراك،

فالتكاليف تق م على واجهة مختلفة وتت ع ﻹجراءات المنشأة.40
فهذه الرسائﻞ والنظام التجار المعتمد ﻹحد

الخاص ات يت ع من عد اقتصاد

نظام مهم على قاعدة النس ة للسعر المحددة للنشرة )تدور حول  %35إلى  (%40من

نظام تحديد السعر ،أما النظام اﻵخر يخضع لحساب المسافة المقطوعة وأ ضا لوزن عدد
النسخة المنقولة ،فالبرد فرض رسم إضافي أكبر للمستعجﻞ ،و ون الرسم هذا غير ثابت

مقارنة الرسم العاد وهنا يدخﻞ المساعدة أو الدعم المقدم للصحافة.
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أما ف ما يخص الراديو والتلفزون وأ ضا اﻷنترنيت فال حث المتعدد الحلزون ة

المر زة والكابل ة وأ ضا نام  ADSLمن خﻼل نام اﻻشتراك والمنتقلة عن طر

الساتﻼيت ،فهي دعامات توزع وتثبت من خﻼلها سرعة محتواها اﻹعﻼمي و لها لها عد
حدث من خﻼل ال حث الثابت السرع.

 -4ميزة السوق المشترك :السوق المزدوجة:

ما في ﻞ مؤسسة مفتوحة داخﻞ اقتصاد المنتج والموجه لﻼستهﻼك الجماهير،

فالمؤسسة اﻹعﻼم ة مثﻞ اقي المؤسسات فهي تصنع المنتج لﻼستهﻼك والغير المعاد ،فهي
م ة مختلفة بيرة وأساس ة وتخضع لقانون المنافسة وأ ضا و تكاليف جد متداخلة،

تب ع

فاﻷكثرة من المؤسسات تخضع لقانون المنافسة وأ ضا لقانون العرض والطلب داخﻞ السوق
ون له سمة ما عرف عرض لطلبين أ

إﻻ أنها مميزة من ناح ة عرض المنتج فهنا

عرض واحد و حتاج هذا اﻷخير طلبين .41من جانب آخر فهنا السوق مميز ما عرف
المنافسة ما بين وسائﻞ اﻹعﻼمي المختلفة ف سند حملها للمنتج )الصحافة ،التلفزون،

السينما ،التلفزون الكابلي (...في س اق آخر ما بين الوسائﻞ اﻹعﻼم ة نفسها )مختلف

القنوات التلفزون ة( ،لكن هذه المنافسة هي خاصة لها عد نفس المنتج لنفس العرض مقابﻞ

طلبين ،ففي هذه الحالة تعتمد على السوق المزدوجة:


اﻷولى متعلقة بـ"اﻻستهﻼك اﻷولي"و تمثﻞ في القراء المستمعين ،المشاهدين وهاذ

لكﻞ من الصحافة الم تو ة ،الراديو والتلفزون على التوالي ،والسوق الثان ة تعتمد
على "اﻻستهﻼك الثانو " وهذه السوق طلبها

المؤسسات التي تعتمد التسو

الخاتمة

من في المعلنين وأصحاب

اﻹشهار للمشترن للمساحات واﻷوقات عن طر

اﻹم ان ات التي يوفرها سند المنتج اﻹعﻼمي والتي تشترك في لمس المستهلكين
السوق اﻷولي )المصدر المتعل

المحتو اﻹعﻼمي( .42
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وفي اﻻخيرنجد ان المؤسسة تت ع في عملها عمل ة التمر ز وهذا سواء عن طر

مب عات زائدة ومرتفعة وتكاليف استثمارها.

وسواء من أجﻞ عرض المعلنين المتعلقين المصلحة التي توفرها هذه الوسائﻞ

اﻹعﻼم ة لﻺعداد الكبير )السحب الزائد عن طر

والمشاهدة( وهنا نا طرحنا نظرة تمر ز السوق سا قا.
وأ ضا سواء عن طر

العرض المتعل

النسخ ،وزادة جمهور اﻻستماع

قاعدة الجمهور الخاص )ش اب ،نساء،

ط قات خاصة في المجتمع...الخ( ،و تم اﻻستدراك أ ضا على مختلف العناو ن للمنتج
ومداخيله اﻹشهارة من خﻼل الجمهور المستهدف و ساعد التمر ز الحق قي على إدارة
المراق ة للمادة اﻷول ة للمنتج قبﻞ الورق النس ة للصحف والدورات ،والتمر ز المر ز
النس ة لﻺذاعة والتلفزون واﻵن تمر ز الش ات لتوزع محتو اﻷنترنيت.43
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مجلة ال حوث والدراسات العلم ة
جامعة الد تور حيى فارس

الدعـــــايـــــة اﻻنتخابيــــة
ادير مع اش.ا

ل ة اﻻداب والعلوم اﻻنسان ة قسم اعﻼم ولتصال
جامعة المد ة

Résumé :

Parmi les formes de communication les plus utilisée pendant les

compagnes électorales, la propagande électorale joue un rôle très

important. considérant que les compagnes électorales comme substance
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principale de la communication politique, les hommes politiques n’hésitent
pas à introduire intelligemment cette propagande dans leurs discours

politiques, afin de réussir une élection. cette étude tente de mettre l’accent
sur la notion de la propagande électorale et son implication dans les
compagnes électorales.

ملخص:

تعد الدعا ة اﻻنتخاب ة من أبرز أش ال اﻻتصال المعتمد عليها أثناء الحملة

اﻻنتخاب ة  ،ونظ ار لكون هذه اﻷخيرة جوهر اﻻتصال الس اسي  ،فان اهتمام رجال

الس اسة منصب دائما على ف ة ممارسة هذا اﻷسلوب الدعائي صورة جد ذ ة من
اجل تحقي الفوز في اﻻنتخا ات .سنحاول في هذه الورقة أن نوضح هذا المفهوم ،ونه

مفهوما متشا ا و معقدا نظرا لسر ة و سوء سمعة الدعا ة صفة عامة ،و الدعا ة
اﻻنتخاب ة صفة خاصة  ،ثم نقف على توظيف هذا المفهوم في إطار الحمﻼت اﻻنتخاب ة

مقدمــة:

تعتبر الدعا ة من أكثر المصطلحات التي اختلف الكثير عن معناها حتى من جانب

المختصين أنفسهم ،و عود السبب في ذلك إلى ما عانته هذه الكلمة من استخدامات مختلفة

في أنظمة متعددة ،أ عدتها عن معناها اللغو  .ف لمة دعا ة تدل على النشر ،بينما عتبرها

ال عض مرادفة لكلمة اﻹعﻼن أو الترو ج ،وال عض اﻷخر قصرها على نشر اﻷخ ار

الس اس ة على الجمهور قصد التأثير عليهم.

لكن رغم هذه اﻻختﻼفات الطف فة اﻻ انه من بين الكثير من التعرفات التي قدمها

المهتمون موضوع الدعا ة ،نجدهم يتفقون على أن الدعا ة هي فن التأثير والممارســة

والس ط ـرة واﻹلحاح والتغيير والترغيب لقبول وجهات النظر واﻵراء واﻷعمال أو السلوك.

فالدعا ة ع ارة عن صناعة تقوم على تقن ات معقدة ،حاول القائم بها تطو ع عقول اﻷفراد
لتحقي تغيير فعلي في مواقفهم .أ ﱠما الدعاي ــة الس اسيـ ــة ،فهي تهدف إلى خل فعﻞ س اسي

من خﻼل استخدام افة الوسائﻞ واﻷساليب المم نة لتحقي
عمل ة منظمة هدفها التأثير على ال أر

ذلك ؛ و الدعا ة الس اس ة

العام  ،لم تظهر إﻻ في أوائﻞ القرن العشرن وقد
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تكونت وفقا لتكون مجال العمﻞ المﻼئم لها وهو مجال الجمهور الحديث ،فتوفرت لها
إم ان ات استعمال التقن ات الحديثة لﻼتصال.

-1مفهوم الدعا ة اﻻنتخاب ة:

الدعا ة اﻻنتخاب ة جزء من الدعا ة الس اس ة ،قوم المرشح لﻼنتخا ات من خﻼلها بإمداد

جمهور الناخبين المعلومات عن برنامجه اﻻنتخابي ،محاوﻻ التأثير فيهم

ﻞ الوسائ ــﻞ

واﻷساليب واﻹم انات المتوفرة ،من خﻼل جم ع قنوات اﻻتصال وذلك بهدف الحصول على
أصواتهم وتحقي الفوز في اﻻنتخا ات.

أساسا هي عمل ة التﻼعب العواطف ،تستهدف الوصول إلى خل حالة من
الدعا ة ً
أن يؤد إلى تشو ه التتا ع المنطقي .فالدعا ة إذن ما
حاﻻت التوتر الف ر  ،والذ بإم انه ْ
هي إﻻﱠ عمل ة إقناع ناد ار ما ون صح حا في جم ع عناصره أو اذ ا في جم ع عناصره.

فالحملة الدعائ ة هي استقطاب لجميـ ــع المناضلين ،لها شعاراتهـ ــا ،استراتيج اتهـ ــا وأهدافها
ذلك قائدها ووسائلها .فﻺدارة حملة دعائ ة ناجحة يجب على قائدها أن يتم ن من معرفة

الخصائص السوسيولوج ة اﻵت ة:109
-

يتقن القائم الدعا ة لغة الجمهور الذ توجه إل ه الرسالة.

معرفة مر ز اهتمامهم.

معرفة انشغاﻻتهم وتخوفاتهم.

معرفة الصورة التي ونوها على الحزب و عض التجمعات اﻹيديولوج ة اﻷخر .

فالعمﻞ الدعائي ع ارة عن خطاب موجه إلى الجانب النفسي للفرد ،و ذلك فهو منط
علمي شامﻞ ،والتخط

أن يخضع لتخط
مصطنع ،فلنجاحه يجب ْ
إﱠنما هو افتعال لموقف ثم اختﻼق لمنط  ،فنقوم بر

ل س مجرد تصور؛

هذا المنط بذلك الموقف مع متا عة

مستمرة ،ما يجب ان تحدد حسب الزمان والم ان والموضوع ،ولهذا فان للدعا ة ثﻼثة
دعائم:
-

منط يختل .
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-

تنظ م لعمل ة نقﻞ المنط ونشره.

متا عة لتلك المنط حتى تؤتى ثمارها وحصيلتها

.

110

أن سلكوا و ف روا
الدعا ة هي محاولة إقناع الجمهور ﻞ الوسائﻞ المتاحة ْ
أسلوب يرغ ه المصدر ،إنها وسيلة لغا ة ،وتختلف اﻷساليب المستخدمة حسب

إن ان السلوك المطلوب ينتج عن
التكنولوج ا المتوفرة أو المتاحة ،حيث ﻻ يهمنا ْ
الجهد المبذول .ومن هنا م ن الفرق بين الدعا ة الناجحة والفاشلة.

-2عﻼقة الدعا ة اﻷنواع اﻻتصال ة اﻷخر :

تختلف الدعا ة عن اﻷنواع اﻻتصال ة اﻷخر

اﻹعﻼن والتعل م واﻹعﻼم ،ون

اﻹعﻼن هو نشر المعلومات والب انات عن الخدمات أو السلع أو غيرها قصد ب عها أو
استخدام وسائﻞ إعﻼم مختلفة نظير دفع مقابﻞ،

المساعدة في ب عها ،أو تقد مها عن طر
إﻻﱠ أﱠنهما يلتق ان من حيث الهدف وهو التأثير في الجمهور .فاﻹعﻼن لشراء سلع ــة أو خدمـ ــة

والدعا ة ﻹغراء المتلقي قبول وجهات النظر واﻵراء واﻷعمال والسلوك ،ف ليهما يؤثر في
جمهوره عن طر التوجه إلى العواطف.111".

أ ﱠما اﻹعﻼم فهو نقﻞ اﻷخ ار والمعلومات الجديدة التي تهم الجمهور في وقت معين

غرض مساعدتهم على تكو ن أر سل م على حدث من اﻷحداث أو قضي ــة من القضايـ ــا،
تعبير موضوعًا عن عقل ة تلك الجماهير وميولهم و ِاتّجاهاتهم  ،و ذلك
ًا
حيث عبر هذا ال أر
يختلف اﻹعﻼم اختﻼفا جوهرًا عن الدعا ة ،فالدعا ة ﻻ تهتم بتقد م ما يهم الجمهور من
أخ ار ومعلومات ﱠ
ﻷن هدفها هو مصلحة مصدر الدعا ة ،ما ﻻ تهتم بتكو ن أر

عام

سل م .فالدعا ة ﻻ تكون
تعبير موضوعًا عن عقل ة الجماهير واتجاهاتهم وميولهم ،و إنما
ًا
تسعى إلى الس طرة والخداع ع س اﻹع ــﻼم الذ سعى إلى التنو ر والتثقي ــف ،واﻹعﻼم
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يدور حول موضوعات أو وقائع  ،بينما الدعا ة ل ست حاجة إلى ذلك  ،ﻷﱠنها تهتم بخل

جو من اﻹغراء واﻻستهواء صرف النظر عن المضمون.112

يترك رجﻞ اﻹعﻼم للمستقبﻞ حرة ومسؤول ة تكو ن ال أر على اﻷحداث ع س رجﻞ

الدعايـ ــة الذ

ٕوايديولوج اته

.

113

حـ ــاول أن يرغـ ــم المتلقي على تقبـ ــﻞ اﻵراء واﻷف ـ ــار التي تتوافـ ـ

رغم هذا الت اين الموجود بين اﻹعﻼم والدعا ة إﻻﱠ أﱠنه من الصعب الفصﻞ بينهما،

نظر لتضارب
ﻷﱠنه من العسير في وقتنا الحالي أن نراقب المعلومة ونتأكد من صحتهاً ،ا
ضا
المصالح وس طرة رجال المال والنفوذ على القنوات اﻹعﻼم ة ،ما أﱠنه من الصعب أ ً

أن تراقب المعلومات المبثة وتكذيب
تجسيد هيئة إعﻼم ة عالم ة وسلطة دول ة من شأنها ْ
نظر
المعلومات الخاطئة ،ولهذا ،فالتمييز بين اﻹعﻼم والدعا ة أص ح تقر ا مستح ﻼً ًا
ﻻنصهار الدعا ة في إعﻼم ذو مظهر موضوعي.114

إضافة إلى ما تقدم  ،فاﻹعﻼم شر أساسي لق ام أ

دعا ة حيث ﱠ
أن أفضﻞ اﻷدلة

والحجج التي قدمها الدعاة مستن طة من اﻷخ ار واﻷحداث التي قام اﻹعﻼم بترو جها،

فالدعا ة تكون ُمفرغة من معناها الحق قي إذا ما لم
إذن ،منح الدعا ة فرصة للق ام بنشاطها حيث شف عن حق قة المشاكﻞ التي تحاول
ن هناك عمﻞ إعﻼمي جاد ،فاﻹعﻼم

أن تقدم حلوﻻ لها.115
الدعا ة بدورها ْ
حسب  ، Jean-marie DOMENACHفالدعا ة الس اس ة صفة عامة ،والدعا ة

اﻻنتخاب ة صفة خاصة ،تستقي تقن اتها من عنصرن أساسيين أﻻ وهما :اﻹشهار

واﻹيديولوج ة الس اس ة.116

نظ ار لتطور تقن ات العمل ة اﻹشهارة ،فإن الدعا ة قامت بنقﻞ هذه التقن ات ،حيث

اعتمدت على اﻷسلوب اﻹشهار المطب في الميدان التجار  ،وقامت بتجر ه في الميدان
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الس اسي ،فتم التعا ش بين قطاع الدعا ة الس اس ة واﻹشهار ،لذا فالحمﻼت اﻻنتخاب ة في

الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة ﻻ تختلف ثي ار عن الحمﻼت اﻹشهارة؛ ومع مرور الوقت

انفصلت التقن ات والطرق المستعملة من طرف الدعا ة عن اﻹشهار وأص حت تقن ات
خاصة الدعا ة ،وهذا ما عرف التسو
فالتسو

الس اسي.

الس اسي هو مجموعة تقن ات تهدف إلى تفضيﻞ تطاب )تجانس( مرشح

ما مع الناخبين الحق قيين ،والتعرف ه لد

عدد بير من الناخبين ولد

ﻞ واحد منهم،

الس اسي قتصر فق

على الحمﻼت

وخل الفارق بينه و ين المنافسين الذين هم – الخصوم  -و أقﻞ الوسائﻞ ،ومن ثم رفع عدد
أصوات الناخبين التي عمﻞ على الحصول عليها خﻼل الحملة.117
فالدعا ة من النوع اﻹشهار أو التسو

القصيرة الحملة اﻻنتخاب ة ،فهي دعا ة على عض اﻷف ار أو عض اﻷشخاص لفترة

زمن ة محددة ،فهي تعبير عاد

للنشا الس اسي لكن عندما تختل اﻹيديولوج ة الس اسة

ينتج عنها نوعا أخر من الدعاي ــة وهي دعا ة على المد الطو ﻞ ،ونضرب الدعا ة النازة
مثال لذلك.

ومن أجﻞ تجسيد وترسيخ هذه الدعا ة تجند جم ع وسائﻞ اﻹعﻼم واﻻتصال لخدمة هذا
المقنع.118
اﻹشهار َ

-3صعو ات استخدام الدعا ة اﻻنتخاب ة :

رغم القوة الج ارة التي تمتلكها الدعا ة وتستخدمها في محاوﻻتها المستمرة للتأثير
واﻹقناع لكي تصﻞ إلى هدفها ،إﻻﱠ أﱠنها تعاني من صعو ات جمة نذ ر منها ما يلي:

 -1سر ة الدعا ة:

فالدعايـ ــة نشا سر  ،رغم أﱠنها ظاه ـرة ترت

الجوانب الس اسي ــة واﻻجتماع ة التي تتسم

الوضوح لكن رغم ذلك صعب أح انا التأكد من وجود الدعا ة.
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 -2سوء سمعة الدعا ة:

اعت ارها في الوقت الراهن نشا قائ ــم على الخ ــداع والك ــذب والم ر والتضليﻞ ،ومن ثمة

نظر وأخر تثير البلبلة واﻻضطراب.
تأييد وجهة ًا
 -3عدم وجود معالم واضحة ٕواطار محدد لظاهرة الدعا ة:

مما أد إلى عدم اتفاق المشتغلين الدعا ة والمرت طين بها حول معناها الحق قي.119
 -4حدود الدعا ة اﻻنتخاب ة :

نظر ﻻرت ا الدعا ة الحملة اﻻنتخاب ة* 120فإن الكثير من التشرعات ٕوان لم نقﻞ
ًا
**121
جم عها ﻻ تسمح للمرشح للق ام الدعا ة قبﻞ أو عد الفترة المحددة للحملة اﻻنتخاب ة
فت عا لقانون اﻻنتخا ات فإن النشا الدعائي لﻼنتخاب محدد في الفضاء الزمني المناسب
للحملة الرسم ة ،لكن نشا المرشحين ثي ار ما يتجاوز هذه الحدود ،هذا ما أد
اﻻنتخا ات البلد ة لـ 8ف فر  1956في فرنسا.122

إلى إلغاء

تعد الحملة اﻻنتخاب ة مثا ة الفرصة اﻷخيرة التي تمنح للمرشح ﻻستخدام جم ع

التقن ات المتوفرة لد ه للتأثير على جمهور الناخبين ،فهي إذن جم ع اﻷنسقة اﻻتصال ة

الس اس ة المخططة والمنظمة الخاضعة للمتا عة والتقو م .ولقد ازداد اﻻهتمام أكثر
الحمﻼت اﻻنتخاب ة ما تغير هذا اﻻهتمام بتغير الفضاء الس اسي المتأثر عصرنة وسائﻞ

اﻻتصال وشجعت هذه العصرنة ف ـ ـ ـرة ـ ـ ــون أن المواقف والسلو ات الس اس ة اﻹم ان

تحو لها في وقت قصير جدا لم ن يتصور من قبﻞ.123

مارس المرشح الس اسي حملته اﻻنتخاب ة بين مجموعة من الناخبين الذين يتواجدون

داخﻞ دائرته اﻻنتخاب ة ،ولعﻞ البدا ة الصح حة له أن يلم

افة المعلومات عن أحوال هذه

الدائرة ﻷن هذه المعلومات ستم نه من تحديد أهدافه التي تتضمنها حملته اﻻنتخاب ة،

.
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و تم ن من تحق قها واستقطاب اهتمام الناخبين .ولتحقي ذلك يجب على المرشح أن يراعي
المتغيرات التال ة:124

 دراسة مش ﻼت الدائرة اﻻنتخاب ة.
 التعرف على قادة الٍ أر و أصحاب التأثير على اﻵخرن.

 التعرف على جماعات المصالح المتواجدة داخﻞ الدائرة و التعرف على عناصر
قوتها و مصادر تأثيرها.

 التعرف على الضوا

و القواعد المنظمة للحملة اﻻنتخاب ة والتي تلعب أجهزة

اﻹدارة دو ار هاما في تحديدها ،وتشمﻞ هذه الضوا

)المستندات الواجب تقد مها

للمرشح ،الموعد المﻼئم للترشح ،بدا ة الحملة اﻻنتخاب ة وميزانيتها ،اﻷنشطة

الدعائ ة المسموح بها والغير المسموح بها.(...

اء استغلها المرشح ل ة أو
 التعرف عن وسائﻞ اﻻتصال المتاحة داخﻞ الدائرة سو ً
استغﻞ جزءا منها وذلك حسب إم ان اته الماد ة المتاحة ووف برنامجه اﻻنتخابي.
أ ﱠما الغرض اﻷساسي للمرشح من خﻼل دراسته لهذه المتغيرات هي تحقي

اﻷهداف التي تؤد
ما يلي:

عض

ه في النها ة إلى الفوز في اﻻنتخا ات ،ومن بين هذه اﻷهداف نذ ر

إدراك صورة المرشح لد جمهور الناخبين وذلك من خﻼل الج ـ ـواب على سؤال مهم وهو

ما هي صورة المرشح لد

الجمهور؟ وهﻞ اتجاهات الجمهور اتجاهات إيجاب ة أم سلب ة؟

و ون تقدير ذلك استخدام أساليب عديدة منها المﻼحظــة ود ارس ــة المعلوم ــات والب انات

واﻹحصاءات المتاحة وتت ع مختلف وسائﻞ اﻹعﻼم واتجاهات المنظمات الس اس ة والغير
الس اس ة واتجاهات قادة ال أر .125

و تم تكو ن هذه الصورة اﻹيجاب ة للمرشح داخﻞ دائرته من خﻼل إلقاء الضوء على

عض اﻷمور اﻹيجاب ة المرت طة شخص ة المرشح ومنها اﻷعمال الخيرة التي ساهم بها
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المرشح في دائرته ،وأهم المشارع التي شارك بها في الدائرة ،مشار ته في حﻞ مشاكﻞ
الجمهور ،وانتماؤه العرقي أو القبلي ،شهرته في مجال العلم أو الدين ...ﻞ هذه الخصال
م نها أن تؤثر في الجمهور وتوجهه يوم اﻻقتراع ل عطي صوته لصالح هذا المرشح.

 -شرح المرشح لبرنامجه اﻻنتخابي ،حيث يجب أن

ون هذا البرنامج متسقا مع مصالح

الجماهير ما يلبي اهتمامه ــم ،و راعي مصالحهم و حق

وجلب اهتمامهم.

طموحهم ،من أجﻞ التأثير فيهم

مثﻞ الحزب الس اسي أهم وسيلة للدعا ة اﻻنتخاب ة ،فاﻷحزاب الس اس ة تتدخﻞ قوة

في المواعيد اﻻنتخاب ة غ ة اﻻستحواذ على أصوات الناخبين لذا تعتبر مثا ة آﻻت ﻹنتاج

الدعا ة.

126

فاﻷحزاب الس اس ة تقوم بتطو ر روح الم ادرة في أوسا

المشار ة الس اس ة و تم هذا عن طر
الحزب من أجﻞ قطع الطر

الجماهير ذلك لتقو ة

الدعا ة الم ثفة ﻹغراق الجمهور أف ار المرشح أو

أمام الخصوم ،ذلك ما استخدمه الحزب الشيوعي السوفيتي،

فالموضوعات الرئ س ة التي قوم الم تب الس اسي ﻞ أسبـ ــوع بإعدادهـ ــا في نص واضح

ومختصر توسع من قبﻞ صحافة الحزب وخط ائه ،وتكرر على مستو القاعدة في ش ﻞ
ﻻفتات وعرائض ودعا ة شفه ة ومتحدثين اسم الحزب ،لذلك نجد من خصائص الحملة
الناجحة اﻻعتماد على ثافة التغط ة أ

محاولة الوصول إلى عدد بيـ ــر من الجمه ـ ــور

ٕواغراقه آراء وأف ار ومعتقدات القائم العمل ة اﻻتصال ة.
ﱠ
إن ما تقوم عل ه الحملة الم ثفة هو أنها تر ز على التكرار واﻹعادة بهدف ترم م

صورة المرشح أو تحسين سمعته أو خل صورة للمشرح غير موجودة ،غرض إحداث اﻷثر
اﻹعﻼمي ،أ ﱠما ما تقوم عل ه الحملة الموسعة هو التر يز على التغط ة والهدف منها الحفا

على صورة قو ة للمرشح أو اﻻطﻼع ﻷكبر عدد من الجمهور على برنامج المرشح أو
الرسائﻞ المخصصة للجمهور.127
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أش ال الحملة اﻻنتخاب ة

128

:

 -البدا ة القو ة والتناقص التدر جي:

أ أن تبدأ الحملة بدرجة عاليــة من التر ي ـ ــز والكثافة واﻻنتشار حتى تحق أكبر

درجة تغط ة مم نة وأكبر تأثير إعﻼمي مستهدف ،ثم تأخذ التناقص تدرج ا عد
ذلك إلى أن تصﻞ إلى حد معين تثبت عنده من حيث التكرار والتغط ة.

-

البدا ة المحدودة والتزايد التدر جي :وهي ع س النموذج اﻷول ،حيث تبدأ

-

التوازن :وهو الش ﻞ الذ تتساو ف ه م ة المادة اﻹعﻼم ة على امتداد المدة

الحملة عدد محدود من المضامين اﻹعﻼم ة وسرعان ما تبدأ التزايد تدرج ا من
حيث الحجم حتى تصﻞ إلى درجة ِاتّساع وانتشار وتزايد معينة تثبت عندها.

الزمن ة للحملة اﻻنتخاب ة.

 الت ادل في خل-

اﻷثر اﻹعﻼمي :وهو الش ﻞ الذ

تبدأ الحملة اﻹعﻼم ة

مقتضاه بدا ة قو ة ثم تتناقص ،ثم تقو مرة أخر وتتناقص ت ًعا لخطة
مستهدفة بهدف التر يز اﻹعﻼمي في أوقات معينة.

الخاتمة

ومجمﻞ القول ،ﱠ
فإن فترة الحملة اﻻنتخاب ة حافلة اﻷساليب الدعائ ة هدفها

اﻷساسي خل رد فعﻞ معين لد الناخبين ،غير ﱠ
أن عضها شرع ة تحترم اﻷخﻼق أسلوب

الت س  ،التر يز ،الصورة الس اس ة والشعارات وأسلوب المناظرات اﻻنتخاب ة ،وهو

ما صطلح عل ه الدعا ة الب ضاء ،وأخر غير شرع ة وﻻ أخﻼق ة شراء اﻷصوات ،القسم

وأخذ العهود والعنف والتزو ر وهو ما سمى الدعا ة السوداء  ،عتمد هذا النوع من الدعا ة
على أساليب غير قانون ة تشوه إرادة الناخب وتفرغ اﻻنتخاب من معناه الحق قي.
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قائمة الهوامش والمراجع
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مجلة ال حوث والدراسات العلم ة
جامعة الد تور حيى فارس

اﻷزمـــات العر يــــة وأزمـــة اﻹعــــﻼم العــر ي
ف صل فرحي.د

ل ة اﻻداب والغات والعلوم اﻻنسان ة
قسم اﻻعﻼم واﻻتصال

Résumé

جامعة المد ة

Le monde connaît différentes crises quotidiennes qui se produisent

brusquement et dont certaines sont progressives et anticipées, Où elles
diffèrent non seulement en termes de rapidité, mais également de leur
nature, exemple la crise politique, économique et écologique

L'humanité a connu au cours des dernières années un grand intérêt pour
la recherche de motifs et de trouver des solutions à ces crises ,un Intérêt
qui a rapidement accéléré avec l'augmentation de l'information

audiovisuel, ainsi que dans les journaux et à travers des sites de réseautage

.social
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Cet intérêt croissant des médias et aussi des citoyens en crise, Contribué à

la création d'espaces médias spécialisés dans la gestion de cette derniere,

C'est à cause de cette situation particulière de d'une part et la nécessité de
dans les différents médias d'autre part ,avant,

ملخص

la traiter prudemment

pendant et après qu’ elle se produise .

شهد العالم يوم ا ازمات مختلفة منها ما أتي مفاجئ ومنها ما

ون متدرجا ومرتق ا،

وتتنوع اﻻزمات وتختلف ل س فق من حيث سرعة حدوثها وٕانما ا ضا من حيث طب عتها ،فهناك
اﻷزمة الس اس ة واﻹقتصاد ة والبيئ ة ,,,,إلﺦ .وقد عرفت ال شر ة في السنوات اﻻخيرة إهتماما

متزايدا اﻷزمات حثا عن المسب ات وجر ا وراء الحلول ،إهتمام تسارعت حدته ووتيرته مع تسارع
المعلومات واﻷخ ار المتعلقة بها على شاشات التلفز ون وآثير اﻹذاعة وعبر صفحات الجرائد أو

مواقع التواصل اﻹجتماعي.

هذا اﻹهتمام المتزايد من طرف وسائل اﻹعﻼم واﻹتصال المعلومة المتعلقة اﻷزمة وهذا اﻹهتمام
المتزايد أ ضا من طرف المواطن اﻷزمة لما لديها من تأثير م اشر عل ه ،أوجد فضاءات إعﻼم ة

متخصصة في إدارة ومعالجة اﻷزمات إعﻼم ا ،لخصوص ة اﻷزمة من جهة وٕالزام ة التعامل معها
إعﻼم ا حذر من جهة أخر قبل وأثناء و عد حدوثها.

مقدمة

لقد أص ح من الواضح اليوم أن وسائﻞ اﻹعﻼم الجماهير قد غدت جزءا مر زا في
التواصﻞ مع اﻷخرن وفي اﻹطﻼع على اﻷحداث والوقائع ،و خاصة القضا ا الرئ س ة التي

تستحوذ على اﻹهتمام والمتا عة ،نظ ار لقدرتها على اﻹحاطة اﻷحداث وتقد م المعلومات

واﻹرشادات والتفسيرات التي تساعد على إزالة الغموض والحيرة و فهم و إدراك هذا الواقع
المعقد والمتشا ك .

وﻻ رب أن الثورة التي شهدها العالم في حقﻞ اﻹتصاﻻت خﻼل العقود القليلة الماض ة قد
أدت إلى زادة هذا اﻹرت ا

ش ﻞ بير ،129و تنامي قدرة وسائﻞ اﻹعﻼم على التواصﻞ مع
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اﻷفراد والجماعات والتأثير فيهم ،والسعي إلى تش يﻞ إتجاهاتهم وتعديﻞ سلو اتهم سواء في
القضا ا العامة أو في القضا ا الس اس ة التي تكتسي غال ا أهم ة خاصة .

و إذا انت وسائﻞ اﻹعﻼم تستمد أهميتها ونفوذها من قدرتها على التأثير ،فإن هذه اﻷهم ة

قد تزداد في أوقات اﻷزمات ،على إعت ار الحاجة المتزايدة للجمهور أثناء هذه الفترات

الحرجة لمعرفة تفاصيﻞ اﻷحداث وجزئ اتها ،وتت ع مساراتها

ﻞ دقة حثا عن الحق قة

اﻷحداث

أ ٕواش اعا لحاجاته المختلفة ،ونظ ار ذلك لحالة الغموض التي غال ا ما تح
وتضطر المتت عين لها إلى ال حث عن مصادر المعلومات التي تزﻞ عنها الغموض وتكشف
لها ما يجر في الواقع.

وﻷن اﻹعﻼم هو أحد أدوات التشرح والتحليﻞ وأقدرها على رسم الصور الواضحة النق ة
لﻸحداث ش ﻞ م اشر وواقعي ،فإنه مطالب اليوم وأكثر من أ
اﻷزمة وتسل

الضوء عليها ،إهتماما يتجاوز المألوف و تعد

وقت مضى لﻺهتمام

اﻷوقات الضائعة ،بهدف

نسج عﻼقة ت ار ط ة دائمة ومتخصصة تجعﻞ من اﻷزمة محور اﻹنشغال الفعلي .ذلك أن

الجمهور عادة ما يلجأ عند حدوث أزمة ما إلى وسائﻞ اﻹعﻼم للحصول على المعلومات

والتفسيرات التي تساعده على إجﻼء عض الغموض والحيرة اللذان

تنفانها ،إما ﻹنقطاع

قنوات اﻹتصال مع العوالم الداخل ة والخارج ة أو لصعو ة الفهم والتفسير وتعقد مسارات

أطراف اﻷزمة وتشا ها ،حيث تص ح الوسيلة اﻹعﻼم ة ت عا لذلك المصدر الرئ سي

للمعلومات بﻞ ووسيلة اﻹتصال اﻷساس ة بين أطراف اﻷزمة والمتسببين بها و ين المجتمع

المتلهف لمعرفة اﻷحداث والتفاصيﻞ ،مما قد ضعها موضع الموجه والمتح م في مسار

اﻷحداث وفي مدخﻼتها ومخرجاتها.

وﻻ غرو إن قلنا ،أنه ﻻ تخلوا التغط ات اﻹعﻼم ة لﻸزمات من إنزﻻقات خطيرة نحو الدعا ة
لجهة على حساب جهة ،أو لتصو ر الوقائع صورة مجان ة للحق قة ،وهو ما يجعﻞ هذه

الوسائﻞ اﻹعﻼم ة جزءا من اﻷزمة بدل الكاشف لها والمحلﻞ لتفاصيلها ،بﻞ وتص ح

المتسبب الم اشر في إحداثها أو على اﻷقﻞ في تأجيج لهيبها .هذا اﻹنخ ار المتعمد أح انا

والبر ء أح انا أخر لوسائﻞ اﻹعﻼم في توج ه مسار اﻷزمة والتح م في تفاصيلها ،جعﻞ

الكثير من ال احثين في حقﻞ إعﻼم اﻷزمات حاولون وضع فلسفة واضحة ﻵداء الوسيلة
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اﻹعﻼم ة خﻼل نشوب اﻷزمة وتطورها محاولين في ذلك اﻹجا ة على التساؤﻻت التال ة:
ماهو الدور الذ

يلع ه اﻹعﻼم أثناء اﻷزمات ؟ وماهي الخطوات العلم ة والعمل ة المطلو ة

ﻹدارة اﻹعﻼم أوقات اﻷزمات؟ وما هي المهام الفعل ة المنوطة اﻹعﻼم خﻼل اﻷزمات؟

هذه اﻷسئلة وأخر تقودنا الضرورة إلى محاولة تحديد طرائ عمﻞ الوسيلة اﻹعﻼم ة عند

حدوث اﻷزمة و ف ة التعامﻞ معها غ ة معرفة الدور الحق قي الذ
التهو ن والتهو ﻞ ،خاصة في الواقع العري الذ

ينا بها عيدا عن لغة

تموج خارطته اﻹعﻼم ة اليوم ألوان

الدعا ة والدعا ة المضادة وتبتعد في ثير من اﻷح ان عن نقﻞ اﻷخ ار بإحتراف ة ،بﻞ

وتحمﻞ على عاتقها مسؤول ة صناعة اﻷحداث بدل نقلها ،وهو ما زاد من تعمي اﻷزمات،
وجعﻞ حلها يبدوا صع ا إن لن نقﻞ مستح ﻼ في عض اﻷح ان.

ٕوانطﻼقا من مﻼحظة ما ع شه الواقع العري اليوم من أزماتٕ ،وانع اس صورته على وسائﻞ
اﻹعﻼم العر ة ،جاءت هذه الورقة المتواضعة محاولة منا لوضع صورة واضحة لش ﻞ
العﻼقة التي من المفروض أن تر

المؤسسة اﻹعﻼم ة العر ة اﻷزمة ،من خﻼل إبراز

اﻷخطاء القاتلة التي إرتكبتها هذه الوسائﻞ وخاصة منها الفضائ ات العر ة في تغط اتها،

منطلقين في ذلك ط عا من خلف ة نظرة تحاول رسم مسار عمﻞ هذه المؤسسات اﻹعﻼم ة،
وتحديد وظائفها و ذا العق ات التي تعترضها أح انا في ه ذا محطات ،وتحول دون تحقي
أهدافها ،على أمﻞ أن ستفاد من التجرة ﻹستخﻼص العبر وتدارك العثرات.

و طرح الخوض في موضوع إعﻼم اﻷزمات بدا ة إلزام ة تحديد المفهوم ،ولعﻞ مفهوم اﻷزمة
عتبر من أهمها ،حيث م ننا القول أن لمة أزمة" "crisisترجع أصولها إلى الكلمة

الﻼتين ة " "kriheinوالتي معناها " "to decideأ

أن قرر  ،ولذلك فإن اﻷزمة من هذا

المفهوم تعني لحظة قرار .130 decisive moument

ما عرف معجم و ستر"  " webstاﻷزمة أنها "نقطة تحول إلى اﻷفضﻞ أو اﻷسوء وأنها

لحظة حاسمة أو وقت حرج" ،وأ ضا أنها "وضع أو موقف بلغ مرحلة حرجة" .131
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من جهته عرف المعجم الوس

اﻷزمة أنها " الضي والشدة" و المأزم "هو الطر

الضي

بين جبلين" .132ومنه جاء قول الحارث بن لدة لما سأله عمر رضي ﷲ عنه عن الطب
فقال هو "اﻷزم" و عني ه الحم ة ،و"أزم الزمان" أ إشتد القح .133

أما إذا تكلمنا عن اﻷزمة من منظورها اﻷكاد مي العلمي فإننا نجدها تص غ في ﻞ مرة بلون
العلم الذ

تأطر ه وتدرس من خﻼله ،حيث تعرف من المنظور اﻹدار على أنها لحظة

حرجة وحاسمة تتعل

مصير الك ان اﻹدار الذ

أصيب بها

 ،ما تعرف إعﻼم ا في

134

إطار ما سمى بإعﻼم اﻷزمات ،على أنها حالة إستثنائ ة تع شها المؤسسات اﻹعﻼم ة

إستجا ة ﻷزمة س اس ة أو أمن ة في المجتمع ،تنش

فيها برامج التغط ة اﻹعﻼم ة و رتفع

فيها نس ة إعتماد الجمهور على الوسيلة اﻹعﻼم ة ،135في حين شار إليها وف

الس اق

اﻷمني على أنها حالة من عدم اﻹستقرار في المجتمع نتيجة حدوث تهديدات أمن ة أو وقوع

أعمال إرهاب ة  ،ولهذا عرف اﻹعﻼم اﻷمني الذ يهتم اﻷزمة من مدلولها اﻷمني على أنه

اﻹخ ار عن الموضوعات المتصلة اﻷمن.136

وتأتي اﻷزمة عادة دون ساب إنذار ،ودون مؤشرات مس قة توحي قدومها مما يجعلها في

ثير من اﻷح ان الزائر غير المرغوب ف ه ،فغال ا ما تكون سرعة وم اغتة حيث تقلص

أمامك فرص إحتوائها في بدايتها  ،وتجعﻞ من إم ان ة اﻹحاطة بها في مهدها شيئا

اد

ون مستح ﻼ ،ولهذا السبب و عد نشوب اﻷزمة م اشرة عادة ما تسود حالة من الخوف

الشديد من العواقب والمآﻻت قد صﻞ عند ال عض إلى درجة الرعب واﻹنه ار ،ثم ما فتأ

هذا اﻹحساس القو أن يتخافت شيئا فشيئا عدما تنتقﻞ اﻷزمة من مرحلة المفاجأة إلى

مرحلة التعود والتعا ش.
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وﻷن اﻷزمة في مدلولها المفاه مي هي لحظة حرجة وحاسمة تتعل

مصير الك ان الذ

صاب بها ،ومش لة تمثﻞ صعو ة حادة أمام متخذ القرار تجعله في حيرة من أمره ،فهي

مثار اﻹهتمام ومح اﻷنظار ،فالخوف من العواقب واﻹحساس اﻻإستقرار يخرج الفرد من
دائرة اﻹنعزال الشعور إلى دائرة اﻹهتمام الجماعي الذ

فرض عل ه متا عة تفاصيﻞ

ٕواف ارزات اﻷزمة ﻷنها ستنع س على أمن الجماعة التي ع ش فيها و التالي على أمنه.
ومما يزد هذه المخاوف و عمقها هو نقص المعلومات ،الذ
الرؤ ة لد

يؤد

بدوره إلى عدم وضوح

متخذ القرار ،فتسود حالة من الخوف تصﻞ إلى حد الرعب من المجاهيﻞ التي

ضعها إطار اﻷزمة ،وهي مخاطر تضم إنه ار الك ان اﻹدار ٕ ،وانه ار سمعة و رامة متخذ

القرار داخﻞ الك ان اﻹدار والدخول في دائرة المجاهيﻞ المستقبل ة التي صعب حسابها .

وتتسبب عوامﻞ ثيرة في نشوب اﻷزمة ،منها ما هو إراد

يتعد

تتدخﻞ ف ه يد اﻹنسان ومنها ما

إرادة اﻹنسان إلى إرادة الطب عة التي هي من إرادة ﷲ ،و

ون اﻹنسان غال ا فيها

الضح ة .لكن اﻹدارة الجيدة لﻸزمة قد تقلﻞ من إمتداداتها ،و هذا الشأن ير

ال احثين المختصين في علم إدارة اﻷزمات أن عمل ة إدارة اﻷزمة تكون عن طر

ثير من

الق ام

سلسلة من اﻹجراءات الهادفة إلى الس طرة على اﻷزمات ،والحد من تفاقمها حتى ﻻ ينفلت

زمامها مؤد ة بذلك إلى إيجاد إختﻼل ما أو نشوب صراع ،ولهذا فهم يؤ دون على ضرورة

أن تنطل أولى هذه اﻹجراءات من إدارة اﻷزمة القائمة ذاتها وتتحرك في إطار اﻹستراتيج ة

الموضوعة سلفا لتجنب الطوار والمفاجآت.

ولذلك فال احثون عتقدون أن إدارة اﻷزمة لن تكون سل مة إذا ان إتخاذ القرار خاطئا،

فإتخاذ القرار و فعﻞ المفاجأة وضي الوقت والشعور الخطر الداهم والتوتر المراف يجب أن

يو ﻞ إلى خبير متطلع يجيد إخت ار الوقت والظروف المناس ة ،ﻷن قرار اﻷزمة على الرغم
من أنه قرار عاد يتخذ في ظروف إستثنائ ة ،إﻻ أنه يؤثر سلب ا في حالة عدم صوا ه عما

ين غي توفره في الظروف العاد ة من ب انات وتحليﻞ هاد
البديﻞ اﻷفضﻞ منها .

وص اغة بدائﻞ متأن ة ﻹخت ار

ينطب هذا على إدارة اﻷزمة إعﻼم ا ،حتى ٕوان ان الفارق بين ماهو إدار ٕواعﻼمي من
في خصوص ة الوسيلة المستخدمة والهدف من وراء عمل ة اﻹدارة ذاتها ،فإذا انت خل ة
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اﻷزمة التي تنشأها المؤسسات اﻹدارة سواء انت س اس ة أو إقتصاد ة أو إجتماع ة أو

حتى أمن ة في حالة نشوب أزمة ما هدفها معالجتها ٕواتخاذ الق اررات التي من شأنها التح م

فيها وتطو قها ،فإن الوسيلة اﻹعﻼم ة ﻻ تمتلك قوة إتخاذ القرار والمشار ة الم اشرة في رسم
الس اسات والتدابير العمل ة ،فدورها قتصر فق

عملها من جهة عن طر
عن طر

الطر

على التنسي

مع هذه الخﻼ ا 137لتسهيﻞ

إفادتها الصور الح ة والمعلومات الواف ة من عين الم ان ،أو

وهو المهم نقﻞ الحقائ

ما هي للجماهير المتعطشة لمعرفة المزد غ ة قطع

أمام اﻹشاعة التي عادة ما تكون المعي

الرئ سي في مثﻞ هذه الحاﻻت ﻹتخاذ

تدابير ناجعة ،ولن يتأتى ذلك إﻻ بواسطة إدارة علم ة للمنظومة اﻹعﻼم ة ﻻ تستند على

وسائﻞ القمع وﻻ تخضع لعوامﻞ التسيب.138

والواقع أن تزايد المنافسة ٕوانتقال المعلومة من مجرد ونها خبر إلى سلعة لها ثمن وق مة في
سوق إعﻼمي تنافسي ،جعﻞ الوسيلة اﻹعﻼم ة ﻻ تقبﻞ بدور هامشي قتصر على إعطاء
المعلومة وفق  ،فقد اص ح الكثير منها حاول أن

وتسيرها ،بﻞ والتأثير في أحداثها عن طر

ون شرك حق قي في إدارة اﻷزمة

تعبئة القناعات وتمرر س اسات معينة على

حساب س اسات أخر خدمة لجهات مال ة أو س اس ة أو ف رة.

وهو ما ينطب تقر ا على واقع اﻹعﻼم العري ،ف الرجوع إلى التغط ة اﻹعﻼم ة للفضائ ات
العر ة أثناء اﻷزمات التي مرت بها مؤخ ار ش ﻞ ملحو

ﻞ من تونس ومصر وليب ا وال من

وسورا وال حرن  ،و درجة أقﻞ دول عر ة أخر  ،م ن مﻼحظة ما يلي:



الخل الواضح بين ما هو س اسي ٕواعﻼمي ،ولعب دور المدير لﻸزمة بدل المراقب
لها والناقﻞ لتفاصيلها.
خلو الخطاب اﻹعﻼمي غير الرسمي إجماﻻ من رسائﻞ تدعو لتطو

اﻷزمة،

وسع ه المحموم وراء إذ اء لهيبها رغ ة منه في زادة عمرها ،على أمﻞ اﻹستفادة
منها جماهيرا.
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إعتماد اﻹعﻼم الرسمي على نفس الخطاب التقليد الذ يتبناه في اﻷوقات العاد ة

وعلى نفس آل ات العمﻞ الروتيني ،وعدم إستحداثه ﻵل ات إعﻼم ة جديدة تأخذ
عين اﻹعت ار متطل ات اﻷزمة وتراعي مميزاتها.

هذه المزال التي وقع فيها اﻹعﻼم العري ممثﻼ في الفضائ ات العر ة خﻼل هذه الفترات

الحرجة والحساسة التي مر بها عالمنا العري ،تستدعي بلورة رؤ ة واضحة للتعامﻞ مع

اﻷزمة قبﻞ و أثناء و عد.

أ -مرحلة ما قبل وقوع اﻷزمة :

لكﻞ أزمة تجل ات و وادر ،فﻼ م ن أن تحدث أزمة بدون أن تس قها مؤشرات تدلﻞ عليها

وتن أ بوقوعها ،ما يجعﻞ أح انا من إم ان ة معرفة م ان وزمان وقوعها أم ار
المتناول ،ما عد التخط

اد

ون في

لمرحلة ما قبﻞ اﻷزمة عمل ة وقائ ة م ن أن تجنب نشوب

اﻷزمات المفاجئة أو على اﻷقﻞ التقليﻞ من تداع اتها إلى الحد اﻷدنى ،ولهذا ان لزاما على
المؤسسة اﻹعﻼم ة أن تدرك هذه المؤشرات جيدا لتحدد على ضوئها ما يناسبها من أدوار

لكي ﻻ تخرج عن الس اق اﻹعﻼمي الذ تتبناه وتعمﻞ في حدوده .

ولعﻞ أولى الخطوات التي تم نها من لعب دورها على أكمﻞ وجه في هذه المرحلة الذات
هي:

 -محاولة تحليﻞ واست عاب اﻷزمات السا قة المماثلة من خﻼل اﻹجا ة على عض

التساؤﻻت المهمة التال ة:

ما طب عة اﻷزمة الحاصلة ؟ما الذ

حدث بدقة؟ هﻞ لدينا نفس القراءة لهذه اﻷزمة أم أن

هناك قراءات مختلفة؟هﻞ هناك أزمة أساس ة وأخر ثانو ة أم أن ما حدث هو نها ة
المطاف؟ يف تنظر الجماهير لهذه اﻷزمة؟ يف تم التعامﻞ معها من قبﻞ إعﻼم ا؟ما الذ

بدا جيدا أو سيئا خﻼل التغط ات اﻹعﻼم ة السا قة ؟
-

اﻹعداد لتغط ة اﻷزمة إعدادا قتضي إيجاد إجا ة مقنعة للتساؤﻻت التال ة:

ما نوع القض ة التي سوف نقوم بتغطيتها؟ما هي الموارد واﻹم ان ات الكفيلة ضمان التغط ة
الكاف ة والمناس ة؟ما هو الطاقم ال شر المؤهﻞ لهذا النوع من اﻷزمات؟ما هي القنوات
الموجودة مع ﻞ اﻷطراف الفاعلين في اﻷزمة؟ما هي أهداف الوسيلة اﻹعﻼم ة بدقة ؟
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-

معرفة طب عة المتلقي من خﻼل معرفة :

-

تحضير خطة عمﻞ واضحة وخطة بديلة في حالة الضرورة اﻹعتماد على

الخلف ات الف رة والمشارب اﻹيديولوج ة ،التر ي ة ال شرة والعرق ة ،المؤثرات السوسيولوج ة

وال س ولوج ة ،الظروف المح طة والمؤثرن الفعليين ،مدر ات الجمهور.
الخطوات التال ة :

توزع المسؤول ات على العاملين في غرفة اﻷخ ار ش ﻞ دقي

وواضح وعلى أساس

تسلسلي ،وتكليف أشخاص تتوفر فيهم اﻹم انات والرغ ة مهام إستثنائ ة تفرضها أح انا
اﻷزمة ،متا عة الم المات الهاتف ة الحساسة والطارئة مثﻼ أو تنظ م اﻷخ ار وترتيبها

حسب اﻷولو ات الخبرة ،أو اﻷشراف على برنامج سير المناو ة إذا إستمرت اﻷزمة

لعدة ساعات دون إستراحة ...إلخ.

تحديد أفضﻞ السبﻞ التي تتﻼءم مع نوع ة اﻷزمة الحاصلة للحصول على اﻷخ ار
ش ﻞ سرع ودقي .

صناعة بنك معلومات حتو على قاعدة ب انات دق قة لكﻞ ما لد ه عﻼقة اﻷزمة

لتش يﻞ خلف ة واضحة عما يجر وتسهيﻞ اﻹتصال .

ﻞ هذه اﻹجراءات المس قة تسمح لنا من مواجهة اﻷزمة والتعامﻞ معها ش ﻞ طب عي وغير

مفاجئ ،بﻞ و اﻷهم التعامﻞ مع اﻷفراد ش ﻞ يخفف عليهم وطئتها ،و ترك أثر طيب عليهم
و خفف من وقع الصدمة.139

ب -خﻼل وقوع اﻷزمة :

م ن أن تصﻞ الوسيلة اﻹعﻼم ة إلى الق ام بدور إعﻼمي مميز خﻼل متا عتها لتفاصيﻞ

اﻷزمة إذا التزمت الخطو التال ة :
-

المعالجة الح اد ة لﻸزمة من خﻼل :

التفاعﻞ والتفاهم مع مختلف أطراف اﻷزمة والمتأثرن بها ش ﻞ م اشر أو غير الم اشر .

تحو ﻞ عض صانعي الرسائﻞ اﻹخ ارة إلى مصادر مستقلة .
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سرعة التصرف عيدا عن اﻹمﻼءات والضغوطات.

جمع قدر بير من المعلومات الدق قة والفورة المم نة.

وتثير مسألة الح اد ة الكثير من اللغ حول واقع ة المفهوم أصﻼ ،وخاصة في هذه اﻷوقات
التي تكثر فيها الصراعات وتت اين خﻼلها اﻷراء والمواقف ،وتص ح ساحة السجال مفتوحة
على مصراعيها أمام مختلف الت ارات واﻹتجاهات للتعبير عن نفسها ٕوا ﻼغ صوتها عبر

منابرها اﻹعﻼم ة ،وهو ما يدخﻞ الساحة اﻹعﻼم ة في عمل ة إصطفاف ٕواستقطاب ،تنبر
خﻼلها ﻞ وسيلة إعﻼم ة للدفاع عن وجهة نظر الجهة التي تملكها أو تواليها.

ٕوان ان هذا اللغ مقبول ،على إعت ار أن الواقع اﻹعﻼمي العري أو حتى الواقع اﻹعﻼمي
الدولي اد يخلو من الح اد ة المطلقة ،فإن التقيد المهن ة مطلوب في ه ذا أوقات ،ﻷن
عمل ة نقﻞ اﻷحداث ما تجر في حق قة الواقع دون تزيف ،تش ﻞ إحد

أهم العوامﻞ

المساعدة على تجاوز اﻷزمة ،وتجعﻞ من المتلقي هو صاحب القرار اﻷول واﻷخير في ما

يجر  ،بﻞ وتم نه من صناعة القرار الش ﻞ الصح ح.

ونستط ع أن نتلمس غ اب المهن ة التي تقود إلى الح اد ة في اﻹعﻼم العري خﻼل اﻷزمات

العر ة اﻷخيرة ،حيث ﻻحظنا متت عين التهم ش المبرمج للصوت المعارض في التغط ات

اﻹخ ارة إﻻ نادرا ،واﻹكتفاء بإستضافة اﻵراء الداعمة والمؤ دة لتوجهات الوسيلة اﻹعﻼم ة،

وهو ما جعﻞ اﻷحداث ذاتها تبدو متناقضة من محطة إلى محطة ،و أننا نتا ع ما يجر من
أحداث في عالمين مختلفين ول س في م ان واحد.
-

التفاعﻞ اﻹعﻼمي مع اﻷشخاص الواقعين تحت تأثير اﻷزمة وف

التالي :

المنظور

 النظر إلى اﻷشخاص من منظور إنساني ول س على أنهم مصادر للخبر وفق  ،وهو ماستدعي تفهم حاﻻتهم النفس ة والشعورة التي تنتابهم أح انا فعﻞ اﻷزمة وتجعلهم غير

قادرن على التصرح ،فالصحفي عل ه أوﻻ في مثﻞ هذه الحاﻻت طلب اﻹذن من خﻼل

طرح السؤال الش ﻞ اﻵتي  :هﻞ تود أن تخبرني من فضلك عما حدث؟ إذا ان الجواب ﻼ
فلزام إذن إرجاء الحديث إلى وقت ﻻح  ،ﻷن الشخص ب ساطة ل س له اﻹستعداد الكافي

لﻺدﻻء ما عنده من معلومات ،أما إذا جاء الجواب إيجاب ا وأبد
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الكافي للتصرح ففي هذه الحالة على الصحفي أن ون واضحا في تحديد أ عاد المقابلة وأن
حدد اﻹطار الزمني لها ،أن قول مثﻼ " أنا أود أن أتكلم معك ل ضعة دقائ في الموضوع

التالي  "...أو " أنا أود أن أسألك ضعة أسئلة بخصوص  ،"...وفي هذا المقام اﻹستثنائي
الذ

تفرضه اﻷزمة مطلوب من الصحفي أ ضا تفاد

اﻷسئلة الغب ة مثﻞ " يف تشعر

مثﻞ هذا الشعور؟" أو الع ارات المنفرة مثﻞ " أعرف يف تشعر" أو " ﻻ بد وأنك شعرت" ،

و دل من هذا على الصحفي أن ساعد الشخص الذ أمامه على الحديث براحة .

 ح المشاعر ٕوا قاءها تحت الس طرة ،فالتعاطف ﻻ عني اﻹنس اق ثي ار واﻹنضمام إل هما لو أنه تقدير وتصدي لتلك العواطف.
-اﻹبتعاد عن إطﻼق اﻷح ام المبن ة على ردود اﻷفعال فاﻷشخاص يختلفون في مد

إستجابتهم وتقبلهم للتأثيرات اﻷول ة التي تخلفها اﻷزمات.
 -اﻻخت ار الدقي

للمادة اﻹعﻼم ة التي يجب أن تنطو على قدر بير من التعاطف

واﻻهتمام اﻹنساني و ث الطمأنينة ،فحين يتصور الناس أنهم في ساعات الخطر ﻻ بد أن

تشعرهم أنهم موضع اﻻهتمام وﻻبد أن نتأكد أنهم سوف صدقون المعلومات الصادرة من

مصادر خبيرة ومستقلة ،ومن ثم فالمادة اﻹعﻼم ة من هذا المنطل يجب أن تراعي النقا
التال ة:





تحديد الع ارات التي سوف تستخدم والتي يتم است عادها .
اﻻبتعاد عن لغة اﻹقناع ومجان ة رسائﻞ اﻻستمالة.

الص اغة الدق قة لمفردات اﻷزمة والتعبير عنها تعبي ار صح حا يجانب القدح

واﻹساءة.

عدم اﻻستثمار السلبي لﻸزمة ومحاولة إستغﻼلها لزادة اﻹنتشار الجماهير على

حساب القض ة في حد ذاتها ،وجعﻞ ساحة المعر ة فرصة لﻺغتناء .

ضمن هذا المنظور النظر و اﻹستناد إل ه تتراء

لنا ،أزمة اﻹعﻼم العري وهو غطي

اﻷزمات العر ة ،فقد ﻻحظنا من خﻼل متا عتنا لمختلف التغط ات اﻹخ ارة الفضائ ة

العر ة ،عمل ة قفز غير مسبوقة على عواطف الفرد العريٕ ،واستغﻼله ش ﻞ غير حضار
أح انا في تغط ات إخ ارة ،والتعامﻞ معه و أنه مراسﻞ صحفي مطلوب منه نقﻞ اﻷحداث
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والتعلي

عليها ،حتى ٕوان ان في وضع ﻻ سمح له بذلك ،بﻞ ومطالبته الدخول إلى

مناط خطرة ونقﻞ ما يجر عن طر الهاتف ،مما عرض ح اته للخطر ،حجة منع القناة
الفضائ ة من التغط ة وعدم السماح لها التواجد على اﻷرض.

هذا اﻷمر غير المقبول إعﻼم ا أفرز الكثير من الرواسب الخطيرة على العمﻞ اﻹعﻼمي
عموما ،وخل واقعا إعﻼم ا غير صحي ،لعﻞ أهم مﻼمحه ما يلي:
-

عمل ة نقﻞ الخبر لم تعد مقتصرة على الصحفي المؤهﻞ والمتدرب ،بﻞ أص ح

-

تحول المؤسسة اﻹعﻼم ة من ناقﻞ أساسي لﻸخ ار إلى ناقﻞ ثانو  ،عتمد

ﻞ من ملك هاتف قوم عمل ة نقﻞ الخبر ،مما جعﻞ صدق ة الخبر توضع

على المحك.

إعتماد ش ه لي على ما يتناقله اﻷفراد عبر هواتفهم النقالة أو عبر الش ة

العن بوت ة.

ج -مرحلة ما عد اﻷزمة :

على الوسيلة اﻹعﻼم ة اﻻستمرار عد إنتهاء اﻷزمة في رصد التداع ات واﻹحاطة بإف ارزاتها

حتى تقﻞ حدتها وتتﻼشى نهائ ا ،ما تسهر في ذات الوقت على تقي م اﻵداء والمتا عة
والوقوف عند النقائص والزﻻت ،لتتم ن من وضع إستراتيج ة مستقبل ة واضحة وطو لة اﻷمد
على ضوء ما تم ض طه من نقائص تحس ا لبدا ة أزمة جديدة .

ولكي تستط ع الوسيلة اﻹعﻼم ة تقي م آدائها عليها اﻹجا ة عن اﻷسئلة التال ة :

هﻞ تمت اﻹستجا ة لﻸزمة سرعة وفعال ة ؟هﻞ تمت تلب ة اﻹحت اجات الضرورة لﻺحاطة
اﻷزمة الش ﻞ الذ

المخط

عطي اﻹنط اع قدرتها في الس طرة على اﻷوضاع؟ هﻞ تم العمﻞ وف

المعد له؟ هﻞ تم إ صال الرسائﻞ اﻹعﻼم ة للجمهور المستهدف ش ﻞ صح ح؟

يف تبدوا صورة الوسيلة اﻹعﻼم ة في أذهان الجماهير المتا عة؟.

ومع أن الض

الدقي

للوظائف ووضع اﻹستراتيج ات المناس ة لكﻞ مرحلة من مراحﻞ

اﻷزمة يجنب الوسيلة اﻹعﻼم ة الوقوع في اﻷخطاء والزﻻت القاتلة ،إﻻ أن هذا ﻻ عني البتة

مجان ة الهفوات التي غال ا ما تحول دون الوصول إلى تحقي
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امﻞ ،فهامش الخطأ يجب أن ون حاض ار في هذا النوع من التغط ات اﻹعﻼم ة ،وتحديد

العق ات المتوقعة ضرور لتجنب حصول اﻷسوء.

ثان ا :المــعوقات

قد تقف حوائﻞ ثيرة أمام الوسيلة اﻹعﻼم ة تع قها عن تأد ة وظ فتها اﻹعﻼم ة

الش ﻞ المطلوب خﻼل اﻷزمة.

 .1اﻹرتهان الخ الس اسي واﻷيديولوجي :

على حين عتقد ال عض أن المعوقات الفعل ة التي وقفت حائﻼ رئ سا أمام الوسيلة

اﻹعﻼم ة من آداء وظ فتها اﻹعﻼم ة مصداق ة واحتراف ة خﻼل فترات التأزم والصراع تعلقت

أساسا طب عة اﻹرت ا بين ما هو إعﻼمي وما هو ف ر أيديولوجي سواءا ما تش ﻞ منه في

مشروع تعبو دعائي يهدف إلى شحن وتحرك الجماهير للوقوف في وجه من يثيرون

اﻷزمات الداخل ة والخارج ة خاصة منها التي تستهدف أمن الدولة ومصالحها القوم ة ،أو

ظهر في صورة مشروع براغماتي نفعي ينظر إلى المادة اﻹعﻼم ة منظار السلعة المعل ة

القابلة للتسو  ،ير ال عض اﻵخر أن حصر هذه العﻼقة في هذا الحيز المغل ف ه ثير

من الت س  ،على إعت ار أن اﻷزمة في ثير من اﻷح ان ﻻ تكتسي حلة عينها وﻻ عرف

لها لون وﻻ رائحة ،و على إعت ار أ ضا أن المؤسسة اﻹعﻼم ة قد إستطاعت في ظﻞ

التغيرات السرعة التي شهدتها خارطة العﻼقات الدول ة مع مطلع التسعين ات من القرن

الماضي-و في ظﻞ تنامي سلطة اﻹعﻼم -أن توجد لنفسها عض الفضاءات التي تؤد من

خﻼلها مهمتها اﻹعﻼم ة بنوع من اﻹحتراف ة والمصداق ة عيدا عن الوصا ة القاتلة.

وسواء اختلفنا أم لم نختلف حول نس ة تواجد ال عد اﻷيديولوجي وتأثيره في العمﻞ

اﻹعﻼمي وحتى طب عته،فإن ما ﻻ م ن اﻻختﻼف حوله هو حضور هذا ال عد أو غ ا ه

نهائ ا ،فاﻷزمة ح م طب عتها تضع الوسيلة اﻹعﻼم ة في ثير من اﻷح ان أمام خ ارات
صع ة تجعﻞ من الح اد ة شيئا نسب ا إن لم نقﻞ ضرا من الخ ال،بﻞ وتحصرها في حيز

ضي تص ح المناورة ف ه شيئا مستح ﻼ،فهي من جهة حب سة س استها التحررة المتط عة
في ثير من اﻷح ان الخلف ة الس اس ة اﻹيديولوج ة التي تفرض نمطا معينا من التعامﻞ مع
330

ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ن:ب ع,08ج 1ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2014

اﻷحداث ،و هي من جهة أخر مطال ة بتحقي ذاتها و سب ثقة جمهورها التواق إلى معرفة
الحقائ

عيدا عن لغة التهو ﻞ والتهو ن .

 .2إفتقاد عنصر الخبرة والتخصص :

غ اب العنصر

عادة ما تصطدم الوسيلة اﻹعﻼم ة عند حدوث أزمة مفاجأة

ال شر المؤهﻞ والمعد سلفا للق ام مثﻞ هذا النوع من التغط ات ،فاﻷزمة ح م طب عتها

المتسارعة والمتشا ة تتطلب تحضي ار خاصا ٕواستثنائ ا يتجاوز المألوف والمعتاد إن على

المستو التقني أو على المستو ين النفسي والعملي ،ونظ ار ﻷن اﻷزمات ﻻ تتكرر ثي ار فإن

الصحفيين الذين قومون بتغطيتها ونون أقﻞ خبرة ،و صعب عليهم تحديد المصادر خاصة
عندما يتعل الموضوع بجوانب متشا ة ومعقدة علم ا وتكنولوج ا ،ما صعب على الوسيلة

اﻹعﻼم ة في ذات الوقت تخص ص مجموعة من الصحفيين تفردهم فق

وتخصصهم ف ه وتدخرهم لوقت اﻷزمة دون سواه من اﻷوقات ،اﻷمر الذ
من اﻷح ان في مط ات السطح ة والرتا ة.

والعائ

لهذا العمﻞ

يوقعها في ثير

ﻻ قف عند عض المهتمين حقﻞ إعﻼم اﻷزمات عند هذا الحد بﻞ يتجاوز في

نظرهم الوسيلة اﻹعﻼم ة ذاتها ليرت
طب عتها مؤهﻼت شخص ة تتعل

شخص الصحفي نفسه الذ

تفرض عل ه اﻷزمة

ه فرد ول س إعﻼمي مارس وظ فة ،فاﻷزمة تفرض

على الشخص الذ يتعامﻞ معها جملة من الشرو هي :140

الذاتي لﻺنفعال والتناسب بين اﻹستجا ة

 الث ات أو اﻹتزان اﻹنفعالي معنى الض

ونوع ة المنثيرات من حيث الشدة واﻹستمرارة والموائمة معها في ضوء المتوقع

إجتماع ا ،و ذلك ال عد عن التقل ات الحادة والشديدة ،وعدم ظهور آثار سلب ة سبب
اﻹنفعال على المظاهر الفسيولوج ة التي يتح م فيها الجهاز العصبي.

 الذ اء والقدرة على اﻹبداع ،والذ


جديدة للمادة أو المواد المألوفة .

قصد ه القدرة على إنتاج الجديد من خﻼل ص اغة

الجد ة في العمﻞ والشعور المسئول ة .
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 أن تكون لد ه قدرات إدارة وتنظ م ة تساعده في تنظ م الجهود أو التعاون مع اﻷخر
سواء داخﻞ أو خارج فر اﻷزمة .

 إن ار الذات والرغ ة في العمﻞ من خﻼل الفر  ،و ذلك الرغ ة في التعلم والتدرب
والعمﻞ أساليب غير تقليد ة .

 اﻹستعداد لﻺعتراف اﻷخطاء وقبول النقد أو النص حة والرغ ة المستمرة في تطو ر
اﻷداء وتحقي اﻹنجاز .

 .3محاذير التدر ب :

تلجأ الوسيلة اﻹعﻼم ة في غالب اﻷح ان لتجاوز عق ة غ اب عنصر الخبرة

والتخصص لد

طاقمها الصحفي إلى برمجة دورات تكو ن ة متخصصة ،تحاول من خﻼلها

تجاوز النقص الموجود وتأهيﻞ عض اﻷفراد لضمان الحد اﻷدنى من التجاوب مع اﻷزمة،
لكن لﻸسف وفي ثير من اﻷح ان سرعان ما تتحول عمل ات التدرب نفسها إلى معي

حق قي أمام العمل ة التكو ن ة برمتها سبب ما يلي :


ﻻ تستط ع برامج التدرب أن تضع الصحفي المتدرب أ



ﻻ تملك برامج التدرب القدرة على معرفة ردود أفعال أطراف اﻷزمة ،وهو ما

في الس اق النفسي والعملي الذ

حال من اﻷحوال

تصنعه اﻷزمة في حق قتها ،وما يرت

بها

من توتر عصبي ٕوارهاق جسد يؤثر م اشرة على نوع ة اﻵداء المطلوب ،ما
يجعﻞ من عمل ة المحاكاة أقرب إلى التمثيﻞ منها إلى الواقع ة.
يجعﻞ الصحفي المتدرب يتعامﻞ مع احتماﻻت متوقعة وسيناروهات محتملة.

 .4قلة الوسائل واﻹم انات :

تحق التقن ة دون أدنى شك الفارق بين تغط ة جيدة وأخر رتي ة حتى ولو إمتلكت

الوسيلة اﻹعﻼم ة أرمادة جيدة من الصحفيين المتمرسين والمتخصصين ،ولعﻞ هذا الفارق
ظهر صورة جل ة في التغط ات اﻻستثنائ ة التي تهتم اﻷزمات ،على إعت ار خصوص ة

الحدث وتميزه سواء من حيث ظروف التغط ة نفسها التي تتطلب تجهيزات إستثنائ ة تواكب

المتغيرات السرعة أو من حيث إمتداد رقعة التغط ة أح انا ٕواتساعها حيث تتطلب أكثر من

نقطة إرسال واحدة .
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من هنا فإن نجاح أ

خطة إعﻼم ة عتمد على التقدير السل م لحجم اﻷنشطة

المطلو ة والجماهير المستهدفة ،وتكلفة ذلك والموازنة بين اﻹم ان ات المتاحة والمطلو ة،

والسعي لسد النقص في اﻹم ان ات الماد ة والتجهيزات الفن ة.
 .5غ اب مصدر الخبر وحضور اﻹشاعة :

141

اد سود إتفاق عام بين ال احثين في إعﻼم اﻷزمات أن ما حدد الفارق بين

تغط ة إعﻼم ة جيدة وأخر رديئة هو مد قدرة الوسيلة اﻹعﻼم ة من الوصول إلى مصدر
الخبر وتجنبها لﻺشاعة التي تتكاثر في مثﻞ هذه اﻷوقات الحساسة ،فالخبر الصح ح

والموثوق ه ص ح عملة نادرة صعب الحصول عليها من أصحابها الحق قيين الذين

تضطرهم مفاجآة اﻷزمة ومخاطرها المحدقة إلى التوار عن اﻷنظار واﻹنزواء في أماكن

مغلقة وغير معروفة لد العامة من الناس .

في مثﻞ هذه اﻷجواء المتسمة الحذر والتشنج يلجأ الكثير من اﻹعﻼميين ال احثين

عن اﻹثارة والفرجة إلى اﻹكتفاء المصادر المقرة أو الروا

الخبر دون التأكد فعﻼ من صدقه ،اﻷمر الذ

غير الم اشرة للحصول على

ضع مصداق ة الوسيلة اﻹعﻼم ة في ثير

من اﻷح ان على المحك خاصة إذا ما ثبت عدم أهل ة المصدر أو تم تكذيب الخبر من
مصدره اﻷصلي .

على مستو آخر فإن غ اب التنسي بين مختلف اﻷطراف خاصة منها اﻹعﻼم ة

والرسم ة سواء تمثلت في السلطة الس اس ة أو اﻷجهزة اﻷمن ة أو حتى المدن ة ح م الموقف
المرك لﻸزمة و ح م أ ضا تعارض اﻷهداف والمصالح أح انا ،يجعﻞ من الحصول على
الخبر الصح ح والتأكد منه أم ار صع ا إن لم نقﻞ مستح ﻼ خاصة إذا أطل

العنان للردود

والردود المضادة ،وهو ما فتح ال اب واسعا أمام رجال اﻹعﻼم لل حث عن الغرب والمثير
بدل المقبول والمعقول .

و التالي وللوصول إلى الخبر الصح ح فإنه ين غي على ﻞ اﻷطراف أن تتف على

آل ات للتنسي

العام للمعلومة الصح حة ،حتى ﻻ ضطر

تهدف إلى "إش اع حاجة ال أر
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ال حث عنها في مصادر أخر خارج ة ،بﻞ وحتى ﻻ يؤد حجب المعلومة أو التعم ة على

الحدث إلى إيجاد بيئة معلومات ة تقوم على الشائعة أو الرؤ ة للحدث المبن ة على الشك

والر ة تجاه الحقائ المرت طة ه".142

العوائ

عد تحديد الوظ فة بوضوح وض

المتوقعة من المفروض أن تنتقﻞ

الوسيلة اﻹعﻼم ة إلى تحديد اﻷهداف المتوخاة من تغطيتها لﻸزمة لتتضح اﻷمور أمامها
ش ﻞ يجعلها قادرة على إنجاز مهمتها بإحتراف ة وفعال ة .

ثالثا  :اﻷهداف المسطرة







مساعدة أطراف اﻷزمة على اﻹتصال ولعب دور القناة التي من خﻼلها يتم
التناقش والحوار.

الس طرة على الشائعات التي تنتشر في أجواء اﻷزمة ،والتي تكون لها في
ثير من اﻷح ان تداع ات سلب ة .

سرعة مواجهة اﻷزمة والحد من خسائرها.

طمأنة الجمهور الداخلي والخارجي.

التنسي بين اﻷجهزة المختلفة المعن ة مواجهة اﻷزمة.

سب تأييد الجمهور الداخلي وتعاطف الجماهير الخارج ة.

إن الرغ ة في تحقي هذه اﻷهداف مجتمعة قد يوقع الوسيلة اﻹعﻼم ة في مط ات التوفي

بين الح اد ة والموضوع ة التي تتطلبها مثﻞ هذه المحطات الصع ة و ين الرغ ة في سب
اﻹنتشار والسب الصحفي ،ولهذا ان لزاما عليها أن تحدد أهدافها وف المع ارن التاليين



الخاتمة

إستخدام اﻷنواع الصحف ة القادرة على نقﻞ الحق قة فعﻼ ،والحوارات.

إعتماد الوسيلة اﻹعﻼم ة على عنص ار الح اد ة والموضوع ة يجعلها محﻞ
إحترام الجمهور و سبها بذلك المصداق ة المنشودة .
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ومن خﻼل ما تم اﻹشارة إل ه من س اقات نظرة تحدد عمﻞ الوسيلة اﻹعﻼم ة خﻼل اﻷزمة،
يبدو واضحا أمام المتا ع للخطاب اﻹعﻼمي العري ،وجود إختﻼﻻت ثيرة تعرقﻞ آدائه،

وتعتر آل اته ،تقتضي ضرورة اﻹسراع في تغييرها ،أو على اﻷقﻞ تعديلها ما سمح له من
إعادة بناء الثقة ه مجددا.

فأبرز ما ميز الخطاب اﻹعﻼمي العري الرسمي خﻼل اﻷزمات العر ة اﻷخيرة ) الحالة

التونس ة والمصرة والليب ة على وجه التحديد( ،حثه المحموم عن قوالب تبررة ،سواء

لتبرر مواقف اﻷنظمة الس اس ة و اﻹجراءات التي إتخذتها لقمع الثورات الشعب ة ،أو لتبرر

مواقف المناهضين لهذه اﻷنظمة عدما تأكد نجاح ثوراتها ف ما عد ،وفي لتى الحالتين لم
قدم هذا اﻹعﻼم الدور المنو

الخدمة العموم ة،ولم يتعد

ه في إعﻼم المواطن ما يجر في بلده ،وف ما تقتض ه

دوره البوق الذ

ضخم صوت من ينفخ ف ه ،وظﻞ فتقد إلى

إستراتيج ة واضحة تم نه من أن يجار اﻷحداث و نافس اقي المؤساسات اﻹعﻼم ة التي

تتفوق عل ه اﻹم ان ات.

في المقابﻞ عرف اﻹعﻼم العر ي "غير الرسمي" وتحديدا القنوات الفضائ ة اﻷكثر متا عة في

الوطن العري )الجز رة ،العر ة ،الـ  ( france 24،-arabic- bbcإزدواج ة خطاب،

حيث ٕوان إشتر ت إجماﻻ في تبنيها لمواقف المعارضة ،فإن ذلك لم منعها من تبني
الخطاب الرسمي للدول التي تنتمي إليها ،ولو ش ﻞ غير صرح ،ما بدا واضحا إحجام
عضها عن اﻹشارة لﻺحتجاجات التي ظهرت ولو محتشمة تطالب بتغيير اﻷنظمة التي تت ع

إليها ،وهنا نشير بوضوح إلى الدعوات التي ظهرت على الف سبوك لتغيير النظام في ﻞ من

قطر والسعود ة ،ولم تظهر عليها ولو إشارة س طة في ﻞ من قناتي الجز رة والعر ة وتم
التعت م عليها ش ﻞ واضح.
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فاءات اﻷفراد و أثرها على الميزة التنافس ة لمنظمات اﻷعمال
 بن عمور سمير.أ

ل ة العلوم اﻻقتصاد ة و علوم التسيير
جامعة المد ة

samir_be81 @yahoo.fr

Abstract :
Business organizations operating in a rapidly changing environment
, where the sequencing of technological , economic , political and
legislative changes , and increasing competition.

So, acquire and develop the competitive advantage

is a strategic objective , to achieve it , Business organizations use many of
methods ; the most popular method is the intellectual capital.

Key words : Business organizations , competitive advantage , competition ,
human resource. intellectual capital,cadres.
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تعمل منظمات اﻷعمال في بيئة سر عة ،حيث تتﻼح المتغيرات التكنولوج ة و

اﻻقتصاد ة و الس اس ة و التشر ع ة ،و التالي أص ح امتﻼك و تطو ر الميزة التنافس ة

مثل هدفا إستراتيج ا تسعى إل ه استخدام العديد من اﻷساليب أبرزها رأس المال الف ر

) فاءات اﻷفراد( .

الكلمات المفتاح ة  :منظمات اﻷعمال  ،المنافسة  ،الميزة التنافس ة  ،الموارد ال شر ة ،

رأس المال الف ر  ،الكفاءات ال شر ة .

المقدمة :

إن التطورات و التغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم و التي مست جم ع

المجاﻻت اﻻقتصاد ة و اﻻجتماع ة و العلم ة و التكنولوج ة و أبرزها اقتصاد المعرفة و

انتشار تكنولوج ا المعلومات ،أدت إلى اشتداد حدة المنافسة بين المنظمات أوﻻ من أجﻞ
الحصول و الس طرة على الموارد و ثان ا من أجﻞ اكتساب حصص سوق ة و احتﻼل مر ز

الرادة ،ولهذا أص حت ت حث عن مقومات و مدعمات تنافسيتها المبن ة على الموارد و

اﻹم ان ات ،ضرورة ﻻمتﻼك قدرات تنافس ة تعزز بها موقفها التنافسي .

عتبر المورد ال شر أهم هذه الموارد اعت اره موردا استراتيج ا و طاقة ذهن ة و

قدرة ف رة و مصد ار للمعلومات و اﻻبتكارات ،و المعرفة الكامنة ،فالق مة الحق ق ة للمنظمة

تكمن في ق مة مواردها ،و فاءاتها الفرد ة و الجماع ة و قدرة توظ فها للمعرفة الكامنة ف ه،
و تحو لها إلى تطب قات تحق

اﻷداء المتميز .و عل ه حتى تحق

المنظمة تفوقا تنافس ا

ين غي عليها اﻻستثمار في موجوداتها الف رة ،و جذب الكفاءات ذات القدرات و المهارات و
المعرفة و الجودة الشاملة التي تفوق ما لد المنافسين .
على ضوء ما تقدم طرح التساؤل التالي :

ما هو دور فاءات اﻷفراد في تحقي  ،ثم تعزز الميزة التنافس ة للمنظمة ؟
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فـرضيـات البـحـث  :عد جمع المعلومات التي نراها ترت

صدد معالجته ،قمنا

موضوع حثنا الذ

نحن

ص اغة عض الفرض ات التي نعتبرها أكثر اﻹجا ات احتماﻻ عن

اﻹش ال ة التي نقوم فحصها  ،وهي التالي :

تعتبر الميزة التنافس ة هدفا استراتج ا تسعى المنظمة إلى تحق قه،

ما أن تشخ ص

البيئة الداخل ة والخارج ة جد مهم في تحديد اﻹستراتج ة التنافس ة المﻼئمة تؤهلها لمواجهة

التهديدات ٕواقتناص الفرص التي تت حها هذه البيئة )الداخل ة والخارج ة( .
إن تعزز الميزة التنافس ة للمنظمة يتم عدة آل ات إدارة الجودة الشاملة ،نظم

المعلومات....،الخ ،ولعﻞ أهم هذه اﻵل ات هي فاءات اﻷفراد ﻷنها المورد الوحيد القادر
على اﻹبداع والتطو ر والتجديد التكنولوجي ،واستثمار المعلومات وحسن إدارة التغيير ،مما
عطيها عد استراتج ا في ق ادة و نجاعة المنظمات .

إن الكفاءات ال شرة ) فاءات اﻷفراد( تعتبر العنصر الوحيد الذ

ملك قوة

الترج ح ،اعت ارها قادرة على خل الق مة من خﻼل ما تملكه من قدرات ومهارات مختلفة،مما

يجعلها رأس مال ف ر فاق في أهميته رأس المال الماد  ،ومنه زادت اﻷهم ة اﻹستراتج ة
لتلك الكفاءات ،اﻷمر الذ يتطلب ضرورة اﻻهتمام بها وتنميتها لتكون في مستو التحد ات
التي تواجهها المنظمة .

أهم ة الـ حـث :

 -إن العولمة ظاهرة اقتصاد ة متشا ة بتحوﻻتها السرعة والعم قة في المجاﻻت

اﻹنتاج ة ،المال ة ،التكنولوج ة ،وتماش ا مع التطورات التي شهدها العالم من ارتفاع ملحو

في عدد المنظمات مختلف نشاطاتها وتحرر التجارة الخارج ة ،لها عوامﻞ أدت إلى زادة

هذه المنافسة ،مما دفع المنظمات إلى ال حث عن الوسيلة التي تم نهم من الحفا
الحصة السوق ة ،ومن ثم تحقي التفوق التنافسي.

على

 -اﻷهم ة اﻹستراتيج ة التي تكتسبها الموارد ال شرة ضمن موارد المنظمة و اعتقادنا

أنها مصدر اﻷداء المتميز سبب ما تحوزه من مهارات و مؤهﻼت و قدرات .
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أهداف ال حث :

* إبراز اﻵل ات الكفيلة بتعزز الميزة التنافس ة للمنظمة ،خاصة في ظﻞ المناخ اﻻقتصاد
الجديد ،الذ ﻻ م ان ف ه للمنظمات ضع فة التنافس ة .

*محاولة التأكيد على دور تنم ة فاءات اﻷفراد في خل الق مة ومن ثم أهميتها في تحقي
التفوق التنافسي.

مـنهج الـ حث واﻷدوات الـمستـخدمـة :من أجﻞ دراسة إش ال ة موضوع حثنا وتحليﻞ

أ عادها ومحاولة اخت ار الفرض ات المقدمة ارتأينا أن نعتمد على المنهج الوصفي والتحليلي

 ،أما اﻷدوات المستخدمة في ال حث فهي المراجع والمصادر اللغتين العر ة واﻷجنب ة،
القد مة والجديدة في هذا الموضوع .

أوﻻ – مفهوم الميزة التنافس ة :

ير ال عض أن المنافسة لم تعد تقف عند حدود خفض ثمن السلعة و تحسين

جودتها ،بﻞ هي منافسة على أساس القدرة على اﻹبداع و اﻻبتكار و دخول السوق منتجات

و خدمات جديدة ،و ير ال عض اﻵخر أن التنافس الحق قي س ون حول الكفاءات و
الصناعات الجديدة ،و المنافسة لن تكون في السعر بﻞ ستكون السرعة ،الجودة ووﻻء

العمﻼء مجاﻻت للتنافس الجديد ،ما أن المنافسة لن تكون بين منتج و آخر بﻞ بين منظمة

و أخر ). (01

الميزة التنافس ة هي قدرة المنظمة على ص اغة و تطبي

اﻻستراتيج ات التي

تجعلها في مر ز أفضﻞ النس ة للمنظمات اﻷخر العاملة في نفس النشا ).(02

و هي قدرة المنظمة على تحقي حاجات المستهلك ،أو الق مة التي يتمنى الحصول

عليها من المنتج مثﻞ الجودة العال ة ). (03

ما أنها ع ارة عن ميزة أو عنصر التفوق للمنظمة الذ

تحققه جراء اعتمادها

إستراتيج ة تنافس ة معينة ،سواء تعل اﻷمر بإستراتيج ة ق ادة التكلفة أو إستراتيج ة التمييز،
و التالي تحقي إستراتيج ة الجودة اﻷعلى ).(04

و للميزة التنافس ة شقين  :اﻷول هو قدرة التمييز على المنافسين في الجودة و  /أو

السعر و  /أو توقيت التسل م و  /أو خدمات ما قبﻞ أو عد الب ع ،و في اﻻبتكار و القدرة
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على التغيير السرع الفاعﻞ ،أما الش الثاني فهو القدرة على مغازلة مؤثرة للعمﻼء تهيئ و

تزد من رضائهم و تحق وﻻئهم ،و ﻻشك أن النجاح في الش الثاني متوقف على النجاح
في الش اﻷول ). (05

على الرغم من عدم وجود تعرف متف عل ه للميزة التنافس ة على مستو المنظمة

 ،إﻻ أنه م ن تكامﻞ محاور التعارف السالفة الذ ر أساس لتحقي

المرت طة بتحقي

تنافس ة المنظمة

موقف متميز لها عن منافسيها في جودة و أسعار منتجاتها و خدماتها

اﻻعتماد على استثمار مواردها و إم اناتها المتنوعة من خﻼل تطبي

اﻻستراتيج ات .

العديد من

ثان ا – مصادر و محددات الميزة التنافس ة على مستو منظمات اﻷعمال:

تتعدد مصادر الميزة التنافس ة التي تمتلكها المنظمة  ،ذلك أن هذه اﻷخيرة ﻻ تعتمد

على مصدر واحد و إنما على مجموعة متكاملة من العوامﻞ لضمان الح ازة على ميزة

تنافس ة قو ة ،ما أن الميزة التنافس ة التي ستحوزها تتحدد من خﻼل حجمها و نطاق
التنافس .

أ -مصادر الميزة التنافس ة  :يجب على المنظمة أن تتعرف على مصادر ميزتها حتى

تتم ن من توج ه الجهود لتعززها ،و لتحليﻞ هذه المصادر يجدر بها تشخ ص و صفة
دق قة لكﻞ نشاطاتها ،و الوسيلة اﻷساس ة للق ام بذلك هي معرفة سلسلة ق متها .

حلقة الق مة هي طرقة غرض إجراء التحليﻞ الداخلي للمنظمة  ،و تم تقد مها

بواسطة ما ﻞ بورتر في تا ه عنوان الميزة التنافس ة و هي تعرف على أنها طرقة نظام ة
للنظر إلى سلسلة اﻷنشطة التي تؤديها المنظمة  ،حيث م ن من خﻼلها فهم المصادر
الحال ة و المحتملة للميزة التي تحققها المنظمة عن منافسيها ،و قوم أسلوب تحليﻞ حلقة

الق مة بتجزئة المنظمة إلى مجموعات من اﻷنشطة من الناح ة اﻹستراتيج ة ،غرض فهم
سلوك التكلفة لديها و مصادرها الحال ة و المحتملة لتحقي

مجموعتين من اﻷنشطة ش ﻞ عام و هما): (06

الميزة التنافس ة ،إذ هناك

 -1اﻷنشطة اﻷول ة  :تتولى اﻷنشطة اﻷول ة مهمة التكو ن الماد

للمنتج أو الخدمة

التي تقدمها المنظمة  ،تسل مها و تسو قها ،و ذلك خدمة ما عد الب ع ،و تتكون من خمسة
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أنشطة و هي  :اﻹمدادات الداخل ة ،عمل ات التشغيﻞ ،المخرجات من المنتجات ،التسو
الخدمة .

و

 -2اﻷنشطة الداعمة  :و تقوم بتقد م المدخﻼت الخاصة البن ة اﻷساس ة ،و التي تسمح

لﻸنشطة اﻷول ة أداء دورها ،و تتكون من أرعة أنشطة و هي  :البن ة اﻷساس ة ،إدارة
الموارد ال شرة ،تنم ة التكنولوج ا و أخي ار الشراء .

من خﻼل ما سب نستنتج أن مصادر الميزة التنافس ة هي الموارد ﻞ أنواعها أ

الملموسة منها و المعنو ة و هذا ما يبينه الش ﻞ التالي :

ش ل رقم  : 01مصادر الميزة التنافس ة

اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

ﻗﺪرات)اﻟﺮوﺗﲔ اﻟﺘﻨظﻴﻤﻲ
اﳌﻮارد
اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ
المهارات ال شرة

اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ
التكنولوج االمال ة
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ب -محددات الميزة التنافس ة  :تتحدد الميزة التنافس ة من خﻼل حجم الميزة التنافس ة

و نطاق التنافس ،حيث من خﻼلهما تتحدد مد
المنافسين .

قوة و إم ان ة صمود هذه الميزة أمام

 -1حجم الميزة التنافس ة  :تتحق للميزة التنافس ة سمة اﻻستمرارة إذا أم ن للمنظمة
المحافظة على ميزة التكلفة اﻷقﻞ أو التميز في مواجهة المنظمات المنافسة ،و ش ﻞ عام

لما انت هذه الميزة بيرة وواضحة لما تطلب من المنظمات المنافسة بذل جهود بيرة و

توفير موارد بيرة للتغلب عليها و إ طال س طرتها في السوق .

 -2نطاق التنافس أو السوق المستهدف  :عبر عن مد اتساع أنشطة و عمل ات
المنظمة غرض تحقي م از ا تنافس ة ،فنطاق النشا على مد واسع م ن أن حق وفورات

في التكلفة عن المنظمات المنافسة ،و في مثﻞ هذه الحالة تتحق

اقتصاد ات المد

و

خاصة في حالة وجود عﻼقات متداخلة و مت ار طة بين القطاعات السوق ة أو الصناعات

التي تغطيها عمل ات المنظمة  ،و من جانب آخر م ن للنطاق الضي تحقي ميزة تنافس ة

من خﻼل التر يز على قطاع سوق معين و خدمته أقﻞ تكلفة أو تقد م منتج مميز له .
ثالثا  :البيئة التنافس ة و اﻻستراتيج ات التنافس ة :

لقد أدر ت اﻹدارة في المنظمة المعاصرة أن الح مة و اﻻبتكار لم عودا افيين

لتحقي النجاح و ضمان اﻻستمرار ،فقد انهارت الفواصﻞ الزمن ة و الم ان ة بين اﻷسواق و

تطورت التكنولوج ا ش ﻞ غير مسبوق ،و زادت حدة المنافسة و تعددت أش ال المنتجات و

استراتيج ات التسو  ،و تغيرت حاجات و رغ ات العمﻼء ،و أص ح اﻷخذ الف ر

اﻻستراتيجي ضرورة ملحة لتحقي الفعال ة للتنظ م و اﻻستمرار لعمل اته .

أ -البيئة التنافس ة  :إن دراسة و تحليﻞ العوامﻞ البيئ ة الخارج ة و الداخل ة تعتبر أحد

العوامﻞ الهامة عند إعداد اﻹستراتيج ة ،حيث يتوقف القرار اﻻستراتيجي على تحليﻞ عناصر

البيئة الخارج ة و الداخل ة .
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 -1تحليل البيئة الخارج ة  :توجد مجموعة من العناصر و المؤثرات الخارج ة التي

تلعب دو ار مؤث ار في الخ ارات و التصرفات اﻹستراتيج ة ،و من ثم قدرة المنظمة على تحقي

أهدافها ،و م ن أن تصنف هذه العناصر في ثﻼثة مجموعات مت ار طة هي البيئة الكل ة )
العامة( ،بيئة الصناعة ،و بيئة التشغيﻞ). (07

البيئة العامة هي التي ينطو تحتها أو تعمﻞ ضمن إطارها جم ع المنظمات  ،و

تحتو على متغيرات عامة تنشأ و تتغير خارج المنظمة و التي تؤد

إلى تغيير حتمي في

مسارها ،و لكنها ﻻ تستط ع التأثير فيها .و نجاحها عتمد بدرجة أساس ة على قدرتها في

إيجاد التﻼؤم المناسب بين أنشطتها و بين المتغيرات البيئ ة الم ونة لهذه البيئة ) .(08و

تشمﻞ مجموعة العوامﻞ اﻻقتصاد ة و التكنولوج ة و التشرع ة و الثقاف ة و اﻻجتماع ة و
الد مغراف ة ).(09

و النس ة للبيئة الخاصة ) بيئة الصناعة( فهي الخصائص و العناصر و

المتغيرات التي تميز صناعة معينة عن غيرها من الصناعات و من أهم هذه الخصائص
عدد المنتجين و الموردين و تدخﻞ الدولة و المنتجات و التكاليف ). (10

أما بيئة التشغيﻞ فهي تلك العوامﻞ التي تسود بيئة المنظمة و تؤثر على قدرتها في

الحصول على الموارد المطلو ة أو نجاحها في تسو

منتجاتها أو خدماتها فعال ة و تشمﻞ

الوضع التنافسي ،تحليﻞ العمﻼء ) تقس م السوق ،دوافع المستهلك و اﻻحت اجات غير

المش عة (  ،تحليﻞ الموردين ،تحليﻞ الممولين ،الموارد ال شرة). (11

عد التعرف على م ونات البيئة الخارج ة ين غي جمع المعلومات عن البيئة ،و

تحديد المعلومات المطلو ة ثم ال حث عن

ف ة الحصول عليها و تحديد المسؤول عن

جمعها ،هذه المعلومات تع س فرصا للمنظمة ين غي اقتناصها أو تهديدات ين غي تفاديها و
التخلص منها .

 -2تحليل البيئة الداخل ة  :عني تحليﻞ البيئة الداخل ة إلقاء نظرة تفصيل ة إلى داخﻞ
التنظ م لتحديد مستو ات اﻷداء ،مجاﻻت القوة و الضعف ،حيث أن نقا

القوة هي موارد

تمتلكها المنظمة و قدرات طورتها م ن استغﻼلها و تحو لها إلى ميزة تنافس ة مستدامة،
بينما نقا

الضعف هي الموارد و القدرات التي تفتقر إليها المنظمة أو تعاني من عدم
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فايتها ،و التي تحول بينها و بين إيجاد ميزة تنافس ة مستدامة .و يبنى التحليﻞ الداخلي

على معلومات تفصيل ة عن المب عات  ،اﻷراح ،التكاليف ،اله ﻞ التنظ مي و نم اﻹدارة

و عوامﻞ تسو ق ة و إنتاج ة  ...الخ .

 -3التشخ ص اﻻستراتيجي لبيئة المنظمة :التشخ ص اﻻستراتيجي قوم على تحليﻞ

بيئة المنظمة ) الداخل ة و الخارج ة ( ونه مثﻞ تلك العمل ة الخاصة بإيجاد الموائمة و
التوازن بين الفرص الخارج ة و نقا

القوة في الموارد الداخل ة من جهة ،و التهديدات

الخارج ة و نقا الضعف المﻼزمة للموارد الداخل ة من جهة أخر

اعت اره مدخﻼ أساس ا

لنظام التسيير اﻻستراتيجي ،فهو قوم على ف رة التوفي ما بين العوامﻞ الداخل ة و ظروف

البيئة الخارج ة .

معرفة نقا

لتحليﻞ موقف المنظمة الراهن ين غي معرفة مد

معرفة مد

فعال ة اﻹستراتيج ة الحال ة ،ثم

قوتها و ضعفها و ما هي الفرص المتاحة لها و التهديدات المحدقة بها ،و
تنافس ة أسعار و تكاليف المنظمة  ،و قوة مر زها التنافسي ،و القضا ا

اﻹستراتيج ة التي تواجهها ). (13

عد تحليﻞ موقف المنظمة ﻻبد من تحديد اﻹستراتيج ة التي ستتبناها المنظمة و

هنا ين غي تحديد اﻻتجاه التنافسي التر يز على ق ادة التكلفة ،التميز و التر يز ،و تحديد

النطاق التنافسي و اﻻستراتيج ات الوظ ف ة ثم اخت ار التحر ات اﻹستراتيج ة اﻷخيرة .ثم

تأتي مرحلة الح م على فعال ة اﻹستراتيج ة الحال ة من خﻼل المؤشرات التال ة :
-

اتجاهات حصة السوق ،هوامش الرح ،صافي الرح ؛

اتجاهات نمو أو انخفاض المب عات ؛
درجة المﻼءة ؛

الصورة الذهن ة و السمعة لد العمﻼء ؛

الم از ا و القدرة التنافس ة .

ب -اﻻستراتيج ات التنافس ة  :تعرف إستراتيج ة التنافس أنها مجموعة متكاملة من
التصرفات تؤد

إلى تحقي

ميزة متواصلة و مستمرة عند المنافسين ،و تتحدد إستراتيج ة

التنافس من خﻼل ثﻼث م ونات أساس ة و هي ). (14
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 -طر قة التنافس  :و تشمﻞ إستراتيج ة المنتج ،إستراتيج ة الموقع ،إستراتيج ة التسعير،

إستراتيج ة التوزع ،إستراتيج ة التصن ع و ه ذا .

 حل ة التنافس  :و تتضمن اخت ار التنافس لﻸسواق و المنافسين. -أساس التنافس  :و شمﻞ اﻷصول و المهارات المتوفرة لد

أساس الميزة التنافس ة المتواصلة و اﻷداء في اﻷجﻞ الطو ﻞ .
و غ ة تحقي

المنظمة  ،و التي تعتبر

ميزة تنافس ة مقارنة المنافسين يجب على المنظمة انتهاج ثﻼث

استراتيج ات تنافس ة  :إستراتيج ة الق ادة في التكلفة ،إستراتيج ة التمييز و إستراتيج ة التر يز

) ،(15و هذا اﻻعتماد على مواردها و عوامﻞ القوة لديها ،فاﻹستراتيج ة التنافس ة للمنظمة

يجب أن تصمم ش ﻞ يؤد

إلى الس طرة و التح م في الموارد و الكفاءات التي تسمح لها

التمييز عن المنافسين ،و أن تتسم تلك اﻹستراتيج ة المرونة المناس ة ﻹحداث التكيف

اﻻيجابي مع تغيرات البيئة التنافس ة و استراتيج ات المنافسين ). (16

 -1إستراتيج ة ق ادة التكلفة  :تتمثﻞ هذه اﻹستراتيج ة في حصول المنظمة على عائد
فوق العائد السائد في السوق الرغم من وجود منافسة قو ة ،و ذلك م ن الوصول إل ه عن

رفع حصة المنظمة من السوق ،و بتوفير النقد الكافي لتمو ﻞ أنشطة المنظمة مع

طر

خفض التكاليف ش ﻞ مستمر و الحصول ش ﻞ دائم و أسعار تنافس ة على مصادر

اﻷموال و المواد اﻷول ة ،و بوجود طلب مرن للسعر و عدم وجود طرق ثيرة لتمييز المنتج

مع وجود طرقة واحدة ﻻستخدام السلعة النس ة لكﻞ المشترن إضافة إلى محدود ة تكاليف
التحول أو عدم وجودها بتاتا النس ة للمشترن ) (17و تنحصر مصادر ميزة التكلفة في :

تكاليف المدخﻼت ،تكنولوج ا العمل ات ،تصم م المنتجات ،استغﻼل الطاقة اﻹنتاج ة ،و
العوامﻞ اﻹدارة  ...الخ .

تستط ع المنظمة من خﻼل هذه اﻹستراتيج ة تحقي الم از ا التال ة): (18
-

تحتﻞ المنظمة المنتجة بتكلفة أقﻞ موقعا أفضﻞ من حيث المنافسة على اﻷسعار،
و تتمتع حما ة ضد المنافسين لعدم قدرتهم على تخف ض اﻷسعار؛
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-

م ن للمنظمة المنتجة بتكلفة أقﻞ أن تكون في مأمن من الموردين اﻷقو اء خاصة

ف ما يتعل

ضغو ارتفاع أسعار المدخﻼت الهامة ؛

تحتﻞ المنظمة المنتجة بتكلفة أقﻞ موقعا تنافس ا ممتا از م نها من تبني س اسة
تخف ض اﻷسعار لمواجهة أ

هجوم من المنافسين الجدد ،ما أنها تستط ع

استخدام تخف ضات السعر لمواجهة السلع البديلة و التي قد تتمتع أسعار جذا ة .

 -2إستراتيج ة التميز ) التمييز ( :في هذه اﻹستراتيج ة تتجه المنظمة ﻷن تبدو متميزة
عن منافسيها في عيون و أذهان عمﻼئها ،فتر المنظمات الساع ة للتميز تسعى لتهيئة

فروق إضاف ة لخدمات م ملة ،و عندما تنجح المنظمة في ذلك يت عها منافسوها محاولين

تقليدها ،و ه ذا يزول ما بنته المنظمة من تمييز في أذهان عمﻼئها لذلك فان معظم الم از ا
التنافس ة الناتجة عن التمييز تكون قصيرة اﻷجﻞ ،و ه ذا

ون على اﻹدارة في المنظمات

المتنافسة أن تف ر استمرار في سمات و مﻼمح جديدة تضيف ق مة ماد ة و معنو ة لما

تقدمه لعمﻼئها ) .(19و م ن لهذه اﻹستراتيج ة أن تحق الم از ا التال ة ) (20
 -إدراك المستهلك لق مة اﻻختﻼفات في المنتج أو الخدمة و مد

تميزه عن غيره من

المنتجات و تعدد استخدامات المنتج و توافقها مع رغ ات المستهلك و عدم وجود عدد بير

من المنافسين يت ع نفس اﻹستراتيج ة .

 -تهدف إلى تحقي عائد فوق العائد السائد في القطاع مقارنة المنظمات المماثلة و تعزز

القدرة الدفاع ة للمنظمة  ،لمواجهة المنافسين و دفع و إعطاء ميزة تنافس ة على مستو

العرض الخاص بها و الفرد من نوعه .

 -3إستراتيج ة التر يز :التر يز هو اخت ار المنظمة لمجاﻻت و حدود لنشاطها تحق لها

ميزة تنافس ة أفضﻞ ،مثﻞ المنتجات ،العمﻼء ،اﻷسواق ،فهي بذلك تختلف عن اﻹستراتيجيتين
السا قتين في أنها تعتمد على خدمة جزء من السوق و ل س السوق له ،و تهدف هذه

اﻹستراتيج ة إلى بناء ميزة تنافس ة و الوصول إلى مواقع أفضﻞ في السوق من خﻼل التر يز
على استخدامات معينة للمنتج ،و تأخذ هذه اﻹستراتيج ة إماش ﻞ تنم ة السوق أو تنم ة

المنتج ،أو التكامﻞ اﻷفقي .

ار عا  :الكفاءات الفرد ة ) فاءات اﻷفراد ( :
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تعتبر الكفاءات الفرد ة أحد أهم م ونات رأس المال ال شر  ،فهو ذلك الصنف من

الموارد ال شرة ذو القدرات اﻹستراتيج ة ،و المهارات النادرة و المعرفة الكامنة ،ممثﻼ في

الكفاءات المنتجة للق مة و النادرة ،و غير القابلة للتقليد أو التبديﻞ .

أ -تعر ف و أنواع الكفاءات  :تعتبر الكفاءات أصﻞ من أصول المنظمة  ،ﻷنها ذات

طب عة تراكم ة حيث أنها تزد و تقو مع مرور الزمن ،اﻷمر الذ

يجعلها مصدر جيد

للتنافس ة ،و هي صع ة التقليد من قبﻞ المنافسين ،و تعتبر من المقومات الضرورة لوجود

الكفا ة اﻹنتاج ة ،و هي بذلك أفضﻞ مصدر للتنافس ة ،فالميزة المبن ة على الكفاءات تتميز

اﻻستمرارة و طول مدة الح اة ،و هذا إذا ما حافظت المنظمة على فاءاتها و سعت إلى

تنميتها و تطو رها ،حيث شير مصطلح الكفاءة من وجهة النظر التي تعني تحقي

أعلى

فالكفاءة هي امتﻼك المعارف ،و الخبرات الﻼزمة ﻷداء العمﻞ و تطبي

ذلك

المخرجات إلى ما هو متاح من المدخﻼت أو التكلفة ،مما عني أن مستو معين من الفوائد

ﻻ م ن الحصول عل ه بتكلفة أقﻞ ). (21

فعال ة .و تصنف الكفاءات إلى صنفين .(22) :

 -1الكفاءات الفرد ة  :تمثﻞ حلقة وصﻞ بين الخصائص الفرد ة و المهارات المتحصﻞ

عليها من أجﻞ اﻷداء الحسن لمهام مهن ة محددة ،حيث أن الكفاءة الفرد ة تتحدد من خﻼل

المزج بين الخصائص و الط ائع الفرد ة التي تميز شخص ة الفرد و المهارات و القدرات التي
تسبها عن طر

التعلم و الممارسة العمل ة و بذلك تتحدد فاءته في إنجاز أعماله و

مهامه من خﻼل تفاعﻞ خصائص شخصيته و مختلف القدرات و المعارف الم تس ة سواء
انت معارف و مهارات عامة أو معارف و قدرات خاصة مجال عمله ،لها تحدد مد قوة

فاءته .

و قد أوضح ماك ل ﻼند "  " Mc. Clellandأن القدرات اﻷكاد م ة و اخت ارات

المعرفة و الشهادات ﻻ تم ن من التقدير الجيد ﻷداء العمﻞ ،و عدد عض اﻷنما

من

الكفاءات التي سمحت بتقدير أحسن لﻸداء ،أثناء العمﻞ و اعتبرها تتوزع على خمس فئات

أو أ عاد ،و تتمثﻞ ف ما يلي): (23
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* المعرفة المعلومات المتاحة لﻸفراد في ميدان معين مثﻞ  :المحاس ة ،التسو
ال شرة  ...الخ

* المؤهﻼت و الخبرة  :مثﻞ مؤهﻼت و مهارات التسيير الفعال.
* إدراك الذات  :تتعل

في مجموعة عمﻞ .

و الموارد

المواقف و الق م ،و صورة الذات ،مثﻞ إدراك الشخص لذاته عضوا

* صفات الع قرة  :الخصائص العامة التي تقود إلى السلوك طرقة معينة المثابرة،

المرونة و الم ادرة

* الدوافع  :و هي القوة الداخل ة المتوافرة التي تنشأ عنها السلو ات مثﻞ دوافع اﻻنجاز أو
اﻻنتماء .

 -2الكفاءات المحور ة أو الجماع ة  :الكفاءات المحورة تعني تحصيﻞ ﻞ من القدرة

و المهارة ذات الصلة أساسا الكفاءات الفرد ة ) (24فهي ع ارة عن تلك المهارات الناجمة

عن تظافر و تداخﻞ بين مجموعة من أنشطة المنظمة إذ تسمح هذه الكفاءة بإنشاء موارد

جديدة ،ما أنها تعبر عن طاقات و إم ان ات أساسها الف ر اﻹنساني و المعرفة المتميزة
التي يتمتع بها أفراد المنظمة لهم أو عضهم ،يتم التوصﻞ إلى الكفاءات المحورة عن

طر تنم ة و توصيﻞ و ت ادل المعلومات و المعارف بين أعضاء المنظمة

خامسا – ال حث و آل ات تنم ة فاءات اﻷفراد :

إن تهاون المنظمة في اﻻستثمار في الموارد و الكفاءات يؤد

بها إلى تقادم هذه

اﻷخيرة و التالي تراجع موقعها التنافسي ،و تميز بين تقادم الموارد و الكفاءات ،حيث

تتقادم الموارد عند استعمالها في حين تتقادم الكفاءات عند عدم استعمالها لذا قبﻞ ال حث في
آل ات تنم ة الكفاءات ين غي ال حث عنها و تقي مها.

أ -ال حث عن الكفاءات الفرد ة المحور ة و تقي مها  :يتم ال حث عن الكفاءات
الفرد ة و التقي م من خﻼل ):(25

 -1التقي م الدائم و المستمر للكفاءات :تقوم إدارة الموارد ال شرة بتقي م مستمر أثناء عمل ات
التوظيف ،الترق ة ،إعادة ترتيب و تصنيف العاملين ،عن طر
طاقات التقي م ،غ ة ق اس القدرات و المهارات الفرد ة .
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 -2الكشف عن الكفاءات النادرة  :أ

تحديد اﻷفراد ذو القدرات و المهارات النادرة ،و

تحديد م انهم و مجال تخصصهم و خبرتهم و دورهم اﻹنتاجي .

 -3الكشف عن الكفاءات الفرد ة غير المعروفة من طرف اﻹدارة.

و ف ما يخص الكفاءات المحورة فيتم ال حث عنها و تقي مها من خﻼل ): (26

 -1تنطل المنظمة في عمل ة ال حث عن الكفاءات الجماع ة ) المحورة( من أنها ل ست

فرد ة بﻞ أن فرق و مجموعات العمﻞ داخﻞ المنظمة م ن أن تكون لديها فاءة نوع ة و
خاصة موزعة على مواردها ال شرة و التي تش لت فعﻞ تفاعﻞ العديد من العوامﻞ .

 -2تشخ ص الكفاءات ضمن نشا

محدد  :تحديد الكفاءات التي تتوفر عليها المؤسسة

ضمن نشا صناعي أو إنتاجي معين ضمن سلسلة عمل اتها اﻹنتاج ة فقد ون هذا النشا
عمل ة عمﻞ تسيير أو أداء تشغيلي ،أو تكون عمل ة تسيير تقني للممتلكات و التجهيزات

 -3التشخ ص على أساس المشارع اﻹستراتيج ة و تهدف هذه العمل ة إلى تحديد الكفاءات
التي تم ن المنظمة من انجاز و تحقي أهدافها اﻹستراتيج ة .

ب -آل ات تنم ة الكفاءات الفرد ة  :عد تحديد الكفاءات الفرد ة المتوفرة و تقي مها،

تأتي عمل ة تنم ة الكفاءات حتى ﻻ تتقادم و تواكب التطورات الجديدة و من بين اﻵل ات
المعتمدة في هذا الصدد :

 -1التعلم ) : (27في ظﻞ تزايد اﻻهتمام المنافسة المعتمدة على الميزة التنافس ة و المرتكزة

على الكفاءات و المهارات ال شرة ذات القدرات العلم ة و الف رة ،برزت إلى حيز الوجود

نظرة جديدة تفترض أن المعرفة هي المصدر اﻷساسي للثروات سواء النس ة لمنظمة
مفردها أو لدولة من الدول و يتحق ذلك من خﻼل عمل ة التعل م .

فالتعل م عمل ة تستهدف بناء أو تطو ر منظومة معارف علم ة ضمن س اق تطب قي

محدد ،و على قاعدة اﻻخت ار الفلسفي و العقيد المحدد ،و تر ز على المعارف و المناهج
العلم ة و المداخﻞ و اﻷساليب التطب ق ة المتعلقة بجم ع مقومات الشخص ة لﻸفراد أو

الجماعات ،و بناء على عمل ة التعل م سنحصﻞ على الشخص ة العلم ة و الثقاف ة القادرة

على التفاعﻞ مع تحد ات الح اة و مواجهتها و المساهمة في شرو تطو رها غض النظر
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عن حدود الزمان أو الم ان ،مع التر يز على بناء المجتمع أو الدولة التي ينتمي إليها

اﻷشخاص المعنيون ). (28

و نظ ار ﻷهم ة الحصول على الكفاءات المرت طة المعرفة لرفع اﻷداء و تحقي

الوفورات في منظمات اﻷعمال ،ان لزاما عليها تنم ة معارفها من خﻼل اخت ار أفضﻞ
للعناصر ال شرة و المحافظة على مستو مرتفع من التعل م المستمر .

 -2التدر ب :هو عمل ة تستهدف بناء أو تطو ر منظومة مهارات تطب ق ة ضمن س اق

معرفي محدد ،و على قاعدة اﻻخت ار الفلسفي العقيد

للمجتمع أو للمنظمة و تر ز على

المعارف و المناهج العلم ة ،و مهارات تطب قها ف ما يتعل بجم ع مقومات الشخص ة لﻸفراد
و الجماعات و تهدف إلى بناء الشخص ة العلم ة و العمل ة القادرة على فهم الح اة ).(29

و تن ع أهم ة التدرب للمنظمة من ونه عمﻞ على زادة اﻹنتاج ة و رفع فاءة

اﻷداء ،و ساعد في ر أهداف العاملين أهداف المنظمة و يؤد

إلى التطور في أساليب

الق ادة و ترشيد عمل ة اتخاذ القرار و يؤد إلى توض ح الس اسات العامة للمنظمة .

وأهم ة التدرب النس ة للعاملين تت ع من ونه ساعدهم في إدراكهم لدورهم في المنظمة ،و

ساعدهم في تحسين ق ارراتهم و حﻞ مشاكﻞ العمﻞ ،و يوفر لهم فرصة التطور و التميز و

الترق ة ).(30

 -3اﻹبداع  :نقصد اﻹبداع الذ

ستعمﻞ الكفاءات المحورة الحال ة من أجﻞ إنشاء فاءات

جديدة  .و نظ ار للدور الذ يلع ه اﻹبداع داخﻞ المنظمة فانه ﻻبد من اعتماد س اسات دق قة
في مجال تنظ م و تخط

نشاطات اﻹبداع اعت اره العنصر اﻷساسي الذ

صنع الفارق

بين أداء المنظمات  ،و في هذا الصدد ﻻبد على المنظمة تحديد برامج دق قة لﻺبداع تكون

مبينة على أسس منها ):(31
* تنش

درجة الذ اء و تشج ع القدرات الف رة الخاصة .

* خل

الجو المناسب لنمو و تطو ر اﻹبداع و اﻻبتكار ،ما ساعد هذه الكفاءات على

* تحديد الكفاءات ال شرة القادرة على اﻻبتكار و إعطائها افة الظروف المﻼئمة و السهر

على تكو نها و رس لتها دورا .

اﻷداء و اﻹنتاج و التطو ر .
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 -4المساهمة التنظ م ة  :التي م ن تحديدها فضﻞ فعال ة أساليب التسيير ،و تنم ة
الكفاءات من طرف المنظمة  ،سواء من خﻼل نظام اﻻنتفاع المشترك النتائج ،و أساليب

الم افأة ،و أساليب الح ازة ،و أساليب تطو ر المسار الوظ في التي تعد أمثلة على أساليب
التسيير التي تختص بتعبئة الكفاءات ،ما تمثﻞ إذن المساهمة التنظ م ة في اﻻستعمال
الفعال للكفاءات .

سادسا :مساهمة فاءات اﻷفراد في تطو ر تنافس ة المنظمة:

لكفاءات اﻷفراد أهم ة بيرة اقي الموارد التي تمتلكها المنظمة و قد تلعب دو ار بي ار

في تحقي

و تعزز الميزة التنافس ة إذا ما تم اﻹهتمام بها .

أ -أهم ة الموارد و الكفاءات النس ة للمنظمة :إن تحقي

ميزة أو م از ا تنافس ة

المنظمة يتطلب توفرها على مجموعة من الكفاءات و الموارد الضرورة لذلك ،و تسييرها

تسيي ار فعاﻻ و فؤا ،ﻷن ذلك ضمن ش ﻞ بير نجاح اﻹستراتيج ة التنافس ة للمنظمة .

تهدف المنظمة للح ازة على ميزة تنافس ة أكثر قوة ،لذا تضفي نوعا من الض اب ة على

الكفاءات و الموارد التي أدت إلى هذه الميزة ،مما صعب على المنافسين تقليد و محاكاة

هذه الكفاءات و الموارد ،و من ثم صعو ة تقليد هذه الميزة ،فبذلك تسعى إلى حما ة ميزتها
التنافس ة و بذل أقصى جهدها من أجﻞ عدم تم ين المنافسين من اكتشافها و تقليدها ،و في
الوقت نفسه تسعى إلى التطو ر و التجديد من أجﻞ تحقي السب و التميز الدائم و يتم هذا

من خﻼل استغﻼل مواردها ،إذ هناك خمس خطوات للوصول إلى هذا الهدف): (33
-

-

التحديد و التصنيف لموارد المنظمة و تحديد درجة أهم ة و فعال ة ﻞ منها ؛

تحديد و تقو م الكفاءات المحورة للمنظمة بدقة :حيث يتم تحديدها من خﻼل
التصنيف الوظ في ﻷنشطة المنظمة  ،و تقي م مد
التنافس ة ؛

مساهمتها في تحقي

تقو م إم ان ة تحقي الموارد و الكفاءات لﻸراح  :و تعتمد على مد
المنظمة في تحقي

مواردها و فاءاتها ؛

الميزة التنافس ة ،و قدرتها على تحقي
352

الميزة

استمرارة

العوائد الم تس ة من

ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ن:ب ع,08ج 1ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2014

-

النجاح في اخت ار اﻹستراتيج ة التي تحق
المنظمة.

التسيير الفعال لموارد و فاءات

ب -أثر فاءات اﻷفراد على الميزة التنافس ة للمنظمة :رأينا في مصادر الميزة
التنافس ة أن العامﻞ الحاسم فيها هو العامﻞ ال شر  ،فالمنظمة ﻻ تهدف إلى المحافظة على

مواردها الحال ة و لكنها تسعى دوما إلى تطو رها و تنميتها لﻺ قاء على الميزة التنافس ة ،إذن
ترتكز تنافس ة المنظمة على الموارد ال شرة و اﻷخص على الكفاءات الفرد ة ،اﻷمر الذ

فرض عليها التح م في جودة تلك الكفاءات الفرد ة و توظيف المعرفة الكامنة فيها ،و

التالي يجب على المنظمة أن تر ز جهود تحليﻞ بيئتها التنافس ة على التأكد من وجود

الكفاءات ال شرة القادرة على تحقي التميز التنافسي لها .

و هنا تأتي أهم ة تسيير الكفاءات و تطو رها ما سمح بتحقي أهداف المنظمة و

التي تتم من خﻼل المراحﻞ التال ة ):(34

 -1معرفة جيدة له ﻞ الموارد ال شرة المنظمة من خﻼل المؤشرات الكم ة هرم اﻷعمار،

و توزع مستو ات التكو ن ،و مستو اﻷجور ،و مقارنتها مع المنافسين ،و المؤشرات
النوع ة لمواردها من خﻼل أنظمة التقي م ؛

 -2تحديد اﻻحت اجات من الكفاءات اﻹستراتيج ة؛

 -3وضع مخط التوظيف ،و التكو ن ،و الحر ة بين الوظائف أحد أهم أساليب تسيير
الكفاءات،

إﻻ أنه من الصعو ة وضع تلك المخططات لﻼعت ارات التال ة :

* اصطدام س اسة التوظيف أولو ة الحاجات في المد القصير؛

* صعو ة التوازن بين اكتساب طرق التسيير الجديدة التي تفترض التكو ن الجماعي ،و

الفرد و التكو ن اﻻستراتيجي الذ تفرضه الوظائف الجديدة للمنظمة ؛

* صعو ة تنظ م مخط الحر ة بين المناصب خاصة في المنظمات الصغيرة ،و المتوسطة

حيث معدل دوران العمﻞ ضعيف ،أما النس ة للمنظمات الكبيرة يتطلب اﻷمر وجود حوافز
مهمة على اعت ار أن هذه الحر ة تساهم ثي ار في إيجاد روح اﻹبداع ،و اﻻبتكار بدل

روتين ة المهام ؛ و ضمن هذا اﻹطار يلعب التكو ن دو ار مهما في عمل ة تطو ر الكفاءات،
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فهو ساهم في تحقي أهداف تتعل
الموارد و الكفاءات .

الخاتمة :

اكتساب المعرفة مورد لبناء فاءات اﻷفراد ،و تجديد

إن الق مة الحق ق ة للمنظمة تكمن في نخ ة الكفاءات ذات القدرات المعرف ة ،و

التنظ م ة ،و تسييرها ما حق

اﻷداء و النجاعة لها ،مما يتطلب منها إن أرادت التفوق

التنافسي أن تحسن اﻻستثمار في موجوداتها الف رة ،و قدرة جذب الكفاءات ذات القدرات و

المهارات التي تفوق ما لد المنافسين .

من أهم الكفاءات التي ين غي أن تتوفر لد

اﻷفراد هي التعلم ،التدرب ،اتخاذ

القرار ،الق ادة ،و إيجاد جو مﻼئم لتطو رهم و تنم ة العمﻞ الجماعي و توظيف مواهبهم التي

ترتكز عليها تنافس ة المؤسسة ،و عل ه أهم النتائج المتوصﻞ إليها هي :

 -إن امتﻼك و تطو ر الميزة التنافس ة مثﻞ هدفا استراتيج ا تسعى المؤسسات اﻻقتصاد ة

لتحق قه في ظﻞ التحد ات التنافس ة الشديدة لﻼقتصاد العالمي المبني على المعرفة و
الكفاءات ؛

 -إن تهاون المنظمة في اﻻستثمار في الموارد و الكفاءات يؤد بها إلى تقادم هذه اﻷخيرة

و التالي تراجع موقعها التنافسي؛

 -المنظمة مطال ة بتجديد و تطو ر فاءاتها الفرد ة و المحورة من خﻼل القدرات

الدينام ة التي تتمتع بها؛

على ضوء هذه النتائج فإننا نقدم التوص ات التال ة :

 -ضرورة تقد م الدعم و المساندة من قبﻞ المديرن في أ

مؤسسة لﻸفراد العاملين ،مع

توفير الوسائﻞ الماد ة و المال ة ،و تهيئة الجو المﻼئم للمبدعين و المتميزن منهم ،للعمﻞ
على تعزز تنافس ة المنظمة التي ينتمون إليها ؛

 -تطو ر نظم المعلومات من خﻼل توفير اﻷجهزة و المعدات و البرمج ات الحديثة و

الش ات اﻻلكترون ة و هذا ما عود الفائدة على الكفاءات الفرد ة و الجماع ة ؛

 توج ه الجهود في التأهيﻞ و التدرب ،نحو خل جيﻞ من الموارد ال شرة قادر على رفعفاءاته ش ﻞ فعال في عمل ة تطو ر المنظمات و تحسين قدرتها اﻹنتاج ة؛
354

ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ن:ب ع,08ج 1ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2014

قائمة الهوامش و المراجع

) :(01فرد شوشة ،اﻹدارة اﻹستراتيج ة ،دار النهضة العر ة ،القاهرة ،1999 ،ص. 89
) :(02مصطفى محمود أبو

ر ،الموارد ال شرة مدخﻞ لتحقي

الجامع ة ،اﻹس ندرة ،2006 ،ص . 13

الميزة التنافس ة ،الدار

) :(03نبيﻞ مرسي خليﻞ ،الميزة التنافس ة في مجال اﻷعمال ،مر ز اﻹس ندرة للكتاب،

اﻹس ندرة ،1998 ،ص . 80

) :(04نبيﻞ محمد المرسي ،اﻹدارة اﻹستراتيج ة ،الدار الجامع ة الجديدة ،مصر،2003 ،
ص . 21

) :(05أحمد سيد مصطفى ،التنافس ة في القرن الحاد

 ،2003ص . 15

355

و العشرن ،للمؤلف ،مصر،

ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ن:ب ع,08ج 1ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2014

) :(06نبيﻞ مرسي خليﻞ ،مرجع ساب  ،ص ص . 94 -88

)Alain charles Martinet, Management stratégique, Mc.Graw-Hill, :(07
Paris,1984, P 43 .
) :(08مؤ د سعيد السالم ،أساس ات اﻹدارة اﻹستراتيج ة ،دار وائﻞ للنشر ،عمان،2005 ،
ص . 87

) :(09ثابت عبد الرحمن إدرس و جمال الدين محمد المرسي ،اﻹدارة اﻹستراتيج ة ،الدار
الجامع ة ،اﻹس ندرة ،2003 ،ص ص . 153-152

) :(10عبد العزز صالح بن حبتور ،اﻹدارة اﻹستراتيج ة ،دار الم سرة ،عمان ،2004 ،ص

. 160

) :(11ثابت عبد الرحمن إدرس و جمال الدين محمد المرسي ،مرجع ساب  ،ص ص

. 177-176

) :(12حاتم بن صﻼح أبو الجدائﻞ ،اﻹدارة اﻹستراتيج ة ،مر ز الخبرات المهن ة لﻺدارة،

القاهرة،2008 ،ص ص . 36-35
) :(13نفس المرجع ،ص . 313

) :(14نبيﻞ مرسي خليﻞ ،مرجع ساب  ،ص ص . 80-79

)Etienne ColliGnon et Michel Wissler, Qualité et compétitivité :(15
des entreprises, economica, paris, 1988, P 163 .
)Tarandeau J.C, le Management des savoirs, paris, PVF, P 17 . :(16

) :(17مقدم عبيرات و حساب محمد اﻷمين ،استراتيج ات وضع حواجز الدخول أمام تهديد
المنافس المحتمﻞ ،مجلة اقتصاد ات شمال إفرق ا ،العدد الخامس ،جامعة الشلف،2008 ،
ص . 313

) :(18نبيﻞ مرسي خليﻞ ،التخط

 ،1996ص . 223

اﻻستراتيجي ،دار المعرفة الجامع ة ،اﻹس ندرة،

) :(19أحمد سيد مصطفى ،تحد ات العولمة و اﻹدارة اﻻستراتيج ة ،دار الف ر العري،
مصر ،2008 ،ص . 146

356

ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ن:ب ع,08ج 1ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2014

) :(20مقدم عبيرات و حساب محمد اﻷمين ،مرجع ساب ،ص ص . 313-312

) :(21محمد فرحي ،محددات اﻷداء المتميز بين الح ومات و السواق ،الملتقى الدولي حول

اﻷداء المتميز للمنظمات و الح ومات 9/8 ،مارس  ،2005ل ة العلوم اﻻقتصاد ة ،جامعة

ورقلة ،ص . 265

) :(22نور منير و قلش عبد ﷲ ،دور اﻹبداع و اﻻبتكار في تعزز تنافس ة المؤسسة

اﻻقتصاد ة ،الملتقى الدولي حول المقاولة و اﻹبداع في الدول النام ة ،المر ز الجامعي

خم س مل انة ،الجزائر 14/13 ،نوفمبر  ،2007ص . 337

) :(23براق محمد و ار ح بن الشايب ،تسيير الكفاءات و تطو رها المؤسسة ،الملتقى الدولي

حول التنم ة ال شرة و فرص اﻻندماج في اقتصاد المعرفة و الكفاءات ال شرة ،ل ة العلوم

اﻻقتصاد ة ،جامعة ورقلة 10 ،مارس  ،2004ص . 243

)Hamel.G, Prahalad. C.K, la conquête du futur, paris, Dunod :(24

(2eme édition); 1999, P 220 .
) :(25بن ع سى محمد المهد  ،العنصر ال شر من منط اليد العاملة إلى منطل

الرأسمال اﻻستراتيجي  ،الملتقى الدولي حول التنم ة ال شرة ،مرجع ساب  ،ص . 71

) :(26سمﻼلي حض ة ،أثر التسيير اﻻستراتيجي للموارد ال شرة و تنم ة الكفاءات على
الميزة التنافس ة للمؤسسة اﻻقتصاد ة ،د توراه دولة غير منشورة ،ل ة العلوم اﻻقتصاد ة،

جامعة الجزائر ،2004 ،ص . 144

) :(27منير نور و قلش عبد ﷲ ،مرجع ساب  ،ص . 338

) :(28عبد المعطي محمد عساف ،التدرب و تنم ة الموارد ال شرة ،دار زهران ،عمان،

 ،2000ص ص .28-27

) :(29نفس المرجع ،ص . 29

) :(30وفي حلمي اﻷغا و ف صﻞ خلف ﷲ ،البرامج التدرب ة و عﻼقتها

فاءة العاملين،

المؤتمر اﻷول حول إدارة و تنم ة الموارد ال شرة في المنظمات المعاصرة ،ل ة اﻻقتصاد و

العلوم اﻹدارة ،جامعة اليرموك ،اﻷردن 28-26 ،يونيو  ،2007ص . 375
357

ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ن:ب ع,08ج 1ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2014

) :(31دحماني محمد دروش و ناصور عبد القادر ،التقن ات الحديثة مدخﻞ لﻸداء المتميز

النس ة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،الملتقى الدولي حول متطل ات تأهيﻞ المؤسسات

الصغيرة و المتوسطة في الدول العر ة 18/17 ،أفرﻞ  ،2006ل ة العلوم اﻻقتصاد ة،

جامعة الشلف ،ص . 737

) :(32سمﻼلي حض ة ،مرجع ساب  ،ص . 149
) :(33الدوا

الشيخ ،دور التسيير الفعال لموارد و فاءات المؤسسة في تحقي

التنافس ة.الملتقى الدولي حول التنم ة ال شرة،مرجع ساب  ،ص . 265

) :(34سمﻼلي حض ة ،مرجع ساب  ،ص . 148

الميزة

مجلة ال حوث والدراسات العلم ة
جامعة الد تور حيى فارس

الغرامـة التهديديـة في القـانون الجـزائر
أ.ذب ح زهيرة
ل ة الحقوق

جامعة المد ة
358

ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ن:ب ع,08ج 1ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2014

Résumé

Le différent de la doctrine et la jurisprudence sur la définition de

l’astreinte , a entraine une confusion entre cette dernière et la notion de
sanction et indemnisation .

Cependant et malgré les similitudes entre ces termes et l’astreinte, on

ne peut pas négliger les nombreux points de différence qui existe et qui a
résolu le problème de cette confusion.

Le législateur algérien , à travers le code de procédure civile et

administrative inclus l’astreinte sous la rubrique « de l’exécution des

décisions rendues par les juridiction administratives» et considéré celle-ci
comme une juste contrainte financière qui vise à mettre la pression sur le
condamné qui a refusé l’exécution afin de le forcer à le faire .

Grâce à la position du législateur algérien de l’astreinte , on peut

constater le l’élargissement du pouvoir du juge administratif qui , grâce a
cette élargissement atteint un stade jusqu'à donner des commandes

directes à l’administration dans tous les cas d’atteinte matériel et saisie
illégal.

الملخص

اختﻼف الفقه و القضـاء في تعر ف الغرامة التهديد ة دفع ال عض إلى الخل بينها و بين
. مصطلح العقو ة و التعو ض

، عموما مهما توافرت نقا التشا ه بين هذه المصطلحات و مصطلح الغرامة التهديد ة

.فإن نقا اﻻختﻼف بينهما ثيرة و هي التي حسمت أمر الخل بينهما

المشرع الجزائر من خﻼل قانون اﻹجراءات المدن ة و اﻹدار ة أدرج الغرامة التهديد ة

تحت عنوان " تنفيذ أح ام الجهات القضائ ة اﻹدار ة " ومنه اعتبرها مجرد اكراه مالي
.يهدف الضغ على المح وم عل ه الممتنع عن التنفيذ قصد إرغامه على التنفيذ
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من خﻼل موقف المشرع الجزائر من الغرامة التهديد ة  ،فإننا نستشف توسع صﻼح ة

القاضي اﻹدار التي أخذت طر

التوسع  ،حيث وصلت إلى توج ه القاضي اﻹدار أوامر

لﻺدارة في ل حالة من حاﻻت اﻻعتداء الماد و اﻻست ﻼء غير الشرعي

مقــدمــة:

غال ا ما انت اﻹدارة ترضخ أمام اﻷح ام القضائ ة الصادرة ضدها ،ولكنه ظﻞ من

المم ن رؤ ة ثير من حاﻻت عد التنفيذ وذلك نظ ار لتمتعها السلطات اﻻستثنائ ة.

أمام تعنت اﻹدارة وتعسفها تم ال حث عن وسيلة لضمان احترام اﻷح ام القضائ ة

والعمﻞ على تنفيذها.

المشرع الفرنسي ،وحرصا منه على ضمان تنفيذ أح ام القضاء اﻹدار الصادرة ضد

اﻹدارة ابتكر أسلوب الغرامة التهديد ة ومنح سلطة توق عها إلى القضاء اﻹدار .

إذا ان المشرع الفرنسي قد اعترف بتطبي الغرامة التهديد ة في مواجهة اﻷشخاص

العامة الرافضة لتنفيذ اﻷح ام القضائ ة.

فما هو موقف المشرع الجزائر من توق ع الغرامة التهديد ة ضد اﻷشخاص

المعنو ة العامة الرافضة لتنفيذ اﻷح ام القضائ ة ؟

من أجﻞ اﻹجا ة على هاته اﻹش ال ة ارتأيت تقس م هذا المقال إلى م حثين :اﻷول

أحدد ف ه الطا ع العام لمفهوم الغرامة التهديد ة  ،والثاني أحدد ف ه الح م وتطبي
التهديد ة .

.الم حث اﻷول :الطا ع العام لمفهوم الغرامة التهديد ة.

الغرامة

قتضي تحديد مفهوم الغرامة التهديد ة تعرفها واستخراج أهم مميزاتها ،واستكماﻻً

لمفهومها يجب تميزها عن عض النظم والمفاه م المشابهة )المطلب اﻷول( ﻹزالة ﻞ ل س

أو غموض قد يؤد

إلى الخل  ،وقد أد

هذا الخل والل س بين الغرامة التهديد ة وغيرها

من اﻷنظمة المشابهة إلى إعطائها من قبﻞ الفقه طب عة تختلف عن طب عتها الحق ق ة ،ولذلك

سوف نحدد طب عتها القانون ة الحق ق ة وذلك في التشرع الجزائر ومجال تطب قها )المطلب
الثاني(.
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المطلب اﻷول :تعر ف الغرامة التهديد ة ومميزاتها.

تعرفا قانون ا للغرامة التهديد ة سء
لم قدم المشرع صفة عامة والمشرع الجزائر
ً
في قانون اﻹجراءات المدن ة أو في قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة ،لذلك ستوجب الرجوع
إلى الفقه والقضاء لتحديده ،وانطﻼقا منه نستخرج أهم مميزاتها )الفرع اﻷول( ،ثم ن حث في

التفرقة بينها و ين النظم القانون ة المشابهة )الفرع الثاني(.

الفرع اﻷول :تعر ف الغرامة التهديد ة.

اختلف تعرف الغرامة التهديد ة بين الفقه )الفقرة اﻷولى( ،والقضاء )الفقرة الثان ة(

أوﻻ :التعر ف الفقهي:

وجدت عدة تعرفات فقه ة من بينها:

»الغرامة التهديد ة هي مبلغ من المال ح م القاضي على المدين بدفعه عن ﻞ يوم

أو أسبوع أو أشهر أو أ وحدة زمن ة أخر متنع فيها المدين عن التنفيذ العيني الذ ح م
ه مقترنا بتلك الغرامة«.

)(i

و عرفها السنهور أنها  » :وسيلة ﻹكراه المدين وحمله على تنفيذ اﻻلتزام الواقع على

عاتقه عينا من طال ه الدائن ،وصورتها أن يلزم القضاء المدين بتنفيذ اﻻلتزام عمﻞ أو امتناع

عن عمﻞ أ ا ان مصدره ،و مهله لذلك مدة زمن ة فإذا تأخر عن الوفاء ألزمه بدفع غرامة

عن ﻞ يوم أو أسبوع أو أشهر أو وحدة زمن ة عينها ،وذلك متى ان التنفيذ العيني ما زال

مم نا و قتضي لذلك تدخﻞ المدين شخصًا«.

)(ii

أما منصور محمد احمد فير أنها  »:عقو ة مال ة ت ع ة تحدد صفة عامة عن ﻞ

يوم تأخير و صدرها القاضي قصد ضمان تنفيذ ح مه أو حتى قصد ضمان تنفيذ أ
إجراء من إجراءات التحقي «.

)(iii

ثان ا :التعر ف القضائي:

يتضمن قرار صادر عن مجلس الدولة مايلي:
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»حيث أنه وفي اﻷخير ،و ما أن الغرامة التهديد ة التزام ينط

القاضي ه عقو ة

فإنه ين غي أن طب عليها مبدأ قانون ة الجرائم والعقو ات و التالي يجب سنها قانون.
حيث أنه ﻻ يجوز للقاضي في المسائﻞ اﻹدارة النط

الغرامة التهديد ة ما دام ﻻ

يوجد أ قانون يرخص صراحة بها ،وأن القرار المستأنف بإرفاقه قرار الطرد غرامة تهديد ة
قد تجاهﻞ هذا المبدأ ،مما ستوجب النتيجة قبول طلب وقف التنفيذ«.

وعل ه من خﻼل هذا القرار نجد أن القضاء اعتبر أن الغرامة التهديد ة مثا ة عقو ة

وتخضع لمبدأ قانون ة الجرائم والعقو ات وفقا للمادة اﻷولى من قانون العقو ات ،و التالي
ف منع على القاضي اﻹدار النط

عقو ة غـ ـ ـ ــير

منصوص عليها في قانون العقو ات.

)(v

ومن خﻼل هذه المجموعة من التعرفات م ن حصر أهم مميزات الغرامة التهديد ة

في النقا اﻷساس ة التال ة:

 (1الغرامة التهديد ة ذات طا ع تح مي وتهديد .

تقدير تح م ا ﻻ يتقيد ف ه إﻻ مراعاة
و عني ذلك أن الغرامة التهديد ة قدرها القاضي ًا
قدرة المدين على المقاومة أو المماطلة في التنفيذ ،والقدر الذ ير أنه منتج في تحقي

عينا.
غايتها ،وهي إخضاع المدين وحمله على أن قوم بتنفيذ التزامه ً

)(vi

مبلغا للغرامة
فسلطة القاضي في هذا الجانب واسعة جدا ،فقد حدد القاضي
ً
التهديد ة ﻻ يتناسب والضرر ،بﻞ وقد ﻻ شتر وجود الضرر أصﻼً ،وأكثر من ذلك فإنه

يجوز للقاضي إن تبين له أن المبلغ المح وم له غرامة تهديد ة غير اف لحمﻞ المدين
على التنفيذ أن يرفع من ق مته متى طلب الدائن ذلك ،و ﻞ هذا غ ة الضغ على المدين

ٕواج اره على التنفيذ العيني ،وهو ما يجعﻞ الغرامة التهيد ة ذات طا ع تهديد .
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 (2الغرامة التهديد ة تقدر على ل وحدة من زمن.
أ

أن الغرامة التهديد ة تقدر عن ﻞ فترة أو زمن يتأخر ف ه المدين عن تنفيذ

التزامه ،ولذلك فﻼ م ن تحديد مقدارها اﻹجمالي أو النهائي يوم صدور الح م ،ﻷن ذلك

يتوقف على موقف المدين ،فمقدارها النهائي يرتفع مع ﻞ يوم يتأخر ف ه المدين عن التنفيذ
معنى أن الغرامة التهديد ة ﻻ تقدر مجمﻼً دفعة واحدة ،ﻷنها مرت طة موقف المدين ،حيث
ون المدين على علم أنه لما طال وقت تأخره عن التنفيذ لما تحق معنى التهديد و لما

زاد مبلغ الغرامة التهديد ة المح وم ه.

 (3الغرامة التهديد ة ذات طا ع مؤقت.

الح م الغرامة التهديد ة ﻻ ون إذا أوفى المدين التزامه ،ومنه فإذا تبين المدين من

موقفه أنه مصر على التخلف في التنفيذ ،فإن القاضي س قوم بتصف ة الغرامة التهديد ة ،فهي
وصفا مؤقتا مصيره الزوال.
ل ست إﻻّ
ً
وفي اﻷخير انطﻼًقا من هذه الممي ازت سن حث في التفرقة بين الغرامة التهديد ة

و عض النظم القانون ة المشابهة اﻷخر .

الفرع الثاني :تميز الغرامة التهديد ة عن النظم المشابهة.

اعتقد ال عض أن الغرامة التهديد ة ع ارة عن عقو ة وهو ما ستدعي التمييز بينهما،

ما أن القضاء الفرنسي ان يخل بينها و ين التعو ض ،وذلك ليجد مبر ار لتطب قها غير أنه

شتان بين النظامين لذلك يجب التفرقة بينها و ين التعو ض.
أوﻻ :التمييز بين الغرامة التهديد ة والعقو ة.

إن الغرامة التهديد ة ل ست عقو ةٕ ،وان انت تسميتها قد تؤد

ذلك ،وأن مجلس الدولة قد صرح في إحد

القاضي عقو ة

)(vii

إلى اﻻعتقاد أنها

ق ارراته أن الغرامة التهديد ة التزام و نط

و التالي فإنه ين غي أن ينطب عليها مبدأ قانون ة الجرائم والعقو ات.

ه

إذا اعتبرنا الغرامة التهديد ة مجرد عقو ة مثلما ذهب إل ه مجلس الدولة فﻼ بد و ﻞ

ساطة معرفة النص الجنائي الذ

رسها والنص الذ
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استنادا إلى المبدأ المنصوص عل ه في قانون العقو ات ،والذ
وهذا
ً
عقو ة وﻻ جرمة إﻻّ بنص«.
وعموما:
ً

ينص على أنه »ﻻ

إن العقو ة نهائ ة و جب تنفيذها ما نط بها ،أما الغرامة التهديد ة فهي ذات طا ع

وقتي وﻻ تنفذ إﻻّ عندما تتحول إلى تعو ض نهائي مرت
التعو ض.

)(viii

ثان ا :التمييز بين الغرامة والتعو ض.

ف رة الخطأ القاضي لمقدار

تختلف الغرامة التهديد ة عن التعو ض من حيث الغرض ،ومن حيث التقدير ،وذلك

على النحو التالي:

أ -فمن حيث الغرض:

إذا ان الغرض من التعو ض هو جبر الضرر ٕواصﻼحه ،فإن الغرامة التهديد ة
تهدف إلى جبر المدين على التنفيذ العيني.

ب -أما من حيث تقدير الق مة:

فإن القاضي عند تقديره للتعو ض مقيد القواعد القانون ة التي تلزمه أن يراعي ما فات

الدائن من سب وما لحقه من خسارة ،إﻻّ أنه وعلى الع س من ذلك فإنه عند تقدير الغرامة

التهديد ة ﻻ أخذ الحس ان عنصر الضررٕ ،وانما تقديره يتعل بإم ان ة حمﻞ المبلغ المح وم
ه للمدين نحو التنفيذ العيني ،والقضاء على تعنته.

ٕواذا لم تكن الغرامة التهديد ة عقو ة وﻻ تعو ضا ،فما هي إذن طب عتها؟

المطلب الثاني :الطب عة القانون ة للغرامة التهديد ة ومجال تطب قها.

إذا انت الغرامة التهديد ة تمثﻞ وسيلة ﻹج ار المدين المتعنت على التنفيذ العيني ،ما

تعتبر وسيلة لضمان تنفيذ عض أح ام القضاء )الفرع اﻷول( ،فما هو مجال تطب قها )الفرع
الثاني(.
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الفرع اﻷول :الطب عة القانون ة للغرامة التهديد ة.

تتحدد الطب عة القانون ة للغرامة التهديد ة الصورتين التاليتين:

أوﻻ :الغرامة التهديد ة هي ح في دعو قضائ ة مسماة.

إن ح التقاضي هو ح عام م رس ومضمون دستورا موجب المادتين  44و139

من دستور  96بينما الدعو هي الوسيلة التي يتقاضى بها الشخص حقوقه و ﻞ ح تقابله
دعو والمشرع لم عتن بتنظ م جم ع الدعاو مثلما اعتنى بتنظ م الحقوق ،لكنه اعتنى

بتنظ م عض الدعاو وخصصها اسم معين.

دعو الغرامة التهديد ة مثلها مثﻞ دعاو الح ازة والدعاو اﻹدارة ،هي دعو

م ن وصفها على أنها دعو مسماة لكون المشرع فصﻞ شروطها في قانون اﻹجراءات

المدن ة.

)(ix

وقانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة ،فط قا لنص المادة  340من قانون اﻹجراءات

المدن ة والمادة  981والمادة  987أن دعو الغرامة التهديد ة هي ح لحﻞ مح وم له تجاه

المح وم عل ه عندما متنع هذا اﻷخير عن تنفيذ التزامه أو يخالفه.
هذه المواد السا قة الذ ر نظمت شرو هذا الح وهي:

أ -أن ون اﻻلتزام ثابتا موجب مقرر.

ب -أن ون اﻻلتزام متعلقا أداء عمﻞ أو اﻻمتناع عن عمﻞ.
جـ  -أن يرفض المح وم عل ه تنفيذ اﻻلتزام عمﻞ.

د  -أو أن ون يخالف المح وم عل ه التزام اﻻمتناع عن الق ام عمﻞ.

التنفيذ.

هـ  -أو يثبت حالة اﻻمتناع عن التنفيذ أو حالة مخالفة اﻻلتزام بواسطة القائم

عد تسم ة الدعو قام المشرع منح الجهات القضائ ة اختصاص الفصﻞ فيها وذلك

موجب المادة  471من قانون اﻹجراءات المدن ة التي تجيز لجهات القضاء النط بتهديدات

مال ة في حدود اختصاصها وتقوم مراجعتها وتصف ة ق متها وتناولتها المواد من 980
إلى 985من قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة.
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ونظ ار لفعال ة وسيلة الغرامة التهديد ة في الحصول على تنفيذ المقررات ،ونظ ار لكون

التأس س القانوني لدعاو الغرامة التهديد ة ستند إلى وجود مقررات قضائ ة إدارة تنفيذ ة

خول المشرع من خﻼل قانون اﻹجراءات المدن ة لقاضي اﻷمور
تتجلى المصداق ةّ ،
المستعجلة اختصاص الفصﻞ في الدعاو الخاصة بها وذلك موجب المادة  471الفقرة
الثان ة ،مع أنه لم

ن للقاضي اﻻستعجالي تصف ة الغرامة التهديد ة المقررة بﻞ منح هذا

اﻻختصاص إلى قاضي الموضوع سبب أن اﻷوامر المستعجلة التي شتر فيها عدم

المساس أصﻞ الح وهذا ما ان محﻞ اختﻼف من خﻼل المادة  983من قانون اﻹجراءات
المدن ة واﻹدارة ،حيث تناولت هذه المادة اﻷخيرة أن في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي

للمقرر أو التأخر في التنفيذ فتقوم الجهة القضائ ة اﻹدارة بتصف ة الغرامة التهديد ة التي

أمرت بها ،فقد تكون الجهة القضائ ة اﻹدارة التي ح مت بها القضاء اﻻستعجالي اﻹدار ،
وحسب المادة هي التي تقوم بتصف ة الغرامة التهديد ة وهذا ف ه مساس أصﻞ الح و خرج
عن طب عة اﻷوامر اﻻستعجال ة.

ثان ا :الغرامة التهديد ة وسيلة اﻹج ار على التنفيذ.

أدرج المشرع الجزائر من خﻼل قانون اﻹجراءات المدن ة نص المادة  340تحت

اب عنوان "التنفيذ الجبر ﻷح ام المحاكم والمجالس القضائ ة والعقود الرسم ة" اﻹضافة

إلى أن المادة  980من قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة تحت اب عنوان "في تنفيذ أح ام
الجهات القضائ ة اﻹدارة" ،وعل ه فإن الغرامة التهديد ة هي وسيلة من وسائﻞ التنفيذ

الم اشر ،لكن في مقابﻞ ذلك فهي مجرد إكراه مالي يهدف للضغ

على المح وم عل ه

الممتنع عن التنفيذ قصد إرغامه على التنفيذ وﻻ م ن أن ترقى أو تحﻞ محﻞ الوسائﻞ

الم اشرة للتنفيذ مثﻞ إعطاء شيء وعل ه

م ن استنتاج أن الغرامة التهديد ة ل ست جزاء أو ﻻ عقو ة ٕوانما هي وسيلة من وسائﻞ
التنفيذ الم اشر.

الفرع الثاني :نطاق تطبي الغرامة التهديد ة.
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الغرامة التهديد ة ستوجب تحديد نوع اﻷح ام أو الق اررات

إن تحديد نطاق تطبي
ّ
ق
التي تساهم في تنفيذها ثم نتطر إلى نوع اﻻلتزامات التي تتضمنها هذه اﻷح ام والق اررات
ون محﻼ للتنفيذ العيني بواسطة الغرامة

التي ﻻ تنفذ إﻻ بتدخﻞ المنفذ عل ه و التالي

التهديد ة.

أوﻻ :اﻷح ام والق اررات التي تطب فيها الغرامة التهديد ة.

تنقسم اﻷح ام والق اررات القضائ ة إلى أح ام تقررة وأح ام منشئة وأخر ملزمة

وانطﻼقا من هذه اﻷنواع و الرجوع إلى خصائص ﻞ منها ،فإنه يتعين است عاد اﻷح ام أو
الق اررات المنشئة أو المقررة من مجال تطبي الغرامة التهديد ة اعت ار أنهما و مجرد النط

بهما ش عان حاجة المح وم له من الحما ة القضائ ة و التالي ﻻ حاجة للضغ المالي على
المح وم عل ه لتنفيذ التزامه.

)(x

وعل ه مما سب ذ ره فإن الق اررات أو أح ام اﻻلتزام دون سواها م ن أن تكون محﻼ

للتنفيذ بواسطة الغرامة التهديد ة ،بدليﻞ أح ام المادة ) (174من القانون المدني والتي نصت

على أنه يجوز للدائن أن حصﻞ على ح م بإلزام المدين التنفيذ و دفع هذا اﻷخير غرامة

إج ارة إن امتنع عن ذلك.

ثان ا :من حيث نوع اﻻلتزام.

اما هي النوع الوحيد الذ
ما سب وأن ذ رنا فإن اﻷح ام والق اررات التي تتضمن إلز ً
م ن أن ون محﻼ للتنفيذ بواسطة الغرامة التهديد ة ،لكن السؤال المطروح أ نوع من

اﻻلتزامات م ن أن ون محﻼ للتنفيذ بواسطة الغرامة التهديد ة؟

لﻺجا ة على هذا السؤال ستدعي اﻷمر التطرق للصور المختلفة لﻼلتزام ،حتى

نتم ن في النها ة إلى حصر اﻻلتزامات التي م ن تنفيذها عن طر الغرامة التهديد ة.
أ -صور اﻻلتزام:
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مقتضاها شخص معين

تعرض الفقه إلى تعرف اﻻلتزام أنه» :حالة قانون ة يرت

الق ام عمﻞ أو اﻻمتناع عن عمﻞ«.

)(xi

استنادا إلى التعرف السالف الذ ر و ذا نص المادة ) (54من القانون المدني ،م ن

القول أن هناك ثﻼث صور من اﻻلتزام هي:

 -1اﻻلتزام بإعطاء شيء:

الق ام عمﻞ معين يتمثﻞ في إنشاء ح عيني

يلتزم المدين بإعطاء شيء عن طر

أو نقﻞ ح عيني وارد على شيء ،إذن هو اﻻلتزام عمﻞ يتعل

منقوﻻ أو عقارا.

 -2اﻻلتزام عمل:

شيء وقد ون هذا الشيء

هذا اﻻلتزام أخذ عدة صور ،وهذا التعدد يرجع إلى اختﻼف الطرقة التي يتم بها

التنفيذ العيني لمثﻞ هذا النوع من اﻻلتزام،

)(xii

فقد

ون محﻞ هذا اﻻلتزام المحافظة على

الشيء أو إدارة الشيء ،وقد ون محله إنجاز عمﻞ معين وفي هذه الحالة فإن تنفيذ اﻻلتزام
قد ستدعي التدخﻞ الشخصي للمدين أو الع س.

 -3اﻻلتزام اﻻمتناع عن عمل:

يتعهد مقتضاه المدين عدم الق ام عمﻞ معين ،التزام هيئة إدارة عدم إقامة مشروع

في أرض للخواص ،ﻷن إقامته ستؤد

إلى إلحاق ضرر أمﻼكهم الخاصة ،فطالما لم تقم

هذه الهيئة بإنجاز هذا المشروع تكون قد نفذت التزامها تنفيذا عين ا.

ب -ﻻلتزامات التي تكون محﻼ للتنفيذ بواسطة الغرامة التهديد ة:
إن المشرع الجزائر قد حدد مجال تطبي

الغرامة التهديد ة من حيث نوع اﻻلتزام

استنادا إلى نص المادة ) (174من القانون المدني التي تقضي أنه» :إذا ان تنفيذ اﻻلتزام

عين ا غير مم ن أو غير مﻼئم إﻻ إذا قام ه المدين نفسه جاز للدائن أن حصﻞ على ح م

بإلزام المدين بهذا التنفيذ و دفع غرامة إج ارة إذا امتنع عن ذلك«.
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انطﻼقا من هذا النص يتضح أن المشرع است عد اﻻلتزام منح أو إعطاء شيء من

نطاق تطبي الغرامة التهديد ة ،ﻷنه ﻻ يتطلب التدخﻞ الشخصي للمدين لتنفيذه عين ا ،وقد

حدد المشرع طرق الوصول إلى التنفيذ العيني في هذا النوع من اﻻلتزام ،وعل ه لما أم ن

تنفيذ اﻻلتزام عينا دون أن يتطلب ذلك التدخﻞ الشخصي للمدين الحاﻻت التي يتم فيها قوة
القانون أو بواسطة السلطة العامة ،أو عن طر

الحجز ،فإنه ﻻ م ن الح م الغرامة

التهديد ة للوصول للتنفيذ ﻻنتفاء المصلحة والغا ة المرجوة.

و التالي يدخﻞ ضمن نطاق التنفيذ بواسطة الغرامة التهديد ة اﻻلتزام عمﻞ أو اﻻمتناع

عن العمﻞ متى ان التنفيذ العيني متوقفا على التدخﻞ الشخصي للمدين ٕواﻻ ان مستح ﻼ
أو غير مﻼئم.

الم حث الثاني :الح م الغرامة التهديد ة وتطب قها.

عد أن تطرقنا إلى تحديد نوع الق اررات واﻻلتزامات التي م ن تنفيذها بواسطة الغرامة

التهديد ة ،سنتطرق إلى تب ان الح م الغرامة التهديد ة )المطلب اﻷول( ثم نبين مسألة تطبي

الغرامة على اﻷشخاص المعنو ة العامة التي عرفت نقاشا فقه ا وقضائ ا حادا)المطلب

الثاني(.

المطلب اﻷول :الح م الغرامة التهديد ة.

الح م الغرامة التهديد ة يتحدد النظام اﻹجرائي العام للغرامة التهديد ة ومد

القاضي عند الح م الغرامة التهديد ة.

الفرع اﻷول :النظام اﻹجرائي العام للغرامة التهديد ة.

سلطة

ُحدد النظام اﻹجرائي العام للغرامة التهديد ة الجهة القضائ ة المختصة في توق ع
الغرامة التهديد ة ،و ذا الشرو الواجب توافرها وتحق قها.

أوﻻ :الجهة القضائ ة المختصة في توق ع الغرامة التهديد ة.

عتبر تحديد الجهة القضائ ة المختصة الفصﻞ في الغرامة التهديد ة مسالة إجرائ ة،

تتطلب ال حث في القواعد اﻹجرائ ة المنصوص عليها في قانون اﻹجراءات المدن ة و ذا
قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة ،ففي قانون اﻹجراءات المدن ة نجد المادة  471فقرتيها
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وفي قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة من المادة  980إلى  987منه جاءت الجهة
القضائ ة دون تحديد،

وهذا عني أن الجهة القضائ ة المختصة الفصﻞ في الغرامة

التهديد ة في القانونين هي القضاء اﻹدار و ذا القضاء اﻻستعجالي اﻹدار .

أ -اختصاص القضاء اﻹدار في توق ع الغرامة التهديد ة:
إحد

تختص المحاكم اﻹدارة في جم ع الدعاو التي تكون الدولة  ،الوﻻ ة أو البلد ة أو

المؤسسات العموم ة ذات الص غة اﻹدارة ) المادة  800و المادة  ( 801من قانون

اﻹجراءت المدن ة واﻹدارة.

ت عا لذلك فإن الغرفة اﻹدارة على مستو المجلس القضائي تختص الفصﻞ في المنازعات
ذات الطا ع اﻹدار  ،وذلك إلى حين التنصيب الفعلي للمحاكم اﻹدارة.

غض النظر

ٕواذا انت مسالة توق ع الغرامة التهديد ة على اﻷفراد ﻻ تثير إش اﻻ
عن الجهة التي قضت بها ،فإن مسالة تحديد الجهة القضائ ة اﻹدارة المختصة الفصﻞ في

الغرامة التهديد ة من خﻼل قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة لم ن دق قا حيث أن المشرع

الجزائر في المادتين  978و  979من نفس القانون استعمﻞ مصطلح الح م والقرار ،

وانطﻼقا من هذا فإنه م ن لمجلس الدولة اعت اره مصدر القرار  ،و م ن للمح مة اﻹدارة
اعت ارها مصدرة الح م أن تقوم بتوق ع الغرامة التهديد ة.

ما سمح المشرع الجزائر في نفس القانون للقاضي اﻻستعجالي بتوق ع الغرامة

التهديد ة لضمان تنفيذ اﻷوامر اﻻستعجال ة الصادرة عنه ) المادة  921الفقرة (01
لل محافظة على الحرات اﻷساس ة المنته ة من اﻷشخاص معنو ة أثناء ممارسة سلطاتها )

المادة  920الفقرة . (01

ب -اختصاص قضاء اﻻستعجال في توق ع الغرامة التهديد ة:

إن مسألة اختصاص القضاء اﻻستعجالي بتوق ع الغرامة التهديد ة من المسائﻞ التي

عرفت نقاشا حادا على المستو الفقهي بين الرافضين لمنح هذا اﻻختصاص و ين المطالبين
منحه ،غير أن المش ﻞ ﻻ طرح في القانون الجزائر ﻷن المشرع حسم اﻷمر ،بإعطائه

صراحة اﻻختصاص بتوق ع الغرامة التهديد ة لقاضي اﻷمور المستعجلة في المادة 471
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الفقرة الثان ة من قانون اﻹجراءات المدن ة،

)(xiii

و 987من قانون اﻹجراءات المدن ة اﻹدارة.

وفقا للمواد  980و 981و 983و 984و985

ومن بين التبر رات التي قدمها الفقه ﻻختصاص قاضي اﻻستعجال في توق ع الغرامة

التهديد ة والتي انت مثا ة الرد على اﻻنتقادات التي وجهها الرافضون لمنحه إ اها:

 -1إن قاضي اﻻستعجال بإصداره للغرامة التهديد ة ضمن بذلك تنفيذ اﻷوامر الوقت ة التي
صدرها خاصة وأن الغرامة التهديد ة من أهم مميزاتها أن لها الطا ع الوقتي ،فالهدف منها

هو تسرع إجراءات التنفيذ.

 -2أعطى المشرع اﻻختصاص للقاضي اﻻستعجالي في توق ع الغرامة التهديد ة ،على أن

يتم تصفيتها ومراجعتها أمام قضاة الموضوع ،ما أن اﻷح ام الصادرة عن القاضي

اﻻستعجالي نفسها لها طا ع وقتي تحتاج البت فيها من قاضي الموضوع مما قع معه عدم

است عاد اختصاص القاضي اﻻستعجالي في إصدار وتوق ع الغرامة التهديد ة ل ضمن بها

تنفيذ أوامره.

طرح تساؤل عما إذا ان اختصاص القاضي اﻻستعجالي في إصدار الغرامة
وُ َ
التهديد ة مناطا ضمان تنفيذ اﻷوامر المستعجلة الصادرة عنه في إطار الدعو اﻻستعجال ة

أم أنه م ن له أن يوقع الغرامة التهديد ة لضمان تنفيذ اﻷح ام والق اررات الصادرة عن قضاة

الموضوع أ ضا؟

لم تحدد المادة  471الفقرة الثان ة من قانون اﻹجراءات المدن ة ما إذا ان اختصاص

القاضي اﻻستعجالي اﻹدار

قتصر فق

على إصدار الغرامة التهديد ة لضمان تنفيذ

اﻷوامر اﻻستعجال ة الصادرة عنه أم أ ضا النس ة لﻸح ام والق اررات الصادرة عن قضاة

الموضوع.

أما من خﻼل قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة فالمشرع سمح إذا طلب من القاضي

اﻻستعجالي توق ع الغرامة التهديد ة لضمان تنفيذ اﻷوامر اﻻستعجال ة الصادرة عنه أو
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اﻷح ام والق اررات الصادرة عن قضاة الموضوع ﻷن وردت "الجهة القضائ ة المطلوب منها
ذلك" ،أ

مجرد الطلب لها توق ع الغرامة التهديد ة" ول س الجهة القضائ ة أصدرت الح م

أو القرار أو اﻷوامر و طلب منها" ،و التالي ف م ن ذلك.

إن اختصاص القاضي اﻻستعجالي استناد إلى نص  471الفقرة الثان ة من قانون اﻹجراءات

المدن ة والمواد  987 ،985 ،984 ،983 ،981 ،980الفقرة الثان ة من قانون اﻹجراءات

المدن ة واﻹدارة ول س على أساس ﻻبد من توافر عنصر اﻻستعجال حسب ما تقتض ه

المادة  183من قانون اﻹجراءات المدن ة والمادة  924من قانون اﻹجراءات المدينة اﻹدارة،

وهذا ما جاء في قرار صادر عن المح مة العل ا حيث استندت ف ه إلى المادة  471من
قانون اﻹجراءات المدن ة ول س المادة  183من نفس القانون.

)(xiv

ثان ا:شرو الح م الغرامة التهديد ة.

منح المشرع الجزائر القاضي سلطة توق ع الغرامة التهديد ة قصد ضمان تنفيذ

المقررات القضائ ة اﻹدارة التي أحاطها بجملة من الشرو وهي:

أ -طلب المح وم له توق ع الغرامة التهديد ة.

ب -رفض اﻹدار تنفيذ اﻻلتزام الواقع على عاتقها من المقرر القضائي اﻹدار .
جـ -احترام اﻵجال في طلب توق ع الغرامة التهديد ة.

د -مضمون المقرر القضائي اﻹدار الق ام عمﻞ أو اﻻمتناع عن العمﻞ.

أ -طلب المح وم له توق ع الغرامة التهديد ة:

يتقدم المح وم له طلب توق ع الغرامة التهديد ة وهذا ما نجده منصوصا عل ه في

المادة  471من قانون اﻹجراءات المدن ة و ذا المواد  980و 981و 987من قانون

اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة ﻷن الع ارة جاءت الجهة " ...القضائ ة المطلوب منها ذلك"...
أ

مجرد الطلب  ،لها توق ع الغرامة التهديدة.
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أما المشرع الفرنسي و موجب قانون رقم  80 / 198المؤرخ في  16جو ل ة 1980

فقد اعترف القاضي اﻹدار سلطة توج ه اﻷوامر لﻺدارة  ،أ أنه جعﻞ اﻻختصاص الح م
الغرامة التهديد ة لسلطة مجلس الدولة وحده.

ولم قف المشرع عند هذا الحد بﻞ أصدر قانون  125لسنة  1995المؤرخ في 08

مجلس الدولة  ،ومحاكم اﻻستئناف اﻹدارة

ف فر  1995واعترف لمحاكم القضاء اﻹدار

والمحاكم اﻹدارة سلطة توج ه أوامر لﻺدارة فرض الغرامة التهديد ة.

ب -رفض اﻹدارة تنفيذ المقرر القضائي اﻹدار :

أدرج المشرع الجزائر الغرامة التهديد ة لضمان تنفيذ المقررات القضائ ة اﻹدارة،

ﻷنه عندما تقوم اﻹدارة التنفيذ فما الفائدة من توق ع الغرامة التهديد ة؟ وهذا ما حثت عل ه

المادتان  981و 987من قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة أن ﻻ م ن توق ع الغرامة

التهديد ة إﻻ عدم تنفيذ أو عد رفض التنفيذ لﻸمر أو الح م أو القرار القضائي اﻹدار وهي

المسألة التي سنحاول شرحها أكثر عند التحدث عن أجال بدء سران الغرامة التهديد ة.

جـ -احترام اﻵجال في طلب الغرامة التهديد ة:

فرق المشرع الفرنسي بين م عاد طلب الغرامة التهديد ة أمام مجلس الدولة الفرنسي أو

أمام المح مة اﻹدارة والمح مة اﻹدارة اﻹستئناف ة.

الم عاد النس ة لتقد م طلب الغرامة التهديد ة إلى مجلس الدولة ،هو  6أشهر أ أن

طلب الغرامة ﻻ يجوز تقد مه إﻻ عد  6أشهر من تارخ تبل غ القرار المطلوب تنفيذه ،أما
النس ة للطل ات التي تقدم إلى المحاكم اﻹدارة ومحاكم اﻻستئناف اﻹدارة فهو  3أشهر،

و التالي فإن القاعدة العامة هي ضرورة انقضاء مدة معينة عد إعﻼن الح م أو القرار ،قبﻞ
رفع دعو الغرامة التهديد ة في حالة عدم تنفيذ الح م أو القرار ،واﻻستثناء هو عدم تطلب

انقضاء أ

مدة عد إعﻼن الح م أو القرار وهذا الوضع

اتخاذ إجراءات عاجلة

ون النس ة لﻸح ام التي تأمر

فالح مة من اعتراف المشرع بإم ان ة رفع الغرامة التهديد ة دون

انتظار انقضاء اﻷجال النس ة لهذه اﻷح ام أو الق اررات هي أنها ﻻ تحتمﻞ أ

تنفيذها أ أن الطل ات أمام القضاء اﻻستعجالي ﻻ تتقيد مهلة محددة
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لم حدد المشرع الجزائر في قانون اﻹجراءات المدن ة أجاﻻ معينة لكن في المادتين

 987و 988من قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة حدد آجال التالي:

 -1انقضاء  3أشهر عند رفض اﻹدارة عد تبل غها رسم ا للقرار القضائي اﻹدار .

 -2في حالة تحديد الجهة القضائ ة اﻹدارة في ح مها محﻞ التنفيذ أجﻼ لﻺدارة

للتنفيذ فﻼ يجوز تقد م طلب الح م الغرامة التهديد ة إﻻ انقضاء هذا اﻷجﻞ.

 -3في حالة تقد م تظلم إلى اﻹدارة ورفض هذه اﻷخيرة للتظلم فيبدأ عندها حساب

أجﻞ الثﻼثة أشهر.

 -3مضمون طلب الغرامة التهديد ة الق ام عمل أو اﻻمتناع عنه:

قدم طلب الغرامة التهديد ة إلى الجهة القضائ ة اﻹدارة من أجﻞ إلزام اﻹدارة بتنفيذ الح م

أو القرار القضائي اﻹدار الحائز لقوة الشيء المقضي ه الذ

يتضمن الق ام عمﻞ أو

اﻻمتناع عن عمﻞ ،فقد قررت المادة  986من قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة أن الح م

الحائز لقوة الشيء المقضي ه بإلزام أحد اﻷشخاص المعنو ة العامة بدفع مبلغ مالي محدد

الق مة ينفذ ط قا لﻸح ام التشرع ة السارة المفعول أ ط قا للقانون  02-91الصادر بتارخ

 8يناير  1991المحدد للقواعد الخاصة المط قة على عض أح ام القضاء ،فﻼ طلب

شأنها توق ع الغرامة التهديد ة في ظﻞ قانون اﻹجراءات المدن ة ﻻ تطب الغرامة التهديد ة

قصد تنفيذ ح م قضائي ناط بدفع دين نقد وهذا ما جاء في قرار المح مة العل ا.

الفرع الثاني :سلطات القاضي عند الفصل في النزاع وتكي فه.

)(xvi

تتوسع سلطات القاضي اﻹدار عند الفصﻞ في النزاع و ختلف تكي فه لذلك:
أوﻻ:سلطات القاضي عند الفصل في النزاع.
يتمتع القاضي اﻹدار

سلطة تقديرة واسعة ،فللجهة القضائ ة إن تقدره حسب

ظروف الدعو مادام الهدف منها هو حمﻞ اﻹدارة على التنفيذ العيني ،فالقاضي إن يرفض

توق عها رغم توافر جم ع الشرو  ،خاصة وأن المواد التي تناولتها سواء في قانون اﻹجراءات
المدن ة مثﻞ المادة  ، 471أو المواد  985 ، 984 ، 980من قانون الغجراءات المدن ة
374

ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ن:ب ع,08ج 1ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2014

واﻹدارة .و ؤ د هذا عدم تعلقها النظام العام و تمتع القاضي أ ضا سلطة في تقدير مبلغ

الغرامة التهديد ة ف ما تم التطرق إلى خصائص الغرامة التهديد ة أن أهم مميزاتها الطا ع

التح مي لها ،و التالي ل س للغرامة التهديد ة مق اس محدد إﻻ الهدف منها هو حمﻞ اﻹدارة

على تنفيذ المقرر الصادر عن القضاء اﻹدار .

ﻻ عتد القاضي الضرر الحاصﻞ للمح وم له ﻷنه قد ﻻ يوجد ضرر ومع ذلك ح م

الغرامة التهديد ة ،فالقاضي يراعي عندئذ مبلغ الغرامة خطورة ما يترتب من عدم التنفيذ من
فايته للتغلب على تعنت اﻹدارة من

نتائج و ذا ُسر المح وم عل ه وقدرته المال ة ومد
التنفيذ (xvii).لكن تقابﻞ ذلك أنه ﻻ يجوز تنفيذ الجهة القضائ ة أن تح م أكثر مما طل ه
الخصوم.

لم حدد سران الغرامة التهديد ة في قانون اﻹجراءات المدن ة ولذا هناك من حدد

بدايتها من تارخ تبل غ المقرر القضائي اﻹدار وهناك من حددها شهر عد تبل غ أو حتى
شهرن من التبل غ.

)(xviii

هناك قرار للمح مة العل ا قضي أن ون مبدأ السران في تارخ النط

الح م

)(xix

أما قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة فقد قررت المادة  980منه أنه عند اﻷمر الغرامة
التهديد ة ﻻبد من تحديد تارخ سران مفعولها ،أما عن مدة سران الغرامة التهديد ة فاﻷصﻞ

أن القاضي يترك المدة مفتوحة إلى غا ة التنفيذ إﻻ أن هذا ﻻ عني أن القاضي ﻻ ستط ع

أن حدد مدة معينة للغرامة التهديد ة وله امﻞ السلطة في تقرر المدة وهذا ما أتت ه

المح مة العل ا في قرارها.

)(xx

عل ه فإن تحديد مدة الغرامة التهديد ة يتنافى والطا ع التهديد

يجعﻞ اﻹدارة على علم الم الغ التي س ح م بها عليها بدا ة فﻼ تحق
الغا ة منها وفي إج ارها على التنفيذ ثم صدر قرار المح مة العل ا الذ

سران الغرامة التهديد ة هو مخالفة للقانون.

)(xxi
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إذن القاضي له امﻞ الحرة في تقدير ق مة الغرامة و دء سرانها ،و ذلك للقاضي

سلطة تخف ض الغرامة التهديد ة ٕوالغائها وذلك عند الضرورة مثﻼ إذا تبين أن عدم تنفيذ

اﻻلتزام العيني عود ﻷس اب خارجة عن إرادة فإن اﻷمر بتوق ع الغرامة التهديد ة عد خطأ
في تطبي القانون و ستدعي عندئذ إلغاء الغرامة التهديد ة تطب قا لما جاء في المادة 984

من قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة اﻹضافة إلى ذلك له السلطة في عدم دفع الغرامة
التهديد ة إلى المح وم له ودفعها إلى الخزنة العموم ة وذلك شر إذا تجاوزت ق مة الضرر

والتي تناولتها المادة  985من قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة.

ثان ا :تكييف الفصل في النزاع.
ﻻ عني توافر شرو

الغرامة التهديد ة أن القاضي مجبر على توق عها إنما له

السلطة التقديرة في توق ع الغرامة أو برفض توق عها ،ولهذا ف يف ون تكييف الح م الذ

يوقع الغرامة التهديد ة وتكييف الح م الذ يرفض توق ع الغرامة التهديد ة.

أ -تكييف الح م بتوق ع الغرامة التهديد ة:

متاز الح م الغرامة التهديد ة بجملة من الخصائص فهو ح م تهديد

ومؤقت

الغرض منه تنفيذ المقرر القضائي اﻹدار ٕواج ار اﻹدارة على التنفيذ وهو ما جعﻞ مسألة
تكي فه تصعب على ال احثين.

والح م الغرامة التهديد ة ون في أغلب اﻷح ان ت عا لح م بإلزام اﻹدارة على التنفيذ

وهو قضاء موضوعي قطعي.

تضارت اﻵراء في تكييف الح م الغرامة التهديد ة ،فقد قيﻞ أن الجهة القضائ ة

ت اشر سلطتها في إصدار اﻷوامر ،ولكن إت اع هذا ال أر يؤد إلى القول أن القضاء بتوق ع
الغرامة التهديد ة يدخﻞ ضمن السلطة الوﻻئ ة للجهة القضائ ة إﻻ أن هذا النوع من اﻷح ام
شمﻞ على القضاء مبلغ من المال ،ورغم أنه قضاء تهديد ومؤقت غير أنه متعل

منزاعة

بخصوص التنفيذ .وهذه اﻷح ام تشا ه اﻷح ام الوقت ة في أمور ثيرة فهي مؤقتة قابلة
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للتعديﻞ والنقصان ما م ن إعفاء المح وم عل ه منها إلى جانب منح اﻻختصاص لقاضي

اﻷمور المستعجلة للح م بها.

)(xxii

ب -تكييف الح م برفض توق ع الغرامة التهديد ة:

قتضي تكييف الح م القاضي برفض توق ع الغرامة التهديد ة التمييز بين اﻷح ام

التي سبب رفضها عدم توافر إحد

شرو الح م بها ،و ين تلك التي

ون سبب رفضها

منح القاضي للمح وم عل ه مهلة لتنفيذ التزامه وهذا يدخﻞ ضمن إطار سلطته التقديرة.

غير أن هناك ما فرق بين الح م الوقتي والح م الغرامة التهديد ة ،فالح م الوقتي

ح م قطعي له حج ة الشيئ المح وم ه و نفذ وﻻ يرجع ف ه ،أما الح م الغرامة التهديد ة ما
هو إﻻ قضاء مؤقت ﻻ حوز حج ة الشيئ المقضي ف ه .

ه ذا الح م الغرامة التهديد ة له خصائص تميزه عن غيره من اﻷح ام  ،فهو إذن

ح م من نوع خاص .

فمتى ان الرفض مبن ا على عدم توافر أحد شرو الح م الغرامة التهديد ة مثﻞ:
سبب من اﻷس اب ،أو أن تنفيذ اﻻلتزام ﻻ

صيرورة تنفيذ اﻻلتزام عينا أص ح مستح ﻼ ﻷ

يتطلب التدخﻞ الشخصي للمح وم عل ه ،فالح م في مثﻞ هذه الحاﻻت ح م قطعي
موضوعي حوز الحج ة وﻻ يجوز تجديد الطلب ف ه بنفس الموضوع.

أما إذا ان الرفض يدخﻞ في إطار السلطة التقديرة للقاضي منح أجﻞ أو مهلة

للمح وم عل ه ليتم ن من التنفيذ -ومن ثمة ﻻ تكون الحاجة إلى تهديده -فإن الح م في مثﻞ

هذه الحالة عد ح ما وقت ا يجوز للمح وم له تجديد طل ه إذا تغيرت الظروف.

المطلب الثاني :تطبي الغرامة التهديد ة على اﻷشخاص المعنو ة العامة.
ن حث تطبي

الغرامة التهديد ة في ظﻞ تطبي

اﻷمر ) (154/66المؤرخ في 08

جو ل ة  1966المتضمن قانون اﻹجراءات المدن ة ،وهﻞ تدارك المشرع الموقف وأزال هذا
الل س موجب القانون ) (09/08المؤرخ في  25ف فر 2008؟

الفرع اﻷول :موقف القضاء في ظل اﻷمر ).(154/66
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تنص المادة ) (471من قانون اﻹجراءات المدن ة على أنه» :يجوز للجهات القضائ ة بناء
على طلب الخصوم أن تصدر أح اما بتهديدات مال ة« ،يتضح وأن هذا النص قد جاء

عاما .وهذا ما أضفى عل ه نوعا من الغموض وأثار إش اﻻ حول تطبي

الغرامة التهديد ة على الشخص المعنو العام ،وأمام هذا الغموض علينا ال حث عن

التطب قات القضائ ة المتعلقة بهذه المسألة.

وفي هذا اﻹطار فقد صدرت اجتهادات قضائ ة أهمها القرار الصادر عن مجلس

الدولة) (xxiiiوالذ

قضى أنه ﻻ يجوز للقاضي اﻹدار النط

الغرامة التهديد ة ،مستندا في

ذلك إلى أنه ﻻ يوجد قانون يرخص صراحة بها ،إﻻّ أن هذا الموقف مردود عل ه ما جاء في

نص المادة ) (471المذ ور أعﻼه التي تمنح اﻻختصاص الح م الغرامة التهديد ة إلى
الجهات القضائ ة دون تخص ص وجهات القضاء اﻹدار هي إحد

أهم هذه الجهات

إضافة إلى أن هذه المادة جاءت ضمن اﻷح ام العامة في قانون اﻹجراءات المدن ة ،ونحن

نعلم أن اﻷح ام العامة تتعل

التقاضي أمام القضاء اﻹدار والعاد على حد سواء.

ذلك عند ال حث في المنظومة التشرع ة نجد المادة ) (88الفقرة  11من القانون

) (20/95المؤرخ في  17جو ل ة  1995المتعل

مجلس المحاس ة ،والتي نصت صراحة

على أنه م ن إلزام الدولة والجماعات اﻹقل م ة أو الهيئات العموم ة بدفع غرامة تهديد ة أو

تعو ضات مال ة نتيجة التنفيذ الكلي أو الجزئي أو صفة متأخرة ﻷح ام القضاء.

جاء ضمن حيث اته» :حيث الم اد

أما عن قرار المح مة العل ا ) (xxivوالذ

العامة

والتشرع الحالي واﻻجتهاد القضائي ﻻ يجوز للهيئة القضائ ة أ ا انت طب عتها الح م
الغرامة التهديد ة ضد المؤسسات ذات الطا ع العمومي مثﻞ الدولة أو المجموعات المحل ة

أو الهيئة اﻹدارة«.

ف ظهر جل ا من حيث ات هذا القرار أنه يرفض توق ع الغرامة التهديد ة ضد اﻹدارة في

جم ع اﻷحوال سواء ان ذلك أمام القضاء اﻹدار أو العاد  ،غير أن التأس س الذ
عل ه القرار ستند إلى الم اد العامة والتشرع واﻻجتهاد القضائي ولكنه لم يبينها.
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ٕواذا ان قصد الم اد

العامة واﻻجتهاد القضائي الوارد ذ رها في القرار »مبدأ الحظر

على القاضي توج ه اﻷوامر لﻺدارة« و التالي فهو ﻻ ستط ع أن يلزمها الق ام عمﻞ أو

اﻻمتناع عنه ،وهو اﻻجتهاد الذ ظهر في فرنسا وتبناه القضاء الجزائر نقﻼ عنهٕ ،وان ان
ﻻ يوجد ما منع تغيير هذه النظرة خاصة وأن القانون اﻹدار ذو مصدر

قضائي الدرجة اﻷولى ،ومن أهم خصائصه أ ضا أنه قانون متطور فهﻞ واكب

المشرع هذا التطور بإصداره للقانون ) (09/08المتضمن قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة؟

الفرع الثاني :موقف المشرع عد إصداره للقانون ).(09/08

إذا ان المبدأ السائد أن القاضي منع عل ه توج ه اﻷوامر لﻺدارة،

تطب قه على إطﻼقه ﻷن

)(xxv

فإنه ﻻ م ن

هذا المبدأ عرف عض اﻻستثناءات وليدة اﻻجتهاد القضائي ،إذ أن الـ ـ ــقاضي اﻹدار
تتوسع صـ ــﻼح اته بــحيث

م ن له أن يوجه أوامر لﻺدارة في ﻞ من حالتي اﻻعتداء الماد

المشروع.

)(xxvi

ما م ن أن نضيف إليها حالة الغل اﻹدار عند مخالفته للنصوص القانون ة التي

أجازته والذ
الماد

واﻻست ﻼء غير

جعله المشرع في مثﻞ هذه اﻷوضاع عمﻼ غير مشروع شأنه شأن اﻻعتداء

واﻻست ﻼء ،ففي مثﻞ هذه الحاﻻت فإن منع توج ه اﻷوامر ضد اﻹدارة أص ح أمر

مفروغا منه ،ﻷنها تعبر عن تعسف واضح ﻷن اﻹدارة التي تتجاوز حدود الصﻼح ات
الشرع ة تنتهك الحرات والحقوق مما يبرر أن ح م عليها القاضي الق ام عمﻞ أو اﻻمتناع

عنه ،و التالي فإنه من المنطقي تطبي الغرامة التهديد ة ضد اﻹدارة فيها (xxvii) ،إذ ما الفائدة
من توج ه اﻷوامر إذا لم ن للمتقاضي والقاضي إرغام اﻹدارة على تنفيذها؟
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وهو اﻷمر الذ تم تأكيده ضمن القانون ) (09/08المتعل

قانون اﻹجراءات المدن ة

واﻹدارة ،إذ تم النص صراحة على جواز الح م الغرامة التهديد ة من طرف القاضي
اﻹدار عندما يتعل اﻷمر بإلزام أحد اﻷشخاص المعنو ة العامة أو أ

تدابير تنفيذ ة معينة.

هيئة إدارة اتخاذ

وهذا ما جاءت ه المواد من ) (978إلى المادة ) (986من قانون اﻹجراءات المدن ة

واﻹدارة ضمن ال اب السادس المتعل بتنفيذ أح ام الجهات القضائ ة اﻹدارة.
الفعل ة والحق قة .ما يتضح لنا أن المشرع قد أزال الغموض الذ

المسالة.

خاتمة:

ان

تنف هذه

إن موضوع الغرامة التهديد ة ما يبدو أوسع مما م ن تصوره ،اﻷمر الذ

يجعﻞ

مسألة اﻹحاطة ه و ﻞ جوان ه صعب التحقي  ،لذلك تم التر يز في هذا المقال على عض
القرر القضائي اﻹدار بخصائص
النقا وذلك من أجﻞ تب ان أن المشرع الجزائر قد خص ا

وضمانات جعلته يتمتع القوة التنفيذ ة ،وخاصة مع صدور قانون اﻹجراءات المدن ة

واﻹدارة الذ فسح المجال للقاضي اﻹدار في إم ان ة توج ه اﻷوامر لﻺدارة فرض الغرامة
التهديد ة ،وهي خطوة جيدة خطاه المشرع الجزائر ﻹج ار اﻹدارة على التنفيذ.
إن إصدار المشرع الجزائر لقانون  09 / 08المتعل

قانون اﻹجراءات المدن ة

واﻹدارة  ،والتأكيد صراحة على جواز الح م الغرامة التهديد ة من طرف القاضي اﻹدار
عندما يتعل

اﻷمر بإلزام أحد اﻷشخاص المعنو ة العامة في حالة اﻻمتناع عن تنفيذ

الق اررات القضائ ة له من اﻷهم ة القدر الذ يبين لنا الخطوة الجيدة والجديدة لتحقي الهدف
الذ

وضع من اجله القاضي اﻹدار لحما ة الحقوق والحرات الصورة الفعل ة والحق قة.
ان تنف هذه المسالة.

ما يتضح لنا أن المشرع قد أزال الغموض الذ

380

ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ن:ب ع,08ج 1ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2014

الهوامش

 (1ﻼل علي العدو  :أصول أح ام اﻻلتزام واﻹث ات ،منشأة المعارف اﻹس ندرة،1966 ،
ص.81

 (2عبد الرزاق السنهور  :الوس

في القانون المدني ،الجزء الثاني ،الط عة الثان ة  ،دار

النهضة العر ة للنشر ،مصر ،1982 ،ص.1057

 (3منصور محمد أحمد :الغرامة التهديد ة جزاء لعدم تنفيذ أح ام القضاء اﻹدار  ،دار
الجامعة الجديدة للنشر ،مصر ،2002ص.15

 (4قرار مجلس الدولة الصادر بتارخ /8أفرﻞ 2003/رقم  14989عن الغرفة الخامسة،
قض ة )ك،م( ضد و ازرة التر ة.

 (5اﻷمر رقم  156-66المؤرخ في 8جوان  66يتضمن قانون العقو ات المعدل والمتمم.
 (6عبد الرزاق السنهور  :الوس

في شرح القانون المدني الجديد ،نظرة اﻻلتزام بوجه عام،

منشورات الحلبي ،الط عة الثالثة ،2005 ،بيروت ،لبنان ،ص.813

 (7قرار مجلس الدولة الصادر بتارخ /8أفرﻞ 2003/رقم  14989عن الغرفة الخامسة،
قض ة )ك،م( ضد و ازرة التر ة ،مرجع ساب .

 (8أنور سلطان :النظرة العامة لﻼلتزام ،أح ام اﻻلتزام ،دار المطبوعات الجامع ة،

اﻹس ندرة ،1997 ،ص.165

381

ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ن:ب ع,08ج 1ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2014

 (9غنا

رمضان :موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديد ة  ،مجلة مجلس الدولة  ،العدد

.2003 ،04

ا

382

ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ن:ب ع,08ج 1ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2014

383

ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ن:ب ع,08ج 1ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2014

