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  دليـل وتوجيـهات للمؤلفيـن
.I  قواعد وشرو النشر  
 ن اللغة اإلنجليزة م ة أو  اللغة الفرنس ة أو  اللغة العر  .تحرر المقال 
 م المقال للنشر في مجالت أخر  شتر عدم   .نشر أو تقد
  م المقال للنشر في مجالت أخر   .مأل المؤلف استمارة تثبت عدم نشر أو تقد

ة للنشر  س المطلو  المقاي
    :ة  Microsoft Word - Word Perfect  - La Tex   البرامج المطلو
 :ل الورقة ة: أعلى  x 23.5 15.5 ش مين 1.5، أسفل 1.5الهوامش اآلت  ،1.5 ،

  0.5، التجليد 1.5سار 
 الخ عنوان المقال ة  تو حتو على عدد محدود من الكلمات، م  ، ون في الوس  :

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

 المعلومات الضرورة ( :إسم ولقب المؤلف ع  القسم، ظهر تحت العنوان في الوس مت
ة، الجامعة الخالكل ة   Simplified Arabic,Gras, 11، البرد اإللكتروني)  النس

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

 ظهر تحت االسم واللقب، يجب أالملخص ون  100ن ال يتجاوز :  الخ  لمة، 
Simplified Arabic, Italique, Gras, 12  ،ة ة للغة العر النس مين  إلى ال

الخ  . Times New, Gras, Italique, 11و ة للغات األخر النس سار  إلى ال      
 الخ النص ون   :Simplified Arabic, 14  الخ ة، و ة للغة العر النس

Times New, 12 . ة للغات األخر   النس
 ن الفصول الخ عناو مين  Simplified Arabic, Gras, 14: تكون  إلى ال

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

 ة للفصول ن الفرع الخ العناو للغة   Simplified Arabic, Gras, 14 : تكون 
الخ الع ة، و . Times New, Gras, Minuscule, 14ر ة للغات األخر   النس
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  :في حالة احتواء المقال على جداول أو صور، يجب أن تكون وف الجداول والصور
الخ  ة،  Simplified Arabic, Gras, 12النص، مرقمة ومعنونة  للغة العر

الخ   .للغات األخ Times New, Gras,  Minuscule, 12و  ر
 س : المراجع اإلشارة إلى رقمها في آخر المقال ول ر المراجع داخل النص  يجب أن تذ

حتو النص إال على رقم المرجع بين قوسين ع  ]1[ مثال .في آخر الصفحة وأن ال  يت
ة  اسم المجلة ولقب الكاتب ثم  واسمالدرجة العلم ذلك  ع  عنوان المقال أو الكتاب يت

عة والصفحةودار النشر وسنة ا    .لنشر ثم رقم الط
.II إرســال المقــاالت  

على المؤلفين إرسال مقاالتهم على شكل ملف إلكتروني مرفق برسالة تحدد 
  موضوع المقال وفق الشروط الموضحة أعاله إلى العنوان التالي:

      مصلحة النشر العلمي                                                                        
      د.يحي فارس بالمدية                                    جامعة                                       

        الجزائر -26000المدية - حي عين الذهب                                             
  rres_rev_cum@yahoo.fr:            البريد اإللكتروني التالي أو إلى

              : www.univ-medea.dz/revue/ :او الموقع التالي   
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  مجلة البحوث والدراسات العلمية
 جامعة الدكتور يحيى فارس

rres_rev_cum@yahoo.fr Email 
 

  رقابة الهيئات اإلدارية المستقلة على عقود االمتياز في الجزائر

                                                           عليان مالك .د
                                       العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير كلية

  03الجزائر جامعة

Résumé 

À la fin des années 80 , l'Algérie a pour l'ouverture économique à travers la 
libéralisation du commerce intérieur et extérieur , y compris la liberté 
industrielle et la liberté d'investissement interne et externe sur laquelle repose 
la réalisation de nombreux objectifs économiques , sociaux , politique et 
internationaux . La gestion du marché sous tous ses aspects se faisait 
auparavant par la direction centrale dans le cadre de l'économie dirigée, c'est 
pourquoi il était essentiel d'avoir des mécanismes adaptables au passage à 
une économie libérale.                                                                             

Parmi les mécanismes juridiques qui ont été mis en place par l'administration 
algérienne, il faut relever les autorités administratives indépendantes – celles 
– ci n'étaient pas connues auparavant- dans les activités reposent sur la 
représentation et les secteurs sensibles à tous les niveaux et contrôle sur les 
secteurs sensibles à tous les niveaux et  

constituent une priorité dynamique pour l'Etat Algérien. 
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  :مقدمة 

تبنت الجزائر في نهاية الثمانينات خيار اإلنفتاح اإلقتصادي المتمثل في تحرير التجارة         

الداخلية و الخارجية بما في ذلك حرية الصناعة و بالتالي حرية اإلستثمار الداخلي و 

اإلقتصادية و اإلجتماعية و السياسية الخارجي و التي يعول عليها لتحقيق الكثير من األهداف 

  .و حتى الدولية 

و لقد كان تنظيم السوق بمختلف صيغه يتم في وقت سابق عن طريق التوجيه المركزي في 

الحر من آليات قانونية  ياالقتصادباإلقتصاد الموجه فكان ال بد لإلنتقال إلى  ىما يسمإطار 

  .مواكبة لذلك 

عرفتها اإلدارة الجزائرية هي فكرة الهيئات اإلدارية المستقلة و من األدوات القانونية التي 

(les autorités administratives indépendantes     (  التي لم تكن معروفة في

الجزائر من قبل و سنجد أن مجالها ينحصر في اإلشراف و الرقابة على قطاعات حساسة 

   .على عدة مستويات و تشكل أولوية حيوية للدولة الجزائرية

و لمناقشة فكرة رقابة هاته الهيئات على هكذا قطاعات و مدى ابتعادها عن الرقابة اإلدارية 

  الكالسيكية ؟

  :ي سأتناولها في المبحثين التاليينفإنن

  قابة على عقود اإلمتياز اإلداري الهيئات اإلدارية المستقله كأداة للر  : المبحث األول -1

آليات الرقابة المفروضة على الهيئآت اإلدارية في مجال عقود  : المبحث الثاني -2

        .اإلمتياز 

للرقابة على عقود الهيئات اإلدارية المستقلة  كأداة : المبحث األول  -1

  اإلمتياز اإلداري 

لم تعرف اإلدارة الجزائرية الهيئات اإلدارية المستقلة في شكلها الحالي إال مؤخرا و هذا 

تلف نشاطاتها خيعد خروجا عن النمط اإلداري التقليدي فلقد سيطرت اإلدارة العامة على م

اإلنفرادية أو التعاقدية و هذا في كل المجاالت تقريبا و ألجل ذلك فإنني سأتطرق في هذا 
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المبحث إلى الهيئات اإلدارية المستقلة كأداة جديدة للرقابة على عقود امتياز اإلداري بشكل 

  :خاص و مجاالت عمل هاته األخيرة و هذا في المطلبين التاليين 

الهيئات اإلدارية المستقلة كأداة جديدة للرقابة علة عقود : المطلب األول  •

  . اإلمتياز اإلداري

يدخل تحت مفهوم  الهيئات اإلدارية المستقلة  الكثير من الهيئات المنشاة في السنوات الخيرة 

،و هي تختلف جذريا عن المجالس اإلستشارية المعهودة بنظامها القانوني و باختصاصاتها 

ة متعددة و لها استقاللية تجاه الحكومة و كذا التدرج اإلداري و اختصاصاتها فنظمها القانوني

تتجاوز مجرد إبداء الرأي  و في أغلب األحيان تملك سلطة اتخاذ القرار و يمكن إخطارها 

  .1ليس فقط من طرف السلطات العامة بل من الغير أيضا

سكسونية ، ثم نقل إلى القانون يرجع ظهور الهيئات اإلدارية المستقلة إلى الدول األنجلو 

بالقول أن الهيئات   Laurent GABENTONUZIكما يؤكد ذلك األستاذ  اإلداري الفرنسي

اإلدارية المستقلة ظاهرة جديدة في فرنسا غير أنها تعتبر وسيلة تقليدية في الفلسفة األنجلو 

ر الدولة صاحبة القرار سكسونية و هذا من زاوية كونها تبتعد في مفهومها التقليدي الذي يعتب

اإلداري و ذلك عند ممارستها السلطة التنفيذية وهذا عندما يتعلق األمر بالرقابة على قطاعات 

  . 2حساسة ترتبط بالحريات العامة

  : كما تشارك الهيئات اإلدارية المستقلة في الكثير من المهام فهي

  . عضوية •

  .وظيفية •

وظيفيا  الخاص،نية المستقلة و هي من القانون القانو شخصيتهاعضويا هي أشخاص عامة لها 

 . 2فهي تشارك في العمل اإلداري

ومن العبارات المستعملة كثيرا من طرف المشرع للتدليل على مهام الهيئات اإلدارية المستقلة 

: )Veillé(  يراقب و)Assurer(  يضمن وكذا)Garantir( توفير و)Contrôler( يراقب و
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العالقة المشتركة بينهم هو العمل الرقابي بفرض إحترام قواعد القانون و من ذلك يتبين أن 

ضمان الحقوق و الحريات و بالمعنى العام لها وظيفة رقابة ، و هي تعطي نوعين من 

اإلختصاصات يجب التفرقة بينهما وهي أنه قد نجد أن هذه الهيئات مكلفة بما يسمى بالرقابة 

إحترام القوانين ،كما أنها تقوم بتقديم استشارات ، و   ( Contrôle Préventif)الوقائية

 .3اقتراحات و توصيات

أول هيئة إدارية مستقلة عرفتها الجزائر هي المجلس األعلى لإلعالم و تم إلغاء هذا األخير 

  .، بعد مدة من إنشائه ألسباب سياسية 4) 93/13(بموجب المرسوم التشريعي 

عشر هيئة و  االثنية مستقلة باختصاصات متعددة تقارب و ظهرت بعد ذلك عدة هيئات إداري

الكثير منها عبارة عن قطاعات حساسة تسير عن طريقة عقود اإلمتياز اإلداري منها المياه، 

الكهرباء و الغاز ، المحروقات ، البريد و المواصالت إلى غير ذلك من أنواع اإلمتياز  

  .ها في هاته الدراسةاألخرى التي سأكتفي بتسليط الضوء على جزء من

مجال تدخل الهيئات اإلدارية المستقلة في عقود اإلمتياز  :المطلب الثاني  •

  . اإلداري

لقد أنشئ الكثير من الهيئات اإلدارية المستقلة في الميدان اإلقتصادي و المالي و الكثير 

منها تسير عن طريق عقود إمتياز إداري ، منها سلطة ضبط البريد و المواصالت و التي 

المتعلق بالقواعد الخاصة   بالبريد و المواصالت السلكية ) 2000/03(تأسست بموجب القانون

و التي تم تعيين أعضائها  5و التي سميت سلطة ضبط البريد و المواصالت  و الالسلكية

، و التي تعتبر سلطة ضبط و مراقبة لميدان المواصالت )01/109(بموجب المرسوم الرئاسي

السلكية و الالسلكية و باإلضافة إلى ذلك تقوم هذه الهيئة بدور استشاري فيما يتعلق بكل 

  .لمواصالتالمسائل التي تخص البريد و ا
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 6المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز)01/02(و أنشأت هيئة إدارية مستقلة بموجب القانون

بالنص ) 112(، وقد أضافت المادة " اللجنة"من هذا األخير تسمى ) 111(وهذا بموجب المادة 

ينة مد"على أن لجنة الضبط هيئة تتمتع بالشخصية القانونية و اإلستقالل المالي و يكون مقرها 

  ".الجزائر 

  :من هذا األخير) 114(ومن المهام األساسية لهاته األخيرة حسب المادة

  .تحقيق المرفق العام للكهرباء و الغاز بواسطة القنوات و مراقبته -

مهمة استشارية لدى السلطات العمومية فيما يتعلق بتنظيم سوق الكهرباء و السوق الوطنية  -

 .للغاز و سيرهما

 .ر على احترام القوانين و التنظيمات المتعلقة بها و رقابتهامهمة عامة و السه -

من القانون السالف الذكر يذكر صراحة على أن تمنح ) 72(و تجدر اإلشارة إلى أن المادة

الدولة الضامنة للمرافق العام اإلمتياز في ميدان الكهرباء و الغاز و يتم دالك بموجب المرسوم 

الوزير المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي لجنة الضبط، و تطبيق التنفيذي بناءا على اقتراح من 

على أنه يتم منح اإلمتياز في ميدان التوزيع عن طريق طلب عروض تقوم به لجنة )73(المادة

  .الضبط و تدرسه و ال يجوز التنازل عن اإلمتياز

الخاص فإن اإلمتياز المنصوص عليه في قانون الكهرباء و توزيع الغاز و في رأيي 

واسطة القنوات يعد حالة مثالية لإلمتياز اإلداري  فهنا اإلمتياز الممنوح للشركة الوطنية ب

للكهرباء و الغاز لتسيير مرفق موجود أصال و هنا السلطة العامة إنما تضع شروطا الئحية 

تكون عن طريق مرسوم تنفيذي و أجدني بهذا أتفق تماما بما جاء به أحد العارفين بالموضوع 

مين به و قد جاء في مقال األستاذ حميد بن علية على أنه من الضروري لمكان أن يتم و المل

إصدار لوائح إدارية ، إذا تصرفت اإلدارة في الجزائر عن طريق أسلوب اإلمتياز و ال نكتفي 

فقط بوضع الشروط الالئحية ألن وضع الشروط الالئحية يستوجب وجود مرفق عام تتعاقد 

يّؤمن صاحب اإلمتياز سير مهمته و في حالة غياب المرفق ال تظهر اإلدارة بموجبه كي 

عالقة الئحية إنطالقا من أن التكليف الصائب لها هو كونها عالقة تنظيمية تجعل من صاحب 

                                                 
 

  



  2014نوفمرب . 2ج،8ع: جملة البحوث والدراسات العلمية
14 

 

، و من ثم فالعالقة بين اإلدارة المانحة لإلمتياز و صاحب اإلمتياز  اإلمتياز يذعن للوائح

دارة فال وجود المتياز إداري بل إمتياز اإلدارة في حد ذاته تخضع لعمل أحادي الجانب من اإل

   .7إلى درجة أنه الدارس لمختلف القوانين الجزائرية المنظمة لإلمتياز يحكم على ذلك 

و في ميدان آخر غير بعيد عن الكهرباء و نقل الغاز ٌأنشئت بموجب 

من )12(و ذلك بموجب المادة هيئتين إداريتين مستقلتين 8المتعلق بالمحروقات)05/07(القانون

هذا األخير التي تنص على أنه تنشأ وكالتين مستقلتين تتمتعان بالشخصية المعنوية و 

  :و هما ( Agences Hydrocarbures)اإلستقالل المالي المسميين وكالتي المحروقات 

 "سلطة ضبط المحروقات"الوكالة الوطنية للرقابة و ضبط نشاطات المحروقات و المسماة  •

(autorité de régulation des Hydrocarbures )      

   (ALNAFT)الوكالة الوطنية لتثمين مواد المحروقات  •

  :من نفس القانون مراقبة إحترام ) 13(و من مهام سلطة ضبط المحروقات وفق المادة

  .التنظيم التقني المطبق بموجب قانون المحروقات  -

  .التنظيم المتعلق بأسعار المحروقات  -

  .التنظيم المتعلق بالوقاية 

  .دفاتر الشروط -

باإلضافة إلى عدة مهام أهمها دراسة منح إمتياز النقل عبر األنابيب مع تقديم التوصيات 

الالزمة للوزير المكلف بالمحروقات و بالمقابل توجيه اإلقتراح للوزير المكلف بالمحروقات 

  .بسحب اإلمتياز المذكور أعاله 

من )14(فهي تتعلق كما هو واضح من خالل المادة" ALNAFT"سماة أما الوكالة الم

  .نفس القانون بالسهر على المراقبة الميدانية لإلمتياز الممنوح على أرض الواقع 
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المتعلق  2005أوت  04المؤرخ في ) 05/12(و دائما في الموارد الطبيعية فلقد جاء القانون

منه على أن )76(طريق اإلمتياز فلقد نصت المادة ليجعل استغالل الموارد المائية عن 9بالمياه

المائية يعتبر من اختصاص السلطة العامة و على كل من يرغب في  المواردإمتياز استعمال 

  .هذا الميدان الحيوي أن يقدم طلبا إلى الهيئات المعنية  اإلستثمار في

للرقابة على هذا غير أن القانون المذكور أعاله لم ينص على سلطة ضبط المياه كأداة 

، أنشأت سلطة ضبط المياه بموجب المرسوم 2008القطاع الحيوي الهام لكن بحلول سنة 

، و الذي يعد ذو أهمية بالغة لضبط قطاع المياه و كخالصة لهذا )2008/303(التنفيذي

المبحث فإن الهيئات أو السلطات اإلدارية المستقلة أصبحت أداة مهمة للرقابة على الكثير من 

طرق عقود اإلمتياز اإلدارية و هذا من أجل إعطاء المزيد من المرونة  لنشاطات المسيرة عنا

من جهة و الشفافية من جهة أخرى بغية تحرير قطاعات حيوية و استراتيجية من القبضة 

الحديدية للوسائل التقليدية للرقابة و هذا كما سبق شرحه ليس إختراعا جزائريا بل تجربة دول 

قتنا إلى ذلك و هذا طبعا لتحفيز المستثمرين عامة و األجانب بصفة خاصة متحضرة سب

لإلستثمار في الجزائر في قطاعات مهمة للدولة و مكلفة جدا للمستثمر الذي يطلب ضمانات 

  .  مقابل المخاطرة في استثمار ذو خطورة عالية

آليات الرقابة المفروضة من طرف الهيئات اإلدارية : المبحث الثاني  -2

 .لمستقلة على عقود اإلمتيازا

تفرض الهيئات اإلدارية أو سلطات الضبط المذكورة في المبحث األول رقابة تارة تكون 

قوية و صارمة وتارة تكون رقابتها مجرد توصيات للهيئة الوصية يمكن أن يأخذ بها و يمكن 

أثناء إلنشاء  أن توضع جانبا و هذا من قطاع آلخر و هاته اآلليات أو وسائل الرقابة تكون

  :عقود اإلمتياز و أثناء تنفيذ هاته األخيرة و هذا ما سأتطرق إليه في المطلبين التاليين

     .آليات الرقابة أثناء إنشاء عقود اإلمتياز :  المطلب األول

     .آليات الرقابة أثناء تنفيذ عقود اإلمتياز:   الثاني المطلب 
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  نشاء عقود اإلمتيازآليات الرقابة أثناء إ: المطلب األول  •

المذكور أعاله و المتعلق بالقواعد العامة الخاصة )2000/03(إنه و بالنظر إلى القانون

بالبريد و المواصالت  نجد سلطة ضبط البريد و المواصالت السابقة ذكرها لها مركز قانوني 

و في  10)01/124( إزاء قوي نسبيا إنشاء عقود اإلمتياز في هذا المجال فهي وفق المرسوم

نجد أنه يتخذ الوزير المكلف بالمواصالت السلكية و الالسلكية قرار الشروع في ) 03(مادته

اإلجراءات المطبقة على المزايدة بإعالن المنافسة لمنح الرخصة بمبادرته الخاصة بعد 

فاإلمتياز المنوح في مجال البريد و المواصالت يتم في شكل تنظيمي . استشارة سلطة الضبط

المذكور )03/ 2003(من القانون)13(سلطة ضبط البريد و المواصالت وفق المادة غير أن

سلفا تراقب عملية إنشاء اإلمتياز اإلداري في هذا المجال من خالل ضمان شفافية و منافسة 

شريفة و هذا بتخويلها القانوني إتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة دون تحديد لطبيعة هاته 

ذا ألن مجال عمل هاته األخيرة يتعلق بتكنولوجيات عالية الدقة و اإلجراءات الواسعة و ه

لذلك فالمشرع يترك الحرية لهاته األخيرة في اتخاذ ما تراه مناسبا تبعا للحالة التي تعرض 

من نفس القانون أن )17(عليها و هي أيضا تعتبر هيئة شبه قضائية ، بحيث تنص المادة

  مام مجلس الدولة أثر موقف للقرار المتخذ قرارات هاته األخيرة قابلة للطعن أ

و بالتالي فقراراتها قابلة للتنفيذ المباشر و هو ما ال تحوزه حتى القرارات القضائية في 

كثير من األحيان ما عدى ما صدر بصفة استعجاليه و أكثر من هذا فسلطة ضبط البريد و 

لطعن أمام مجلس الدولة فيه المواصالت تسيير من طرف مدير عام يصدر باسمه قرار قابل ل

بعض التناقض مع المنطق السائد في أن الهيئات القضائية أو حتى الشبه قضائية األخرى 

تسيير و يشرف عليها رئيس كما هو الحال في مجلس المنافسة على سبيل المثال التي يصدر 

  .قرارات قابلة للطعن أمام الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر

أما بالنسبة لسلطة ضبط الكهرباء و الغاز المذكور في المبحث األول فإن إنشاء عقود 

اإلمتياز أو منحها يتم عن طريق مرسوم تنفيذي بناءا على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة 

المذكور )01/02(من القانون)72(بعد أخذ رأي لجنة سلطة الضبط كما تنص على ذلك المادة

الي فإن رأي هاته األخيرة استشاري فقط لكن شكال يتعين على الوزير المكلف أعاله ، و بالت

بالطاقة استشارة اللجنة قبل إمضاء مرسوم المنح غير أنه فيما يتعلق بالتوزيع فإن ذلك من 
                                                 

.  
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و التي تنص صراحة على أنه يتم منح )73( إختصاص سلطة الكهرباء و الغاز بموجب المادة

يع عن طريق طلب عروض تقوم به لجنة الضبط و تدرسه ، وال اإلمتياز في ميدان التوز

يجوز التنازل عن اإلمتياز و عليه فإن المشرع منح لسلطة ضبط الكهرباء و الغاز سلطة 

البأس بها خاصة فيما يتعلق باإلمتياز في ميدان التوزيع فإنها هي من تطلب العروض و منح 

فإن الممنوح له ال يمكن أن يتنازل عنه و هذا  اإلمتياز الذي تحدد طريقته عن طريق التنظيم

أما فيما يتعلق بسلطات و آليات مراقبة الهيئات . يعد امتياز ممنوح لسلطة الضبط في حد ذاته

اإلدارية المتعلقة بالمحروقات فنجد في قانون المحروقات نفس اإلتجاه و المنطق القانوني فيما 

ت ليس لها إال رأي استشاري تقدمه في منح سبق شرحه فسلطتي الضبط في مجال المحروقا

من )13(اإلمتياز و هذا ما لم نجه فيما سبق مذكور بصيغة صريحة كما نصت عليه المادة

  .المتعلق بالمحروقات)05/07(القانون

أما فيما يتعلق بسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه و عملها فال توجد أي إشارة إلى 

) 04(، اللهم إال الفقرة األخيرة من المادة 11سوم المنظم لعملهادور هاته السلطة بموجب المر

من هذا األخير التي تنص على أنه يمكنها إبداء الرأي حول عمليات الشراكة لتسيير نشاط 

 104الخدمات العمومية للمياه المنفذة من طرف فروع اإلستغالل المنشأة طبقا للمادة 

المياه، و ربما يعود عدم نص على دور هاته السلطة المتعلقة ب) 05(من القانون ) 02الفقرة(

في إنشاء عقود اإلمتياز حتى برأي غير ملزم هو عدم النص عليها في القانون المتعلق بالمياه 

فهاته السلطة هي األضعف محتوى و شكال فهي لم ينص عليها بقانون كما هو الحال فيما 

  .سبق بل بمرسوم تنفيذي فقط

 . ت الرقابة أثناء تنفيذ عقود اإلمتيازآليا: المطلب الثاني •

يظهر من خالل التقارير السنوية لسلطة ضبط البريد و المواصالت أن لها أعماال و 

) 2000/03(يعكسه الدور الرقابي و اآلليات الممنوحة لها في القانون  12إنجازات كثيرة

  .المتعلق بالبريد و المواصالت
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أعاله فسلطة الضبط تملك عدة آليات للرقابة على تنفيذ من القانون المذكور ) 13(ففي المادة 

اإلمتياز اإلداري في هذا قد أعطى المشرع واسع السلطة و الصالحيات في اتخاذ كل ما تراه 

  .مناسبا فيما يتعلق بضمان الشفافية في عمل الفاعلين في سوق البريد و المواصالت 

مستوى الوطني بالتنسيق مع المتعاملين فهاته األخيرة هي من تُعد أرقام الهواتف على ال

في الميدان بما في ذلك تنظيم سوق اإلتصاالت السلكي و الالسلكي و كذا البريد بما في ذلك 

التجهيزات المستعملة و تقوم بحل مشاكل اإلتصاالت  فيما بين المتعاملين و كذا التحكيم فقد 

و   Mobilisو موبيليس Djezzyرأينا تدخل سلطة الضبط في عدة نزاعات بين جازي  

  . Nedjmaنجمة 

و لسلطة الضبط واسع الصالحيات في التعامل و التنسيق بين الفاعلين في الميدان محليا و 

دوليا ، باإلضافة إلى ذلك فسلطة الضبط تستشار في مسائل التشريع المتعلق بالبريد و 

ا فسلطة ضبط البريد و المواصالت من طرف الوزير المعني كلما دعت الضرورة لذلك فعملي

المواصالت حاضرة بقوة و تراقب أصحاب افمتياز بصورة فعالة و إيجابية جدا و حسنا فعل 

المشرع بمنحها هاته اآلليات للرقابة و اإلشراف على هذا القطاع الحساس جدا بعيدا عن 

عامل األجنبي و اآلليات التقليدية و تماشيا مع ما هو معمول به عالميا و يعتبر هذا تشجيعا للمت

هذا ربما ما شجع الكثير من المتعاملين لولوج السوق الجزائرية لإلتصاالت لتمتعها بتنظيم 

  .محكم و هذا ما عكس مردوديتها على المستوى اإلقتصادي الكلي أو الجزئي

أما فيما يتعلق بسلطة ضبط الكهرباء و الغاز فاآلليات الممنوحة لها واسعة وواضحة فيما 

) 02/01(من القانون المذكور أعاله ) 114(لمفهوم التقليدي لإلمتياز اإلداري فالمادة يتعلق با

  : تذكر أن اللجنة تضطلع بـ

  .مهمة تحقيق المرفق العام للكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات و مراقبته  -

منه وذلك في رقابتها ) 115(باإلضافة إلى مهام أخرى منصوص عليها في المادة  -

اإلمتياز في هذا المجال فهي من تقترح معايير عامة و خاصة تتعلق بنوعية العرض على 

و خدمة الزبون و كذا تدابير الرقابة فلها إذن السلطة حتى في تحديد آليات و أشكال 

 .الرقابة 
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) 115(من المادة ) 09(فهاته األخيرة تتمتع بمركز ممتاز في هذا الجانب فالفقرة  -

لسلطة تقوم بمراقبة و تقييم وتنفيذ واجبات المرفق العام و تضيف دائما أعاله تضيف على أن ا

مركزة على الدور الرقابي فب أنه يمكنها القيام بكل مبادرة في إطار المهام التي ) 12(الفقرة 

أوكلت إليها بموجب هذا القانون أو التنظيمات في مجال مراقبة وتنظيم سوق الكهرباء و 

تعاود النص على هذا الدور فمن ) 13(دائما في مجال الرقابة فالمادة السوق الوطنية للغاز و

مهامها أيضا إبداء الرأي المسبق في عمليات تكتل المؤسسات أو فرض الرقابة على مؤسسة 

كهربائية واحدة أو أكثر من طرف مؤسسة أخرى تماس النشاطات المذكورة في المادة األولى 

من مهام سلطة الضبط دراسة الطلبات و تسليم رخص ) 16(من القانون و تؤكد أكثر الفقرة

اإلنجاز و تشغيل المنشآت الجديدة إلنتاج الكهرباء و النقل بما في ذلك الخطوط المباشرة 

 .للكهرباء و القنوات المباشرة للغاز و مراقبة إحترام الرخصة المسلمة 

ها من سير المرفق في باإلضافة إلى الكثير من المهام الرقابية و اآلليات التي تمكن -

ظروف جيدة منها التحقق في الشكاوي المقدمة إليها من كل األطراف و تحديد العقوبات و 

 .حتى التعويضات الواجب دفعها للمتضرر

و يبدو أن النص المعد لمهام اللجنة أعد من طرف مختصين ذوي كفاءة عالية جدا  -

خيرة القيام بسير صندوق الكهرباء و فلم يغفل أي شيء حتى النص على أنه من مهام هذه األ

 .الغاز بهدف التكفل بمعادلة التعريفات و التكاليف المتعلقة بالفقرة اإلنتقالية إلى النظام التنافسي

و عليه يعتبر النص المتعلق بالصالحيات الرقابية و اآلليات المتعلقة بهذا النوع من  -

في غاية الدقة و الصنعة القانونية بحيث  اإلمتياز و المسند إلى سلطة ضبط الكهرباء و الغاز

منح للسلطة الوسائل القانونية الكفيلة بضمان سير مرفق الكهرباء و الغاز في ظروف جيدة و 

 .تعتبر األخيرة في العينات المدروسة

و بالنسبة لآلليات الرقابية الممنوحة لسلطتي الضبط المتعلقة بالمحروقات و المنصوص 

من القانون ) 14(و ) 13(المذكور أعاله فقد نصت المادتين ) 05/07( عليها بموجب القانون

على عدة أحكام تتعلق بآليات الرقابة الممنوحة لهما للقيام بدورهما الرقابي و ليست مختلفة 

كما سبق شرحه فيما يتعلق بسلطة ضبط الكهرباء و الغاز باعتبارهما ينتميان إلى نفس 

 .الوزارة و هي وزارة الطاقة 
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ما فيما يخص الصالحيات الرقابية اآلليات  الممنوحة لسلطة ضبط خدمات العمومية أ

من المرسوم ) 04(للمياه و عملها فإنها نسبيا مقبولة في هذا الجانب فلقد جاء في المادة 

 :المذكور أعاله أن سلطة الضبط تكلف بما يلي ) 08/303(

الخدمات العمومية للماء لإللتزامات السهر على احترام أصحاب اإلمتياز و الموكلة لهم   -

 .الموكلة لهام

دراسة شكاوي المتعاملين و مستعملي الخدمات العمومية للمياه و صياغة كل  -

 .التوصيات المناسبة

إجراء كل مراقبة و تقييم نوعية الخدمات المقدمة للمستعملين من طرف الهيئات  -

 .المستعملة للخدمات العمومية للمياه 

 .لألعباء في إطار مراقبة التكاليف و أسعار الخدمات العمومية للمياه إجراء تحاليل  -

 .المساهمة في إعداد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بعمليات تفويض التسيير -

و بالنظر إلى الصالحيات الرقابية الممنوحة لهاته اللجنة فإن السلطة العمومية حاولت تدارك 

يما يتعلق بهذا الجانب رغم عدم وضوح المركز القانوني النقص الذي اعترى قانون المياه ف

لهاته األخرى بمقابل الهيئات اإلدارية األخرى لكن يمكن في المستقبل تعزيز صالحيات هذه 

األخيرة نظرا للحساسية الكبيرة لهذا القطاع و ربما مستقبال يمكن أن يكون الماء أهم من 

 .عاني منها أصحاب اإلمتياز في الميدانالمحروقات خاصة إذا سجلنا صعوبات بالغة ي

  :الخـاتـمـة 

أردت في هذه المحاولة إبراز جانب كان في اعتقادي خفي بعض الشيء فأغلب 

الدراسات التي تناولت عقد اإلمتياز تناولته من جانب قواعده العامة أو في بعض األحيان 

القانون الفرنسي ، و لم يحضى مقارنته بمفاهيم أخرى أو حتى في إطار القانون المقارن سيما 

" الدور الرقابي للهيئات اإلدارية المستقلة على عقود اإلمتياز باإلهتمام الالئق بها رغم أن 

حظيت ببعض الدراسات لكن ليس بإبراز عالقتها " الهيئات اإلدارية المستقلة في الجزائر

  .الرقابية بعقود اإلمتياز
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جدا في أغلب عقود اإلمتياز و ذلك ألنها تمثل آلية فللهيئات اإلدارية المستقلة دور مهم 

مهمة في حد ذاتها كجهاز إداري مستقل و فرض إستقالليته يوما بعد يوم و أصبحنا نقرأ 

تقارير دورية عن سلطة ضبط البريد و المواصالت أكثر من التقارير التي تخص نشاط 

الرقابة على اإلمتياز اإلداري  الوزارة الوصية و أصبح للهيئات اإلدارية المستقلة دور في

في الجزائر و إن كان إنشاء هاته األخيرة يعود دائما إلى السلطة التنفيذية فإن تنفيذ عقود 

اإلمتياز في الميدان يعود بصفة تكاد تكون مطلقة لسلطات الضبط التي أصبح يلتجئ إليها 

ن المسؤولية الملقاة لتخفيف العبء على الجهاز المركزي و تارة أخرة للتخلص نهائيا م

  .  على الجهاز التنفيذي 
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  مجلة البحوث والدراسات العلمية
 جامعة الدكتور يحيى فارس

rres_rev_cum@yahoo.fr Email 

  
 

 :ياالستثمار في الفكر اإلسالمار المفهومي لصناديق ــــــاإلط
  اصرةــــادية معـــرؤية اقتص

  
 يحيات مليكة. د

  بالمدرسة العليا للتجارة
  جامعة الجزائر

  
  
  

Résumé : 
    Depuis la crise financière mondiale, le modèle financier occidentalet ses 
méthodes spéculatives  ont été remis en cause.il est admis que la plupart de 
ces modèles  est le fruit des sociétés projetées qui glorifie la liberté de 
l’individu et la mentalité capitaliste qui affirme  l'importance de la matière. 
En tant que tel, un autre système a été revalorisé : la finance islamiques, où 
les fonds d'investissement jouent un rôle de  catalyseur. 
-  Motsclé: Finance islamique, fonds d'investissement islamiques, 

marchés financiers, banques islamiques, modes de financement 
islamiques  
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  الملخص

المالي الغربي  النموذجإعادة النظر في إلزاميةتولدت ، بروز األزمة المالية العالمية ذمن    
عليه نمط المضاربة في المعامالت و صيغ الهيمنة في العقود بصورة لم تعهدها طغى الذي 

تمجد حرية ، و نظرا لكون معظم هذه األنماط هي نتاج مجتمعات منطلقة. المجتمعات السالفة
أصبح لزاما في الوقت الراهن ، ادةهمية المأالفرد و الذهنية الرأسمالية التي تؤكد على 

  .ستثمار العامل المحفزأين تشكل صناديق اإلتقويم المالية االسالمية بقوانينها و تشريعاتها، 
، أسواق المال، صناديق االستثمار االسالمية، المالية االسالمية :الكلمات المفتاحية -    

  .صيغ التمويل االسالمية، البنوك االسالمية
. 

  :ـــــةالمقدم

و أن األفكار ، قتصاد المعاصر تسير بسرعة فائقة في عالم المالال يخفى أن عملية اإل    

وعددا من األدوات لتسهيل ، قتصادية تبرع كل يوم جملة من األساليب لتطوير الفكر المالياإل

وتبتكر كل الوسائل المتاحة لتسييل رؤوس األموال بسرعة و . قتصاديعملية الدوران اإل

عد من أهم ستثمار التي تُه الوسائل  صناديق اإلذو أن من ه. و تداولها دون معاناة )1(هولة س

ستثمار المستحدثة في عالمنا المعاصر باعتبارها وسيلة فعالة في تعبئة المدخرات مجاالت اإل

قتصاد المعاصر من والريب  أن ما يشهده اإل .)2(ستثمار  ومحفزا  ألسواق المالو تشجيع اإل

ستثمار بين أسواق العالم في هذه حركية وانتقال في رؤوس األموال الضخمة لغرض اإل

لدليل على أهمية  مثل هذه الصناديق لكونها أداة مناسبة تجمع بين توجهات ، المرحلة النابضة

خصوصا في الظرفية الراهنة التي تفرض ، قتصاديةسالمية واعتبارات الكفاءة اإلالشريعة اإل

مما ، ية حادة قد تكون غير متكافئة بالنسبة للمؤسسات المالية و أسواق التمويلضغوطا تنافس

سالمية يستدعي ضرورة تطوير المحافظ االستثمارية و استحداثها و توجيهها الوجهة اإل

  .ضمن لها قدرا من المرونة و حصصا سوقية تساعدها على االستمرار بفعاليةحتى تُ، النافعة

قتصادية يمان بالقيم الروحية و العدالة اإلمية هي جزء من العقيدة و اإلن األهداف اإلسالإ    

كما تعتبر من المدخالت المهنية ، انتهاكهانسانية التي ال يمكن جتماعية و األخوة اإلو اإل

سالمية بالممارسة و المتابعة و لمقدار كبير من المخرجات التشريعية التي تنمي القيم اإل

ن و السنة التي ال يمكن أن آلى القرإو فيها من القداسة بمقدار ما تستند ، قتناعالتشويق و اإل

ننا العظيم و استرشادا آانطالقا من نداءات قر. تكون موضع مساومة أو انتهازية أو تفريق
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سالم القواعد و الضوابط التي تساعد بمنهج رسولنا الكريم صلى اهللا عليه و سلم، وضع اإل

هذه ، ومن ذلك أنه وضع الضوابط لألسواق المالية، الشرعي الفقهاء على معرفة الحكم

 .)3(ن الكريم و السنة النبوية الشريفة آالضوابط تستند إلى نصوص صريحة وردت في القر

من سن في اإلسالم سنة حسنة فله ﴿: كما جاء في حديث النبي صلى اهللا عليه و سلم حيث قال

ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا و من سن في  ،أجرها و أجر من عمل بها إلى يوم القيامة

ال ينقص ذلك من ، اإلسالم سنة سيئة فعليه وزرها و وزر من عمل بها إلى يوم القيامة

  ﴾.أوزارهم شيئا

نستدل من هذا الحديث الشريف الدعوة إلى اإلبتكار و التجديد و تكريس المنافسة اإليجابية     

للمخاطر و الاليقين المحيط  الحسن األداء ، و درًءو العمليات المالية ضمانا  في األدوات

و رغبة من بعض الدول   .وجهات الشرع الحنيفمباألنشطة االستثمارية ، كل ذلك في إطار 

لما لها من دور في تمويل االستثمارات الوطنية  ئتهافي تطوير سوق أوراقها المالية و رفع كفا

قوي للبنوك  و شركات التأمين في تأسيسها  ، جاءت فكرة صناديق االستثمار مع إيجاد دور

مع اتجاه كثير من البنوك إلى تأسيس صناديق استثمار متنوعة في اآلونة  و    .هائو إنشا

األخيرة،  فضال عن قيام بعض المصارف و المؤسسات المالية اإلسالمية بإدخال هذه 

أحكام الشريعة اإلسالمية ما يتفق مع بالصناديق ضمن نشاطها االستثماري و تطوير أعمالها 

المالية بالصناديق  تصورة واضحة المعالم عن المعامال إعطاء، أصبح إلزاما  )4(األصل

االقتصادي لطبيعة النشاط الذي تختص به واالستثمارية مع التركيز على الجانب الفقهي 

رفة مجاالت باعتبارها أداة مالية جديدة من أدوات االستثمار المعاصر، و بيان أقسامها و مع

  .  عملها

و الشركات      على مستوى البنوك  شابك المالي و النقديتمما تقدم ، و في ظل تعاظم ال    

و المؤسسات المالية بين بلدان العالم اإلسالمي  في الوقت الحالي ، و أن األخذ بأساليب 

اق راألوصناديق االستثمار من طرف البنوك اإلسالمية  أصبحت ضرورة ملحة لضبط سوق 

  :المالية ، يمكن طرح اإلشكالية الرئيسية لهذه الورقة البحثية على النحو التالي 

ما هو اإلطار النظري و التطبيقي لصناديق االستثمار من منظور االقتصاد اإلسالمي  -

متزايد دون تغيير     و بتعدادالسيما أن انتشارها في العالم اإلسالمي أصبح على نطاق واسع 

  لشرعية في معامالتها ؟األسس ا
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  :صناديق االستثمار من المنظور اإلسالمي -1

، تسمية "صناديق االستثمار"يرى بعض االقتصاديون أن تسمية هذه الصناديق باسم     

ة االستثمار قد توحي للوهلة األولى بأن الصناديق تستثمر مال تتسم بالدقة ، ذلك أن كل

ة اإلنمائية المرتبطة بالصناعة أو الزراعة أو غيرها شطأموال المدخرين مباشرة من األن

في حين أن هذه الصناديق ال تعمل سوى توظيف هذه األموال في تكوين وإدارة حوافز . 

وال ريب أن ما نقرأه كل يوم عن انتقال رؤوس األموال الضخمة . )5(األوراق المالية 

ففي الواليات  .هذه الصناديق ا شاهد على أهميةلغرض االستثمار بين أسواق العالم إلّ

صندوقا  68أكثر من  1940المتحدة األمريكية ، لم يتعد عدد صناديق االستثمار سنة 

 180نحو  1980مليون دوالر ، لتعرف نموا عظيما حتى بلغ حجمها عام  5000بمبلغ 

ترليون دوالر لتصل إلى  1.6مقدار  1992بليون دوالر ، ثم تخطّى حجمها في سنة 

  .2006يون دوالر نهاية  ترل 10

  :المدلول الفقهي لصناديق االستثمار اإلسالمية- 1.1

إن صناديق االستثمار في جوهرها عبارة عن مؤسسات مالية في شكل شركة مساهمة ،     

 ن الجمهور بموجب صكوك أو وثائق استثمارية موحدة القيمة، تعهدمتتولى تجميع المدخرات 

إلدارتها و استثمارها في األوراق المالية أساسا، و مجاالت استثمار  ها إلى جهة أخرىب

ائد من الربح بأقل مخاطرة وفق شروط متفق عخرى نيابة عن المدخرين لتحقيق أعلى األ

  .)6(اعليه

وال تخرج الصناديق االستثمارية اإلسالمية عن هذا المدلول باعتبارها أوعية مالية تهدف     

دخرين الستثمارها في أوجه المجاالت التي تتفق مع أحكام الشريعة إلى تجميع أموال الم

كقوله عز  )7(، و بعيدا عن الرّبا الذي حرمة اهللا تعالى اإلسالمية للحصول على الربح الحالل

، و اعتبار ذلك عن ) 275اآلية ،سورة البقرة(﴿ و أحل اهللا البيع و حرم الربا ﴾ : و جل

الذي يعاقب عليه الشرع الحكيم و هذا ما انتهى إليه قرار مجّمع الظلم الذي يقع فيه الناس و 

هـ الموافق 1410جمادى األولى  11و المؤرخ في ) 4/2(5الفقه اإلسالمي بالهند تحت رقم 

 احرام البتة ، سواء كان ذلك أخذ) الفائدة( الذي خُلص إلى أن الرّبا   م1989رديسمب11إلى 

و عليه ، متى كان مجال عمل صندوق االستثمار مشروعا كان االشتراك فيه . أم عطاء 

مشروعا، و متى كان مجال االستثمار محرما كان االشتراك فيه كذلك ، و إذا فقدت هذه 
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ذلك وجود مدارس  يضيرالصناديق مصداقيتها فال وجود لها و لو اتسمت باسم اإلسالمية وال 

عليها النظام  بنىنإالضوابط التي واألسس  يسو ل تها لبعض التفصيالفقهية تختلف في نظرت

  .للقرض ثمنفوائد البنكية المعلومة كالالمالي و المصرفي لتحريم الربا الذي يتجسد في 

إذا كانت صناديق االستثمار تهدف إلى االستثمار الجماعي للمدخرات سواء بصورة     

عن طريق شراء و بيع ، أو غير مباشرة –وعة في هيئة مشروعات حقيقية متن –مباشرة 

و ذلك بواسطة إدارة محترفة لديها  ،األصول و األوراق المالية كأسهم الشركات اإلسالمية

كافية في استثمار األموال ، فإن الصيغة المثلى للربط بين المدخرين و المؤسسين الخبرة ال

ن المال و الخبرة في استثمار للصندوق هي المضاربة الشرعية التي تقوم على الجمع بي

و هو ما تقوم عليه بالفعل صناديق   األموال في مختلف قطاعات النشاط االقتصادي ،

  .)8(االستثمار اإلسالمية

  :الفكرة األساسية لصناديق االستثمار اإلسالمية  -1.2
االستثمار  ترتكز الفكرة األساسية لصناديق االستثمار في البداية على قيام البنوك وشركات    

في ذلك المجال لتشرع  بّين جدوى االستثمارتبإعداد دراسة اقتصادية لنشاط أو مشروع معين ل

و تحديد أغراضه و إعداد فقرة اكتتاب في الصندوق ، أو بعدها في تكوين صندوق االستثمار 

و شروط االكتتاب  )9(الئحة عمل الصندوق بحيث تتضمن كل التفاصيل عن نشاط الصندوق

تتم عملية تقسيم  و في الخطوة الموالية،. ، مع تحديد حقوق و التزامات مختلف األطراف  فيه

رأس مال الصندوق االستثماري إلى وحدات أو حصص أو أسهم مشاركة أو صكوك متساوية 

. القيمة االسمية يكون اقتناءها بمثابة المشاركة في ملكية حصة من رأس مال الصندوق 

لحاملها ، و يجوز تداولها و التصرف فيها  تباسم مالكها و ليس تصدر هذه الصكوك عادة

  .)10(من و غير ذلك من التصرفات المقررة شرعا للمالك ربالبيع و الهبة و ال

ة المصدرة للصندوق أموال المكتتبين ، تقوم باستثمار األموال المجمعة جهبعد تلقي ال    

، و عند تحقيق األرباح تقوم بتوزيعها على  رة االكتتابنشالمجاالت المحددة في  فيلديها 

أصحاب صكوك المضاربة في الفترات و بالكيفية المتفق عليها ، كما تتولى تصفية الصندوق 

  .)11(في الموعد المحدد لذلك
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  :أهمية الصناديق االستثمارية في النظام االقتصادي اإلسالمي -1.3
أسواق المال في كل دول العالم باعتبارها  تكتسب صناديق االستثمار أهمية بالغة في     

وعاء مستحدثا لتجميع المدخرات و اقتحام ميدان االستثمار في األوراق المالية التي تتطلب 

  .خبرة ال يستهان  بها و دراية تامة بأبعادها المختلفة ال تتوفر لدى المستثمر الفرد

  :لتالية و تظهر األهمية القصوى لهذه الصناديق عبر النقاط ا    

ة الوعي االستثماري لدى الجماهير من خالل ما توفّره من نميلها دور بارز في ت 

  .ة االستثمارية المختلفة شطسهولة و مرونة في األن

  .تها المنضبطة شرعامارستها الالربوية و معامالم 

 ضقيخألفراد على االستثمار خصوصا أصحاب الدخل المحدود من خالل تاتشجيعها  

  .الحد األدنى الذي يمكن لصغار المستثمرين استثماره عبر هذه الصناديق

تحد هذه الصناديق من ظاهرة اكتناز األموال و تعطيلها عن القيام بدورها في التنمية  

  .)12(االقتصادية من خالل استقطاب المدخرات و تنميتها 

االستثمار بتعظيم األرباح الحفاظ على القيمة الحقيقية للمدخرات ، حيث تقوم صناديق  

من خالل أنشطتها االستثمارية المتعددة و المستمرة في المجاالت المختلفة كالمضاربة ، 

 .)13(ة االستثمارية المختلفةشطتجارة العمالت و غيرها من األن

، األمر الذي طينهاتساهم صناديق االستثمار في جذب رؤوس األموال األجنبية و تو 

 .)14(االقتصاد الوطنييساهم في النهوض ب

لقد أظهرت الدول اإلسالمية اهتماما بالغا لصناديق االستثمار بالنظر إلى األهمية التي     

ها ، فبدأ انتشارها في العالم اإلسالمي على وجه التحديد بشكل ملفت و على نطاق يتكتس

ابات االستثمار حس"اإلسالمية تحت تسمية  بنوكواسع لتصبح أحد األساليب التي تُتّبع في ال

تؤتى هذه الصناديق ثمارها ، فإنه يتعين عليها أن تلتزم  تىو ح. )15("المقيدة أو المخصصة 

  .)16(دوما بأحكام الشريعة اإلسالمية و توجيهاتها
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  :خصائص صناديق االستثمار اإلسالمية -1.4
باقي القنوات تتميز صناديق االستثمار بجملة من المزايا و الخصائص تميزها عن     

و يمكن حصر أبرزها . االستثمارية األخرى كالمصارف ، الشركات و المؤسسات المختلفة

  :في النقاط التالية

جية استثمارية،يتم تصميمها حتى تُمكن صناديق اإلستثمار يالتنوع و التركيز كإسترات 

تعرض لها المستثمر من خالل تنويعه لمحفظة يتخفيض حجم المخاطر التي  من 

أوراقه المالية مثل األسهم، السندات و العقارات في محفظة االستثمار، و هو أمر ال 

يستطيع المستثمر الصغير تحقيقه إما لنقص الخبرة أو لنقص المبالغ المتاحة لديه 

  .لالستثمار في هذا المجال

المشاركة في الصندوق بحدود دنيا لالستثمار  ينتتيح صناديق االستثمار للمستثمر 

بر منخفضة مقارنة للحسابات و األدوات االستثمارية األخرى ، مما يتيح فرصة تعت

  ).17(اكبر لصغار المستثمرين للدخول في فرص استثمارية كبيرة

و توفر الطرق الجماعية في االستثمار ميزة استثنائية و على جانب كبير من األهمية  

ص التي توفرها البنوك إذ تعد االستثمارات المباشرة و كذلك الفر.السيولة  هي

المفتوحة ، وفي  يةصناديق االستثمارالالتجارية في الحسابات اآلجلة أقل سيولة من 

لحجم لفإن السيولة بالنسبة   ن جهة أخرى، م. كثير من األحيان أقل منها عائدا

صغير من االستثمارات ربما تكون عالية التكاليف حتى عند التوظيف في األسهم و ال

ذلك للرسوم التي تتضمنها عملية البيع و  دمن األوراق المالية ،و يعود مرما شابهها 

وعليه، يمكن القول إن صناديق . )18(و أجور السماسرة  سجيلالشراء من رسوم الت

على االستثمار توفر للمستثمرين سيولة عالية بتكاليف متدنية ، و هي ميزات يتعذّر

  .لمباشر الحصول عليها من خالل االستثمار ا هؤالء

خاصية أخرى ال تقل أهمية عن الخصائص السابقة وهي االستفادة من اإلدارة  

المهنية لمحفظة االستثمار ، حيث تقوم صناديق االستثمار بتعيين مدير ذو خبرة 

المؤسسات المتخصصة التي تتوفر لديها قاعدة بيانات و  منعالية في االستثمار 

بشكل مهني ، و هي التي يصعب على  مصادر بحوث تمكنها من إدارة المحافظ

األفراد االستعانة بخدماتهم في حالة االستثمارات الفردية بالنظر إلى التكلفة العالية 

  .التي تتحملها صناديق االستثمار و توزعها على قاعدة المشاركين فيها
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تتيح بعض مؤسسات االستثمار الجماعي للمستثمر شراء الوثائق بالتقسيط خالل فترة  

نية معينة ،أو قد تنظم عملية استرداد كل أو قسط من رأس المال وفق شروط زم

  .)19(معينة

تحقق صناديق االستثمار عوائد للمستثمرين تنافس في قيمتها عوائد األوعية المالية  

األخرى، حيث وصل عائد بعض الصناديق االستثمارية التي مضى عليها عام 

 عوائدهذه ال حزد عن ذلك، تمن. البنكية  تقريبا إلى أكثر من ضعف عائد الودائع

المرونة الكافية للمشاركة في األوعية المالية أو الخروج منها و تجعلهم يتمتعون 

بالعديد من المزايا و الخدمات التي يصعب عليهم الحصول عليها في حالة االستثمار 

  .كأفراد و ذلك الرتفاع تكلفتها

بير من الشفافية و اإلفصاح عن أدائها،  حيث تتميز وثائق استثمار الصناديق بقدر ك 

صافي ليم الوثائق أسبوعيا و اإلعالن عن سعر الوثيقة من خالل التقييم ييتم تق

لمستثمر التّعرف الدائم و المستمر على لأصول الصندوق، وهو األمر الذي يتيح 

االستثمار في  ل أو زيادةّيعائد استثماره ، و اتخاذ قراره المتعلق باالستثمار أو التسي

  .وثائق الصندوق 

ار النوع الذي يتناسب مع ظروفه يتخيساعد هذا النوع من االستثمار المستثمر على ا 

، كأن يختار صندوقا غرضه النمو التراكمي ، أو صندوقا غرضه توزيع عائد 

و التراكمي مع توزيع مدوري ، أو يختار صندوقا من النوع الوسط الذي يستهدف الن

و هذه المرونة غير متاحة   عندما يصل الربح الرأسمالي للوثيقة إلى حد معين،عائد 

  .)20(للمستثمر الفردي خارج نطاق الصناديق 

ع هذه الصناديق لرقابة مستمرة من قبل جهاز هيئة سوق المال لتصحيح أي ظتخ 

 .  أخطاء ممكنة الحدوث من قبل الصناديق و في وقت وجيز

  :ار اإلسالميةأقسام صناديق االستثم- 2
و توفير  إستطاعت صناديق االستثمار اإلسالمية توفير البديل الشرعي للبنوك التقليدية     

منتجات مختلفة تغطي التمويل و االستثمار و التي تشمل صناديق األسهم اإلسالمية، صناديق 

  .السلع و صناديق التأجير

  



  2014نوفمرب . 2ج،8ع: جملة البحوث والدراسات العلمية
32 

 

  :  صناديق األسهم اإلسالمية -2.1
إستثمار األموال في شكل شركة مساهمة مشتركة ،حيث يتم تحصيل بهي صناديق تقوم     

من بيع و شراء األسهم عند زيادة أسعارها ، كما تحصل  حققةاألرباح أصال من األرباح الم

  .)21(األسهم المستثمر فيها عوائدعلى األرباح أيضا من فوائد

في الحصول  يحرصونن الملتزمين الذي لقد ظهرت هذه الصناديق استجابة لرغبات المسلمي

و عليه، فإن عمل صناديق األسهم المالية تقوم على .على الدخل المباح الذي أحله اهللا تعالى 

  .)22(:المبادئ التالية

البنوك الربوية  فيالصندوق تثمر اختيار الشركات التي يكون أساس نشاطها مباحا، فال يس –أ 

  .في إنتاج المواد المحرمةأو الشركات التي تمارس نشاطها 

ن يقوم مدير الصندوق بحساب ما دخل على الشركات التي تكون أسهمها في الصندوق أ -ب

من إيرادات محرمة مثل الفوائد المصرفية، ثّم يقوم باستبعادها من الدخل الذي يحصل عليه 

  .المستثمر في الصندوق

يشتري أسهم شركة تكون أصولها من أن يتقيد مدير الصندوق بشروط صحة البيع ، فال  –ج 

  .الديون أو النقود

عدم ممارسة عمليات غير جائزة مثل ما يسمى بالبيع القصير لألسهم أو أن يشتري  –د 

  .الخيارات المالية أو األسهم الممتازة و ما إلى ذلك

يجمع و تعد صناديق األسهم اإلسالمية أهم أنواع صناديق االستثمار اإلسالمية ، حيث     

  .فيها الجزء األكبر من األموال المستثمرة في الصناديق اإلسالمية

  : صناديق السلع –2.2
ي هذا النوع من فف. )23(يمثل نشاطها األساسي في شراء السلع نقدا ثم بيعها باألجل    

بة في شراء السلع المختلفة من أجل إعادة بيعها ، و تالصناديق يتم استخدام األموال المكت

ل أرباح هذا البيع دخل الصندوق الذي يوزع على المكتتبين بنظام النسب ، و يتم استخدام تشك

  .)24(ل بيع المرابحة ، السلم و اإلستصناعمثعقود البيع المختلفة في تداول السلع 

و حتى تتوافق صناديق السلع مع أحكام الشريعة اإلسالمية ، فإن هناك عددا من الضوابط 

  .)25(:وهي  ،التي يجب مراعاتها
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و يمكن أن تعمل  ألجل،أن تقتصر على السلع المباحة التي يجوز شراءها نقدا و بيعها  –أ 

و كل هذه الصيغ قابلة للتطبيق في  السلم،صناديق السلع بصيغة البيع اآلجل أو المرابحة أو 

  .أسواق السلع العالمية

بحيث يقع البيع على سلعة أن تكون عمليات الشراء و البيع حقيقية ال صورية ،  –ب 

  .موجودة فعال و يتحقق للطرفين القبض الذي هو أساس صحة البيع

لم يتحدد سعر السلعة أو ترك ألي حدث  ذاين ، فإبيجب تحديد سعر السلعة لكال الجان –ج 

  .غير محدد ال يعتبر البيع جائزا

  :اديق التأجيرـــصن -2.3
وال المكتسبة في شراء األصول المولدة و تأجيرها تسعى هذه الصناديق إلى استخدام األم    

و تبقى . )26(لمدة طويلة إلى العمالء ذوي المالءة ، بحيث تولد دخال مستقرا على االستثمار

لصندوق و يتم تحصيل اإليجارات من المستأجرين أو المستخدمين لملكية هذه األصول 

على المكتتبين ، و يحصل كل  لألصول ، و هي بمثابة مصدر دخل الصندوق و توّزع بنسب

مكتتب على شهادة تضمن و تحدد نسبة ملكيته في الصندوق ، و تسمى هذه الشهادات 

هذه الصكوك قابلة للتداول و يمكن بيعها أو شراءها بالسوق الثانوية ، و من ."بالصكوك "

ن عليه كل ة و تكوقوز عليها يحل محل البائعين في احتفاظه بنسبة الملكية لألصول المتعلحي

االلتزامات ، و له كل الحقوق التي كانت لمالكها األول ، و تحدد أسعار هذه الصكوك على 

  .)27(أساس قوى العرض و الطلب في السوق

  :صناديق االستثمارلاآللية الوظيفية  –3
مؤسسة، فهي تحوي على  ال تختلف صناديق االستثمار في آلية عملها عن أية شركة أو    

الخدمات المالية من الشركات و المؤسسات  ى مقدمية أسهم ، باإلضافة إلملو ح مجلس إدارة

المهنية التي تقدم خدمات إدارة األصول و المحاسبة و أمانة األصول ، و االستشارات 

  .االستثمارية و القانونية و غيرها 

لصناديق سوف نحاول في هذا الجزء من البحث تناول الصيغ الشرعية الشائعة إلدارة ا    

  .ّم تحديد طبيعة العالقة الوظيفية بين أطراف الصندوقتَاالستثمارية ، و من 
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  :الصيغ الشرعية الشائعة إلدارة صناديق االستثمار اإلسالمية -1٠3
تختلف مجاالت االستثمار التي توجه إليها الصناديق باختالف األنشطة االقتصادية و     

االستثمارية ، كما تستخدم العديد من األدوات االستثمارية الفعالة لتحقيق أهدافها االستثمارية 

فعلى الرغم من وجود . حكام الشرعيةاألمع الحرص على تطبيق معايير و أليات تتوافق مع 

عذر على هذه الصناديق ولوجها كالمصاريف الربوية و أنشطة تبييض األموال، إال مجاالت يت

فمجاالت االستثمار المباحة كثيرة و متعددة مما يفتح . أن هذا ال يعني بالضرورة محدوديتها 

  .سين مستوى معيشة المشاركين فيهاحآفاقا واسعة أمام هذه الصناديق لتساهم في ت

المالية و صيغ االستثمار التي تستخدمها صناديق االستثمار في شك أن األدوات  ال      

جها المؤسسات و الشركات التي تعمل هزيادة مطردة نتيجة عملية البحث و التطوير التي تنت

ضمن منظومة االقتصاد وفي هذا المجال باالعتماد على المعايير اإلسالمية األخالقية 

ا االقتصاد ليست متاحة في القطاعات األخرى ، اإلسالمي ، كونها تضيف أبعادا جديدة لهذ

ثقة من خاصة مع اإلقبال العالمي على تبني ثقافة األعمال الملتزمة و المستدامة التي تعزز 

لة و وو المؤسسات و المصارف التي تطبق هذه الممارسات المسؤ الفرد و سمعة الشركات 

  .األخالقية

و  "المضاربة"االستثمار في  قئعة إلدارة صناديويمكن حصر أهم الصيغ المعتمدة و الشا    

  ."المشاركة"

  : المضاربة –أ 

التي تتميز بكفاءة و فعالية و تعتبر المضاربة أهم صيغ االستثمار في االقتصاد اإلسالمي     

و تتالءم و الظروف االقتصادية المعاصرة حيث تكفل حشد المدخرات الستثمارها و . نتيعالي

كة من نوع خاص يقدم شراو المضاربة اصطالحا هي ال.)28(يةنملتمويل الت بذلك توفر أسلوبا

لكي يستثمره له ، و ما ) المضارب(ماال إلى شريك آخر  رأس) رب المال( بموجبها شريك 

أما الخسائر التي لم .)29(ينتج من ربح يكون بينهما مناصفة أو أقل أو أكثر حسب اتفاقهما

كامل رب المال ،في بالمدير العملية االستثمارية، فيتحملها يتسبب فيها المضارب باعتباره 

  .حين ال يخسر المضارب سوى وقته و مجهوده

العالقة القائمة بين الجهة المديرة للصناديق و المكتتبين  في الغالب يّحدد عقد المضاربة     

مصدرة مال تلك الصناديق ، إذ تقوم الجهة ال الماليين لحصص األسهم المشاركة في رأس

للصناديق بدور المضارب الذي يتولى استقبال حصيلة االكتتاب التي تمثل رأس مال 
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المضاربة ، كما أنها تقوم باستثمار رأس المال حسب الشروط المنصوص عليها في نشرات 

و المكتتبون في رأس مال الصندوق يمثلون في مجموعهم أرباب المال الذين .االكتتاب

ة المخولة إلدارة الصندوق وفقا ألحكام المضاربة الشرعية و شروط يوافقون على تعيين الجه

  .نشرة االكتتاب أو الئحة الصندوق

و تندرج هذه الصيغة تحت إحدى صور المضاربة التي أقّرها الفقهاء و هي المضاربة     

دة احيشارك أكثر من شخص في تقديم المال ، بينما تنفرد جهة وفد فيها رب المال دالتي يتع

  .)30(تقديم العملب

  : المشاركة -ب 

حق في شيء واحد الثنين أو أكثر على جهة  الثبوت " د منها في المعنى العام والمقص    

ا و مأو عقد يسهم فيه شخصان أو أكثر بمال أو عمل موجب لصحة تصرفهالشيوع 

أما معناها في إطار األعمال فهي مشروع .  )31("مشاركتهما في الربح أو تحمل الخسارة

و تشكل المشاركة البديل . مشترك يتقاسم كل الشركاء ما ينتج عنه من أرباح أو خسائر 

و تختلف المشاركة عن المضاربة بوجوب مساهمة المدير في . للتمويل المبني على الفائدة

  .دارةوحق الشركاء في اإل، رأس مال المشاركة

العقد يستوجب على الشركاء االتفاق على نسبة األرباح التي ستوزع على عند إنشاء      

كما يجب تحديد أرباح كل ، و إذا تعذر ذلك فال يعتبر العقد صالحا بمفهوم الشريعة، الشركاء

من الشركاء كنسبة من األرباح الفعلية المتراكمة لدى المؤسسة وليس كنسبة إلى رأس المال 

كما ال يجوز اقتطاع أي مبلغ من الشركاء أو أي نسبة أرباح . الذي يساهم به كل منهم

ملها على قدر حصة كل شريك في رأس أما الخسائر فيتم تّح، مرتبطة بقيمة مساهمته

  .)32(المال

  :العالقة الوظيفية القائمة بين األطراف الفاعلة في صندوق االستثمار -3.2
المية في قطاع معين بحسب الغرض يتخصص النشاط االستثماري لصناديق االستثمار االس

المساهمون المكتتبون : الصناديق همذه الفاعلة و المكونة لهاالطراف وأن ، ت ألجلهئي ُأنشذال

ه الصناديق التي تقوم بدور ذوجهة االصدار له، مدير االستثمار، في رأس مال الصندوق

  .)33(:النحو التاليو تحكم هده األطراف الثالث عالقة وطيدة نطرحها على . المضارب
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الصناديق هذه يقوم المساهمون من خالل االكتتاب في  :عالقة المساهمين فيما بينهم* 

ه األوراق المالية تمثل حصص ذو ه، بالحصول على أوراق مالية وفق وحدات متساوية القيمة

ي فان العالقة القائمة بين أصحاب هده األموال ه، و عليه. المساهمين في هده الصناديق

  .و شركة األموال مشروعة في الفقه اإلسالمي، و تعتبر شركتهم شركة أموال، عالقة مشاركة

و بالتالي ، كرذهي عالقة مضاربة كما أسلفنا ال: عالقة المساهمين بمدير االستثمار* 

 بإدارةه العالقة حيث يقوم مدير االستثمار ذفإن شركة المضاربة هي الوصف الصحيح له

  .ة معلومة من الربحاألموال نظير حص

يمكن فهمها من خالل ما تقوم به جهة : العالقة بين جهة االصدار و المساهمين* 

ومن ، ن يساهم في رأس المالأحيث يمكن للمصرف المؤسس لصندوق االستثمار ، االصدار

و قد يتقاضى ، "شركة أموال " ثم تصبح العالقة بينه و بين سائر المساهمين عالقة مشاركة 

و هذه العمولة مشروعة أيضا وهي ، عمولة لقاء ما يقدمه من خدمات و تسهيالت مصرفية

  .بمثابة أجرة لذلك المصرف

 :ــاتمةالخ

لقد زادت حدة الضغوط التنافسية التي تفرضها التغيرات الجذرية التي يشهدها العالم بالتحول 

ملحوض على االسواق كون لها تأثير االقتصاد الحر و التغير الدائم للبيئة التنظيمية التي يلى إ

              سواق التمويل الدولية ألى ترابط إضافة إالعالمية 

و يستمر التنافس غير العادل و بإلحاح بين  . بفضل ثورة االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات

إذا لم تتمكن هذه األخيرة من تطوير  خصوصاالمؤسسات المالية غير اإلسالمية و اإلسالمية 

وفي هذا اإلطار، ينادي المختصون بأهمية . منتجات جديدة تتحلى بقدر كبير من االنسياب

احة لدى المصارف لتوافقها مع أحكام الصناديق االستثمارية باعتبارها من أفضل الوسائل المت

يما كونها أحسن سالشريعة اإلسالمية و تحقق في نفس الوقت ميزة تنافسية نظرا لتفردها ،ال 

بديل مشروع لعمليات توظيف األموال بالطرق المخالفة للقوانين و األنظمة التقليدية ذات 

المدخرات عبر االستخدامات الصبغة غير الشرعية ،مما يؤهلها القيام بدور هام في توجيه 

.                         من المدخرات و تقلل من حجم المخاطرةالمتوقعة زيد من خاللها العوائد تالمختلفة ل

إن االرتقاء بالخدمات المصرفية اإلسالميةإلى مستويات أعلى عن طريق صناديق     

االستثمار يتطلب البحث عن طبيعة العالقة القائمة بين األطراف المشتركة في الصندوق التي 
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 هاتعمل في إطار "وظيفية –بينية "أنها عالقة  مصرفية اإلسالميةيرى المحللون وفقهاء ال

القانوني القائم وفي ظل أحكام تزيد من امتداد نشاط عمل هذه الصناديق حتى التنحصر في 

شركة ( فالمالحظ أن العالقة بين المساهمين فيما بينهم هي عالقة مضاربة . حدودها التقليدية

اهمين وجهة اإلصدار هي عالقة مشاركة أو وكالة بأجر إذا ،أما العالقة بين المس) مضاربة

  .اكتفت جهة اإلصدار بتقاضي العموالت على األنشطة االستثمارية

ووعيا منا باألهمية االقتصادية لصناديق االستثمار اإلسالمية، لعل من نافلة القول التأكيد     

عت القيم األخالقية في جوهر على الفرصة االستثنائية التي حضيت بها والزالت، كونها وض

عملياتها و تعامالتها المصرفية مما سمح لها الوصول إليمستويات طبيعية من النضج بعد 

طفرة التوسعات المتسارعة ألصول المصارف اإلسالمية في السنوات األخيرة خاصة منذ 

  .األزمة االقتصادية العالمية 

األخالقية في تعامالتها وتلتزم بها  القيمو ال خالف أن المؤسسات التي تطبق مثل هذه     

  .وأكثر نجاحا على المدى البعيد تصبح أقوى

 من خالل مسيرة االزدهار المستقبلية لمثل هذه الصناديق فستأتي كما يؤكد المختصون  أما    

التركيز على المضمون بدال من الظاهر عن طريق مساهمتها في التنمية االجتماعية بواسطة 

األرصدة في المجاالت الخيرية باالتفاق مع المساهمين، وقد يكون ذلك على  ضخ جزء من

شكل تعهد أو توكيل يعباً من طرف المساهمين دائما، كذلك تشجيع البنوك و المؤسسات المالية 

ها وذلك دعما للتعاون و ييلاإلسالمية على طرح أوراق مالية إسالمية قابلة للتداول يسهل تس

 العالم اإلسالمي و مواكبة تطورات العصر و احتياجاته الحالية خاصة و أنالترابط بين دول 

تريليون  1.6األموال التي تديرها البنوك و المؤسسات اإلسالمية عالميا وصل إلى  إجمالي

ويتوقع الخبراء أن يتجاوز حجم األصول المصرفية اإلسالمية عالميا  2013دوالر سنة 

من سكان العالم اإلسالمي هم  % 60كما ال يخفى أن . 2015تريليوني دوالر مع مطلع سنة 

سنة، وما كان مطروحا و مطبقا في السنوات الماضية لم يعد فاعال  35من فئة الشباب دون 

في الفترة الحالية، مما يستوجب اإلبداع و االبتكار في منتجات و خدمات إسالمية تشكل 

  .    اتهو تطلع ل الجديد و تواكب احتياجاته يإضافة للج
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Résumé 
 

Le secteur des micro et moyen entreprises occupera une grande partie 
dans la stratégie de développement, a cet effet, il faut prendre on 
concédération l’importante des nouvelles techniques et applications de la 
technologie d’information et de la communication dans la gestion et la 
promotion du ces entreprises.     
 

 الملخـص
لقد أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتل مكانة إستراتيجية في إطار  
مساعي الدول لتحقيق التنمية االقتصادية، ولعل التطبيقات الجديدة التي تفرزها تكنولوجيا 

ر اإلداري تعتبر من بين أهم األساليب الحديثة المعلومات واالتصاالت في مجال التسيي
                                   .المساعدة في تأهيل هذه المؤسسات والرفع من كفاءتها
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 مقدمـة
أصبحت الموارد المعلوماتية تحتل موقعا مميزا في االقتصاد العالمي بعد أن كانت 

واإلنتاجية كمحرك لالقتصاد  األفكار االقتصادية تتمحور حول الموارد الطبيعية

وكمرتكز للعجلة التي تدور حولها حلقات التنمية االقتصادية خاصة بعد ظهور الثورة   العالمي

الصناعية، إال انه ومع التقدم التقني السريع وظهور تقنيات المعلومات واالتصاالت التي 

لعالم مقلصة الفجوة عملت على اختصار المسافات بين البلدان واختزال الزمن عبر قارات ا

الزمنية والمكانية كل ذلك ساعد على نمو وتطور أهمية المعلومات في التنمية االقتصادية، 

خاصة وأنه في اآلونة األخيرة حدثت تحوالت وتطورات كبيرة ناتجة عن ظاهرة التكتالت 

م النمو السياسية واالقتصادية، مما أدى برجال األعمال ومقرروا السياسات التنموية إلى دع

المطرد لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول المتقدمة والنامية على السواء، 

فأصبح دعم هذا القطاع توجها اقتصاديا عالميا، ومن خالل ما سبق تبرز مالمح إشكالية 

                                                                            :البحث كما يلي

مدى أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تأهيل المؤسسات  ما

 الصغيرة والمتوسطة ؟

تتعدد تعريفات الباحثين لمفهوم : تعريف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .1

  :التكنولوجيا، وسيتم فيما يلي استعراض لبعض التعريفات التي صيغت في التكنولوجيا

(صل مستمدة من اللفظ التكنولوجيا كلمة إغريقية األ  Technology ، فشقها األول )

Techn الذي يعني في اللغة اإلغريقية مجموعة األساليب والفنون اإلنسانية، وشقها الثاني  

Ology ويعني المنطق أو الحوار، واللفظان معا يشيران إلى كل معرفة فنية تنطوي على  

منطق وتبعث جدال حولها، وتشكل المعارف الفنية في معطياتها منظومة متكاملة تتفاعل فيها 

                   )1(. المعرفة العلمية مع التطبيقات العملية ضمن نسق منطقي متكامل

معلوماتيقصد بتكنولوجيا ال  Information Technology   بأنها ثورة المعلومات

المرتبطة بصناعة وحيازة المعلومات وتسويقها وتخزينها واسترجاعها وعرضها وتوزيعها 

من خالل وسائل تكنولوجية حديثة ومتطورة وسريعة وذلك من خالل االستخدام المشترك 

باختصار العلم الجديد لجمع وتخزين  للحاسبات اإللكترونية ونظم االتصاالت الحديثة، وأنها

                                .واسترجاع وبث المعلومات الحديثة آليا عبر األقمار الصناعية
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القنوات   Communication Technologyكما يقصد بتكنولوجيا االتصاالت 

وهكذا فإن الجديدة التي يمكن من خاللها نقل وبث الثورة المعلوماتية من مكان آلخر، 

تكنولوجيا التخزين واالسترجاع تشكل مع تكنولوجيا االتصاالت الحديثة تكنولوجيا المعلومات 

                                                                       )2( .بمعناها الواسع

لقد أفـرزت ثـورة تكنولوجيـا     :مكونات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .2

التي جعلت الكرة  Telecommunicationsالمعلومات واالتصال مفهوم االتصاالت عن بعد 

وأصبحت الفـرص مهيـأة ألن    األرضية تتقلص أو تنكمش وتصبح كما يقال قرية إلكترونية

ـ   -ترتبط كل منظمة في العالم بالمنظمات األخرى إلكترونيا  ون عن طريق الهـاتف والتلفزي

 –إلـخ  ...والكمبيوتر الشخصي واألقمار االصطناعية واألطباق الالقطة والموجات الميكروية

 )3(. بشبكة القرية العالمية التي تتجاوز الحدود الجغرافية والطبيعية

تحتاج المؤسسة إلى عدة تخصصات يشغلها مجموعة من  :الكفاءات البشريـة: 2-1

لي والشبكات، فمدير قاعدة بيانات يكون اختصاصه األفراد المتخصصين في مجال الحاسب اآل

بناء قاعدة بيانات للنظام ألمعلوماتي، كما يتأكد من عمل نظام قاعدة البيانات بالشكل 

كما يقوم محلل النظام بدراسة وتصميم نظم المعلومات المطلوبة، كما يتعاون مع . المطلوب

ن تصميم البرامج وتطوير البرامج المبرمج والمستخدمين في بناء نظم المعلومات، ويكو

وعندما تريد المؤسسة بناء شبكاتها فتعهد لمهندس الشبكات . الجاهزة من اختصاص المبرمج

بدراسة وتصميم وتطوير شبكة االتصاالت واإلشراف على تمديد الشبكات وإدارة األجهزة 

 Systemالمركزية للشبكة وإدارة خدمات الشبكة، ويكون اختصاص مدير النظام 

Administrator إعداد مصادر الشبكة وتسجيل المستخدمين وأرقامهم السرية وصيانة  

                                                                             )4(.المصادر

هناك مجموعة من األدوات التقنية التـي يعتمـد    :مكونات تكنولوجيا المعلومات: 2-2

:و المعلومات في معالجة البيانات، وتنظيم المعلومات وتقديمها، نذكر منهاعليها مستخدم  

اتصال جهازين أو أكثـر   Net Work)(يقصد بالشبكة : شبكات الحاسب اآللي  .أ 

من أجهزة الحاسب اآللي اتصاال سلكيا أو السلكيا، وقد تكون األجهـزة فـي نفـس الموقـع     

، (Intranet)يطلق عليها أحيانا إنترانـت  ومحدودة بمشتركين معروفين فتسمى شبكة محلية و

كما قد تكون موزعة في أماكن متفرقة ويتم ربطها عن طريق خطوط الهاتف وتسمى في هذه 
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الحالة شبكة واسعة النطاق أو شبكة عالمية ممتدة كما هو الحال في الشبكة العالمية اإلنترنيت 

(Internet).)5(  

الالتينية والحاسب اآللي هو ترجمة حرفية للكلمة   Computer كمبيوتر وهي مشتقة  

Computeمن الفعل  بمعنى حسب، لذلك يطلق على الكمبيوتر في اللغة العربية الحاسب  

وهو جهاز إلكتروني يعمل طبقا لتعليمات محددة، يمكنه استقبال البيانات . اآللي أو الحاسوب

بشكل عام يتكون النظام اآللي و. وتخزينها والقيام بمعالجتها، ثم استخراج النتائج المطلوبة

Hardwareللحاسب من األجهزة  ومن البرامج   Software   .)6(  

 Operatingتتكون البرامج من عدة أنواع، فبرامج نظم التشغيل : البرمجيـات  .ب 

System  هي مجموعة من البرمجياتSoftware  المعقدة يتواجد بعضها في الذاكرة بشكل

دائم أثناء عمل الحاسب اآللي ليراقب كل ما يقوم به من عمليات ويعرف ببرنامج المشرف 

Supervisor وعند البدء بتشغيل الحاسب اآللي ألول مرة يتم تحميل نظام التشغيل إلى ،

  .System Initializationالذاكرة سواء من القرص الصلب أو القرص المرن وتسمى 

Application Softwareأما البرامج التطبيقية   فتقوم بتوجيه الحاسب اآللي لتنفيذ  

المهام التي يتطلبها عمل المستخدم مثل معالجة طلب المبيعات، أو إجراء عمليات الحجز في 

وتسمى مثل هذه . رحالت الطيران، أو معالجة النصوص أو إعداد وطباعة الفواتير أو غيرها

مهام التي ينفذها الحاسب اآللي بالتطبيقات، أما البرامج التي توجه الحاسب اآللي فتسمى ال

                                                                       .بالبرمجيات التطبيقية

إن وجود شبكات االتصاالت الهاتفية  :مكونات تكنولوجيا االتصاالت: 2-3 

فية الخلوية العادية والهات GSM وشبكات الخدمات الرقمية المتكاملة، وشبكات األلياف ،

Fiber Opticالبصرية  عريضة الحزمة الواصلة للمنازل، وكذلك شبكات األقمار الصناعية  

، تعتبر من المؤشرات المساعدة في تمكين االقتصاد من التوجه )مثل الثريا وإنمار وغيرها(

                                      .صاد المبني على المعرفةنحو االقتصاد الجديد أو االقت

هو عبارة عن جهاز لنقل صورة األوراق إلى جهات متعددة مع  :شبكة الفاكـس  .أ 

بقاء األصول لدى الجهة المرسلة وذلك بواسطة خطوط الهاتف العادية، وتعمل أجهزة الفاكس 

إلكترونيا لإلرسال واالستقبال مع األجهزة المماثلة شرط أن يتم اتصال هاتفي بـين الطرفـي   
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جهاز  –) ناقل(جهاز بث  -: ون جهاز الفاكس من ويتك. االتصال قبل إرسال صورة الرسائل

  .جهاز استقبال –وسيط 

السنترال التلغراف وهو عبـارة عـن    Telexتعني كلمة تلكس : شبكة التلكـس  .ب 

نظام خاص بربط أجهزة التلغراف الكاتب مع بعضها وكذلك تبادل اإلشارات التلغرافية محليا 

 –الـورق   –لوحـة المفـاتيح    -: التلكس من ويتكون جهاز. أو لمسافات بعيدة أو بين الدول

  )7(. وحدة اإلرسال -وحدة التثقيب  –شريط الطباعة  –شريط التثقيب 

الهاتف هو وسيلة لنقل الكالم باستخدام التيـار  : شبكة الخطوط الهاتفية العادية  .ج 

الكهربائي، وفي هذا النوع من االتصاالت يتم نقل الرسالة من الجهة الطالبـة إلـى الجهـة    

والتي تشمل األجهزة التلفونية وخطوط الربط ) الهاتفية(المطلوبة شفاهة وعبر الشبكة التلفونية 

واالتصال والسنتراالت التلفونية، كما يمكن أن يكون االتصال التلفوني محليا أو بمعنى آخـر  

  )8(. داخل الدولة من مدينة ألخرى، أو دوليا أي من دولة ألخرى

يعتمد على االتصاالت الالسلكية التي شهدت مؤخراً تطـورات   :الهاتف النقـال  .د 

، لـذلك فشـركات   UMTSتكنولوجية، أدت إلى توجه بعض الدول األوروبية نحـو نظـام   

االتصال العالمية وضعت في مخططاتها الدخول إلى دائرة ما يعرف بالجيل الثالـث للنقـال،   

  .ية عالية، وتقلص االهتمام بهاغير ذات ربح) النظام القديم( GSMوعليه باتت مشاريع 

  :ونجد فيها ثالث أنواع وهي: الوسائط السلكية  .ه 

وهي مماثلة للمستخدمة : Twisted-Pair Wire األسالك المزدوجة المجدولة •

في الخطوط الهاتفية العادية، ومميزاتها رخيصة التكاليف وسهلة التمرير عبر المكتب، ومـن  

مما يؤثر على سرعة نقل المعلومات حيث ال تتجـاوز   نطاق ذبذباتها منخفض نسبيا،: عيوبها

)1Mega Byte/Sec.(  

وتتكون من أسالك متعـددة المحـاور،   : Coaxial Cable الكابالت المحورية •

  :وتنقسم إلى قسمين رئيسيين

الكابل المحوري ذو الحيز األساسي، ويستخدم لإلرسال العادي للبيانات، ويستفاد منـه فـي    −

كلـم، ويتميـز بسـهولة     21كلم إلى  15قع تتباعد فيما بينها من ربط الحاسبات في موا

  .ومن عيوبه أنه محدود المسافة والسرية المنخفضة. التركيب، والصيانة غير المكلفة
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الكابل المحوري ذو الحيز العريض، يستخدم في اإلرسال إلى مسافات أطول من الكابـل   −

ضل، جيد في الحد من التشويش أو سرية أف: المحوري ذي الحيز األساسي، ومن مميزاته

ومـن عيوبـه تكلفـة    . 100MG/Secاالختراق، اتساع نطاق ذبذباته وسرعة تصل إلى 

  )9(. الصيانة العالية وصعوبة التركيب

األلياف البصرية عبارة عـن خيـوط    :Fiber Opticsاأللياف البصريـة  •

وحيـدة  : وهي نوعـان . رقيقة تشبه الشعيرات وتستخدم كحوامل للموجات الكهرومغناطيسية

االستعمال ومتعددة االستعمال، و األلياف البصرية تقوم بنقل الصورة المتحركة و المعلومات 

أللياف البصـرية نقـل   و البرامج الصوتية من المرسل إلى المستقبل و العكس، و يتيح نظام ا

ألف قناة تلفزيونية في آن واحد لمستخدم النظام الرقمي وهي  80مليون مكالمة هاتفية و 160

تعتبر أحدث تقنيات صناعة الكابالت، فسرعتها تبلغ عشـرة أضـعاف  سـرعة الكـابالت     

  )10(. المحورية

  :اللوهي تلك التي تستخدم موجات األثير في النقل من خ :الوسائط الالسلكية  .و 

تقوم األقمار االصطناعية بتغطية خدمات االتصال التقليدية : األقمار االصطناعية •

باإلضافة لخدمات االرتباط كاستخدام الهاتف، والتلكس، االستنساخ من بعد، استخدام التلفـزة  

، توزيع قنوات اإلذاعة والتلفاز، النقل المباشر لبرامج التلفـاز  سالطابعة، استخدام الفيديو تك

لربط بين المحطات المتحركة، وهذه العمليات تفيد اإلدارة واألفـراد فـي كافـة أعمـالهم     وا

ويستخدم في ذلك محطات أرضية لبث وتوزيع النقاط والبيانـات والمعلومـات   . ومرسالتهم

  .الصوتية والمرئية عبر الفضاء الخارجي

وهي تستخدم لبث الصوت والمعلومات عبـر  : )Microwave( فالميكرووي •

الموجات اإللكترومغناطيسية، مع استخدام محطات تقوية تلتقط هذه الموجات ثم تعيد تقويتهـا  

عبارة عن موجات قصيرة ذات نطـاق تـرددي    فوالميكرووي .مما ينقلها إلى مسافات بعيدة

  )11(. واسع، ومن ثمة فإنها تتميز بالسعة والسرعة الفائقة في حمل ونقل المعلومات

كلمة إنجليزية تتكون من جزأين، الجـزء   Internetنترنت اإل: شبكة اإلنترنـت  .ز 

الشبكة : ، وترجمتها الحرفية تعنيشبكةيعني ) (Net، والجزء الثاني بينيعني ) (Interاألول 

البينية ومدلولها يعني الترابط بين عدد كبير جدا من شبكات الحاسب اآللي في جميـع أنحـاء   

  .العالم
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ات آلية عالمية متنوعة يجمع بينها أنظمة واإلنترنت مجموعة شبكات وحاسب

TCP/IPاالتصاالت اإللكترونية التي تستخدم لنقل البيانات أو ما يدعى بـ  وهناك من . 

يعرفها بأنها شبكة عالمية تربط الحواسيب، والشبكات الصغيرة ببعضها عبر العالم، وذلك من 

  )12( .الحديثة بشكل مبسط وجذابخالل تكنولوجيا االتصال بهدف تأمين الخدمات الحاسوبية 

                    )13( :ما يليشبكة اإلنترنت للمستخدم  هاتقدمومن أبرز الخدمات التي 

 Electronic Mail  خدمة البريد اإللكتروني •

  File Transfer Protocol خدمة برتوكول نقل الملفات •

 تخدمة الشبكة العنكبوتية العالمية للمعلوما •

  Telnetدعن بع خدمة الربط •

 )(News Groupsالمجموعات اإلخبارية  •

 )(Chattingالمحادثات الشخصية والدردشة الجماعية  •

 األرشيف اإللكتروني •

 (Wais)االستعالمات واسعة النطاق  •

تطلق تسمية اإلنترانت على التطبيـق العملـي   : Intranetشبكة اإلنترانـت   .ح 

الستخدام تقنيات اإلنترنت في الشبكة الداخلية للمؤسسة، بغرض رفع كفـاءة العمـل اإلداري   

كما تقدم شـبكة  . وتحسين آليات تشارك الموارد والمعلومات واالستفادة من التقنيات المشتركة

ن لغير المسجلين في شـبكة اإلنترانـت   اإلنترانت خدمة الدخول إلى اإلنترنت، بحيث ال يمك

الدخول إليها عن طريق اإلنترنت، وبذلك تؤمن اإلنترانت صورا منيعا حول محتوياتها مـع  

. المحافظة على حق وصول العاملين عليها إلى مصادر المعلومات الخارجية على اإلنترنـت 

وجود نسخ متعددة من اإلنترانت على تقليل الحاجة إلى في شبكة  Serverيعمل جهاز الخادم 

اإلنترانت مطابقة تماما لبنيته على اإلنترنت، ، ألن هيكلية موقع شبكة البرامج وقواعد البيانات

  .وتسمح هذه البنية بخدمة تنزيل الملفات والتطبيقات بسهولة

E. mailوتقدم شبكة اإلنترانت خدمات كالبريد اإللكتروني   وتقنية الملفات  

وخدمة مؤتمرات الفيديو  وخدمة نقل األخباراإللكترونية المحمولة  Conference      

Video  .)14(  
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أنشأت شبكات اإلكسترانت استجابة لما يتطلبه : Extranetشبكة اإلكسترانت   .ط 

قطاع األعمال من تشارك وتحالفات وما يقتضيه من أمن على المعلومات المتبادلة مع العناية 

  .شبكاتالشديدة بالمصالح المشتركة عن طريق ال

وشبكة اإلكسترانت تعتمد على قطاع األعمال الذي يقسمها إلى أنواع منها شبكات  

Supplier Extranetsإكسترانت التزويد  التي تربط مخازن البضائع الرئيسية مع المخازن  

الفرعية بغرض تسيير العمل فيها آليا للمحافظة على كمية ثابتة من البضائع في المخزن 

، إضافة للعديد من احتمال رفض الطلبات بسبب وجود عجز في المخزنوبالتالي تقليص 

Inventory Pointالخدمات األخرى المتعلقة بالتحكم في المخزون  ومن أنواعها شبكات . 

Distributor Extranetsاإلكسترانت التوزيع  وتمنح هذه الشبكات صالحيات للمتعاملين  

الطلب اإللكتروني وتسوية الحسابات آليا، مع  مستندة إلى حجم تعامالتهم، وتقدم لهم خدمة

. التزويد الدائم بقوائم المنتجات الجديدة والمواصفات التقنية وما إلى ذلك من خدمات أخرى

اإلكسترانت التنافسية وشبكات  Peer Extranets تعزز التنافس في القطاعات الصناعية، إذ  

مجال البيع والشراء عن طريق ربط تمنح المؤسسات الكبيرة والصغيرة فرصة متكافئة في 

المؤسسات الصغيرة والكبيرة كي تنقل فيما بينها األسعار والمواصفات التقنية الدقيقة مما يرفع 

     )15(. من مستوى الخدمة في ذلك القطاع ويعزز جودة المنتجات ويقضي على االحتكار

الخصائص التي نظرا الختالف المعايير و :تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تساعد على تعريف الـ م ص م فإن الدول على اختالفها المتطورة والنامية تأخذ كل منها 

بمجموعة من المعايير في تحديد مفهوم هذه المؤسسات أهمها عدد العمال و رأس المال 

                                   :وفيما يلي سنحاول إدراج تعاريف بعض الدول. المستثمر

قبل تأسيس اإلتحاد األوروبي كانت فرنسا تعرف المؤسسات الصغيرة  :فرنسـا: 3-1

بأنها كل المؤسسات التي توظف أقل  1959فيفري  04والمتوسطة استنادا للقانون الصادر في 

أما بعد إنظمامها إلى اإلتحاد األوروبي . عامل ورأس مالها ال يتجاوز مليون فرنك 500من 

إال أن فرنسا تفرق بين المؤسسات الصناعية والخدمية  )16(.ذا األخيرفإنها تبنت تعريف ه

من حيث حجم العمالة و لدينا الجدول التالي الذي يبين تعريف المؤسسات الصغيرة 

  :والمتوسطة حسب عدد العمال في فرنسا
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  تعريف الـ م ص م في فرنسا: -01–الجدول رقم 

 متوسطة صغيرة حرفية صنف المؤسسة

9-0 م صناعية  10-49  50-499  

4-0 م خدمية  5-19  20-199  

Source : Quelle vision pour les PME/PMI www.maroc2020.ma/études     
لقد تم اعتماد تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  :الواليات المتحدة األمريكية -3-2

والذي يعتبر المؤسسة  1953الواليات المتحدة األمريكية من طرف البنك الفدرالي سنة 

الصغيرة والمتوسطة هي المؤسسة المستقلة في الملكية واإلدارة وتستحوذ على نصيب معين 

  )17(. من السوق

 :ما يليكما تعرف حسب عدد العمال ك       

 250إلى  01من  -

مؤسسة .................................................................... عامل

  .صغيرة

............................................................... عامل 500إلى  251من  -

 .مؤسسة متوسطة

 501أكثر من  -

......................................... ...................................عامل

 .مؤسسة كبيرة

يستند اإلتحاد األوروبي في تعريفه لـ م ص م حسب القانون  :اإلتحاد األوروبي: 3-3

على معايير عدد العمال، رقم األعمال ومعيار االستقاللية كما  1996أفريل  03الصادر في 

  :يلي

  .أجراء) 10(التي تشغل أقل من عشرة هي المؤسسة ): Micro(المؤسسة المصغرة   -

هي المؤسسة التي توافق معايير االستقاللية وتشغل أقل من  ):Petite(المؤسسة الصغيرة   -

ماليين يورو أو ) 07(أجير، والتي تحقق رقم أعمال السنوي ال يتجاوز سبعة  50خمسين 

 .ماليين يورو) 05(ال تتعدى ميزانيتها السنوية خمسة 
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هي المؤسسة التي توافق معايير االستقاللية و تشغل ): Moyenne(المؤسسة المتوسطة   -

مليون ورو أو ال ) 40(أجير والتي ال يتجاوز رقم أعمالها السنوي أربعون  250أقل من 

 )18(. مليون يورو 27تتعدى ميزانيتها السنوية 

يتعامل البنك الدولي مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس  :البنك الدولي: 3-4

  :والذي ينص على أن  التعريف الذي حددته دائرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

عمال، وال تتجاوز ) 10(المؤسسة المصغرة هي المؤسسة التي تشغل أقل من عشرة  -

 .دوالر 100.000ها دوالر أمريكي، كما ال يتجاوز رقم أعمال 100.000موجوداتها 

عامال، وال تتجاوز ) 50(المؤسسة الصغيرة هي المؤسسة التي تشغل أقل من خمسين  -

 .ماليين دوالر أيضا 3ماليين دوالر أمريكي، كما ال يتجاوز رقم عمالها  3موجوداتها 

وال تتجاوز . عامل 300المؤسسة المتوسطة هي المؤسسة التي تشغل أقل من  -

 )19(.مليون دوالر15والر أمريكي، كما ال يتجاوز رقم عمالها مليون د 15موجوداتها 

الجزائر وكغيرها من الدول النامية لم تتبنى تعريفا رسميا للمؤسسات : الجزائـر: 3-5

  :الصغيرة والمتوسطة منذ االستقالل سوى بعض المحاوالت أبرزها

نمية الصناعات التعريف الذي تقدمت به وزارة الصناعة في التقرير الخاص ببرنامج ت -

، الذي يرى بأن المؤسسة الصغيرة )1972(الصغيرة والمتوسطة في بداية السبعينات 

عامل، وتحقق رقم أعمال  500والمتوسطة هي كل وحدة إنتاج مستقلة قانونا، وتشغل أقل من 

  )20( .مليون دج 10مليون دج ويتطلب إنشائها استثمارات أقل من  15سنوي أقل من 

والذي  1983تبنته المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الخفيفة سنة التعريف الذي  -

عامال، و  200أن المؤسسة الصغيرة والمتوسطة هي المنشأة التي تشغل أقل من يقضي ب

  .مليون دج 10تحقق رقم أعمال أقل من 

إال أن هذه المحاوالت كانت غير قادرة على تحديد تعريف دقيق لـ م ص م إذ ظلت          

إلى . صيغة التعريف ناقصة ولم تضع الحدود الفاصلة بين المؤسسة الصغيرة والمتوسطة

 2001غاية بداية األلفية الثالثة حيث أصدرت وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة 

، والذي أبدت من خالله 18-01ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم القانون التوجيهي ل

الجزائر نيتها الجدية في االهتمام بهذا القطاع وهذا بعدما صادقت الجزائر على ميثاق بولونيا 

وهو ميثاق يكرس التعريف الذي حدده  2000حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة 

 :تعريف على ثالثة معايير هياإلتحاد األوروبي، ويرتكز هذا ال
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  .عدد العمال في المؤسسة -

 .رقم األعمال السنوي الذي تحققه المؤسسة -

 .الحصيلة السنوية المحققة واستقاللية المؤسسة -

فتعرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مهما كان وضعها القانوني، بأنها مؤسسة إنتاج         

وال يتجاوز رقم أعمالها ملياري دينار شخص،  250إلى  01السلع  والخدمات تشغل من 

مليون دينار جزائري، وهي تحترم  500جزائري أو ال يتعدى إجمالي حصيلتها السنوية 

  .معايير االستقاللية

شخص ويتراوح رقم  250إلى  50هي المؤسسة التي تشغل من : المؤسسة المتوسطة -

تتراوح حصيلتها اإلجمالية بين مليون و ملياري دينار جزائري أو التي  200أعمالها بين 

 .مليون دينار جزائري 500و 100

شخص وال يتعدى رقم  49إلى  10هي المؤسسة التي تشغل من : المؤسسة الصغيرة -

مليون  100مليون دينار جزائري أو ال تتجاوز حصيلتها اإلجمالية  200أعمالها السنوي 

 )21(. دينار جزائري

أشخاص وال يتعدى  09إلى  01ي تشغل من هي المؤسسة الت: المؤسسة المصغرة -

) 10(مليون دينار جزائري أو ال تتجاوز حصيلتها اإلجمالية  20رقم أعمالها السنوي 

 .عشرة ماليين دينار جزائري

  .تعريف الـ م ص م في الجزائر: -02–الجدول رقم 

الحجم          

 المعايير
 رقم األعمال السنوي عدد العمال

 الحصيلة اإلجمالية

 السنوية

المؤسسة 

 المصغرة
 ماليين دج 10أقل من  مليون دج 20أقل من  01-09

المؤسسة 

 الصغيرة
مليون دج 100أقل من  مليون دج 200أقل من  10-49

المؤسسة 

 المتوسطة
50-250 

مليون إلى ملياري 200من

 دج

 500إلى  100من 

 مليون دج

  القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة                : المصدر
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تبين  :قراءة حول وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر .3

األرقام اآلتي ذكرها تطور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية في 

  .الجزائر

ــطة  : 5-1 ــغيرة والمتوس ــات الص ــاص المؤسس ــاع الخ ــة للقط                :التابع

ارتفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص ليصل مع نهاية السداسـي  

أيـن بلـغ عـددها     2012مؤسسة، مقارنة مع سنة  747.387إلى  2013األول من سنة 

  %                                       8,82 مؤسسة أي بنسبة زيادة تقدر  686.825
وتشغل باإلضافة إلى رؤساء المؤسسات المصرح بهم لـدى الصـندوق الـوطني     

(للضمان االجتماعي لغير األجراء  CASNOS منصب شـغل حتـى    1.869.363 حوالي )

                                                     .2013نهاية السداسي األول من سنة 

لقـد تراجـع عـدد     :والمتوسطة التابعة للقطاع العامالمؤسسات الصغيرة : 5-2

مؤسسة  14بـ  2013المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية في السداسي األول من سنة 

حيث انخفض العدد اإلجمـالي للمؤسسـات الصـغيرة    . وذلك راجع لخوصصة القطاع العام

سسة بينما كان فـي  مؤ 547إلى  2013والمتوسطة العمومية خالل السداسي األول من سنة 

           )22( .أجير 46.132وتشغل في مجموعها  ،مؤسسة 561يبلغ  2012نهاية سنة 

توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على قطاعات النشاط االقتصادي: 03الجدول رقم   

 مناصب الشغل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاع النشاط

16018.897 الصناعة

واألشغال العموميةالبناء   425.361

15012.294 الخدمات

1848.094 الزراعة

111.486 المناجم والمحاجر

54746.132 المجموع

إحصـائيات  (وزارة التنمية الصناعية وترقية االستثمار بالجزائر، نشرية المعلومات  :المصدر

              .12، ص 2013، نوفمبر 23، العدد )خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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عرض المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  .4

                                                         : والمتعلقة بقطاع المعلومات

هناك الكثير من المشاكل التي تحول دون التطور السريع لهذا النمط من المؤسسات، والتي   

  )23(: يمكن إيجازها فيما يلي

6-1: ندرة المعلومات المتعلقة بسوق العمل:                                     

ب أرقام أو إحصائيات أو معطيات عن سوق العمل في الجزائر بالشكل حيث نسجل غيا

المطلوب، فال توجد مثال أرقام أو معطيات دقيقة عن طلب العمل تكون منظمة بشكل تبين من 

الخ، كما أنه في المقابل ال توجد ...خاللها طبيعة طالب العمل من حيث الشهادة، السن، الجنس

لتوظيف، وإن وجدت فإنها تكون متفرقة في شكل إعالنات عن بيانات كافية عن المهتمين با

.التوظيف ال أكثر  

6- 2: ندرة المعلومات المتعلقة بفرص االستثمار:                                  

فمن الطبيعي أن يبني أي شخص قراره االستثماري على عدد من المعطيات، والتي تظهر  

ال محالة إلى اضمحالل الفكر  يإمكانيات وفرص االستثمار، وغياب مثل هذه المعطيات يؤد

. االستثماري  

                      :)الوطني(نقص المعلومات المتعلقة بالمحيط المحلي : 6-3

مناص      إلى معلومات ال ) كواقع(أو المؤسسة ) كفكرة(ر صاحب المشروع حيث يفتق    

منها التخاذ قرار االستثمار، ونذكر في هذا الصدد، على سبيل المثال، تقلبات األسعار، حجم 

القدرة الشرائية، االمتيازات القانونية، حجم العرض في سوق العمل ونوعيته، المنافسين 

ومن شأن تكنولوجيا المعلومات . الخ... ، المنافسين المحتملين)جنبيينالمحليين واأل(الحاليين 

.توفير مثل هذه المعلومات  

ــي    : 6-4 ــالمحيط األجنب ــة ب ــات المتعلق ــص المعلوم ــدولي(نق                :)ال

يشكل غياب مثل هذه المعلومات، والتي تحمل بعدا استراتيجيا، خطرا يهدد وجود المؤسسات 

وسطة، بل وعلى قطاع األعمال ككل، فنقص المعطيات والبيانات عن المنافس الصغيرة والمت

األجنبي يعني الدخول في معركة ضد منافس مجهول، قد يعرف عنك الكثير دون أن تعـرف  

(عنه سوى القليل، وهو ما يؤدي إلى الصدمة  le choc ، مما يسـبب انهيـارا وتراجعـا    )

ما يسمى باالنضمام إلى االقتصاد الدولي في شكله لمؤسساتنا، وهذا ما نخشى حدوثه في إطار 
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   ).المنظمة العالمية للتجـارة (أو في شكله العالمي ) اتفاقية الشراكة األورومتوسطية(اإلقليمي 

                                                    

6-5: نقص المعلومات المتعلقة بالخـدمات التسـويقية  : حيـث يجـد أصـحاب    

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صعوبة في التعرف على الخدمات التسويقية المتاحة، كأماكن 

المعارض وتواريخها، واشتراطات الجودة في األسواق المحلية وكذا الخارجية، كمـا تفتقـر   

مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة، على وجه الخصوص، إلى هيئات متخصصـة فـي دراسـة    

                                                                   .السـوق وسلوك المستهلك

6-6: نقص المعلومات الخاصة بمصادر اآلالت والتجهيزات ذات التكنولوجيـا  

ويدفع هذا النقص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى توفير هذه الوسائل بأيسر : المتطورة

الدراية بالتكاليف وإضـاعة الوقـت فـي    الطرق وأقربها، كما يتضمن هذا النقص أيضا عدم 

البحث عن أنسب األسعار، وبالتالي فإن غياب هذا المصدر المهم من مصـادر المعلومـات   

يترك مؤسساتنا تعمل بأدوات أقل تنافسية وأكبر تكلفة، وهو ما يحول بينهـا وبـين تحقيـق    

                                                                                     .أهدافها

وتسعى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية من أجل  

الوقوف أمام المنافسة، خاصة منها األجنبية، وال سبيل إلى ذلك إال البحث عـن المعلومـات   

               .غيابها عائقا أمام تطور هذه المؤسسات المتعلقة بهذا الجانب، وبالمقابل، يشكل

6-7: عدم وجود هيئات (مراكز) متخصصة في تحليل المعلومات ونشرها: إن 

توفر المعلومات والبيانات في شكلها الخام قد يشكل في حد ذاته مشكلة في بعـض األحيـان،   

توسطة عادة ال تمكنهم من فهم فالخبرة القليلة التي يتمتع بها أصحاب المؤسسات الصغيرة والم

واستغالل هذه البيانات والمعطيات أحسن استغالل، مما يوجب عليهم البحث عن مغزى هـذه  

البيانات ومدلوالتها في شكل مبسط أو بنوع من الشرح والتحليل، ولن يتأتى ذلك إال بوجـود  

ــات   ــذه البيانـ ــر هـ ــل ونشـ ــي تحليـ ــة فـ ــز متخصصـ ــات ومراكـ                .هيئـ

أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت فـي دعـم المؤسسـات الصـغيرة      

إن اعتماد هذه المؤسسات على تكنولوجيا المعلومات يسمح بتوفير عـدد مـن   : والمتوسطة

         )24(: المعلومات التي من شأنها أن تدعم هذه المؤسسات وتسـاعدها فـي عـدة مجـاالت    
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عن القطاع التي تشتغل فيه، وبالتالي الحصول علـى معلومـات    توفر لها معلومات •

 تخص فرص االستثمار والمنافسة؛
توفر لها معلومات عن السوق، ومنه معرفة إمكانية التوسع وكميات اإلنتاج الواجب  •

 توفيرها؛
توفر لها معلومات عن الدخل الفردي، وبالتالي معرفة مستوى األسـعار المقبـول،    •

 المستهلكين؛ وكذا اتجاه أذواق
توفر معلومات عن المشاكل واالحتياجات التي تخص قطاع المؤسسـات الصـغيرة    •

 والمتوسطة، ومن ثمة محاولة إيجاد الحلول المناسبة لها؛
توفر معلومات عن البورصات وعن األسواق الخارجية وامتيازاتها، مما يشجع على  •

 التصدير؛
الذي سوف يعمل فيه والخصائص  توفر معلومات عن المنافس األجنبي وعن القطاع •

 التي يتميز بها؛
توفر معلومات عن احتماالت حدوث أزمات، سواء كانت داخلية أو خارجية، ومـا   •

 .يمكن أن ينتج عنها، وهو ما يطلق عليه باإلنذار المبكر باألزمات

أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تأهيل المؤسسات الصغيرة  .5

تكنولوجيا المعلومات أن تساهم بشكل فعال في تأهيل هذه المؤسسات من شأن : والمتوسطة

  :بما توفره من معلومات، حيث يمكن لها أن

يعتبر ضعف المهارات والمؤهالت التـي يتمتـع بهـا    : المهارات األساسية تحسين •

أصحاب المشاريع أحد أهم العوائق التي تواجه تطور هذا النوع من المؤسسات، ويمكن فـي  

توفر الوقت الالزم لاللتحاق بالدورات التدريبية، يمكن استخدام االنترنت للحصـول   حالة عدم

 على تلك البرامج التدريبية من موقع المركز على االنترنت؛
يمثل أسلوب االستعانة بالجهات الخارجية إعادة : االستعانة بالجهات الخارجية تمكين •

تقدمة إلى الدول الناميـة، حيـث يمكـن    توزيع الوظائف المرتبطة بالمعلومات من الدول الم

لتكنولوجيا المعلومات المساهمة في نقل وإتاحة هذه المعلومات باستخدام وسائل االتصال عن 

 بعد؛
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تعمل تكنولوجيا المعلومات : مشاركة هذه المؤسسات في األنشطة االقتصادية تحسين •

تاحـة المتزايـدة   على تحسين مشاركة المؤسسات في األنشطة االقتصـادية مـن خـالل اإل   

 .للمعلومات في مجاالت اقتصادية عديدة مثل قطاع الزراعة، قطاع الصناعة وقطاع التجارة
توفير وإتاحة خط مفتوح عبر االنترنت إلتاحة دخول أصحاب المشاريع عليه وتقديم  •

 االستفسارات واألسئلة من ناحية، وتقديم النصائح عبر هذا الخط؛
ية تمكين المؤسسات ومواكبتهـا للتقـدم التكنولـوجي    المساهمة في تنمية استراتيج •

 للمساهمة في وضع الخطط واإلستراتيجيات التي تؤدي إلى التنمية والتقدم؛
تصميم برامج تدريبية في كيفية إدارة المشـاريع التنمويـة واسـتخدام تكنولوجيـا      •

 المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها في المجال االقتصادي؛
ؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومـدى مشـاركتها فـي اختيـار     التعريف بمعنى الم •

المشاريع ذات الجدوى االقتصادية وتسهيل الحصول على المعلومات والبيانات عن األسـعار  

 .واألسواق، إلى جانب االحتياجات التدريبية لتنمية هذه المشاريع

 الخاتمـة
والمتوسطة إال بالرغم من االختالف بين الخصائص التي تميز المؤسسات الصغيرة 

    :أنه توجد ثالث خصائص أكثر شيوعا تشترك فيه معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

                                                                        
تتمتع بحصة صغيرة من السوق، فهي غير مسيطرة في القطاع الذي تمارس نشاطها  •

 .فيه

 .المالية واإلدارية تتمتع باالستقاللية •

تتميز بهيكل تنظيمي بسيط، فهي تدار في أغلب األحيان من طرف مالكها، دونما جهاز  •

 .إداري متخصص

يتلخص دور تكنولوجيا المعلومات في تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 

محورين أساسيين، المحور األول يتمثل في أن المعلوماتية قد أصبحت صناعة قائمة بذاتها 

وتمثل أحد أهم مصادر التقدم وزيادة الدخل الوطني في معظم الدول المتقدمة فضال عن الدول 

ة عالميا، أما المحور الثاني يشير إلى أهمية هذه التكنولوجيا في دعم ذات االقتصاديات البازغ

التنمية االقتصادية من خالل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات 

االقتصادية من خالل التعرف على الخصائص العامة للسوق التي ستعمل فيها المؤسسات 
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مالءمتها لتطور هذه المؤسسات، وأيضا مدى  الصغيرة والمتوسطة، وهذا للتحقق من مدى

مساهمتها في إنشاء بنوك معطيات توفر مختلفة المعلومات االقتصادية التي تحتاجها 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة، ودراسات أسواق 

                                                  .المنتجات والمواد األولية المحلية والدولية
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Résumé 
 
Parmi les droits les plus importants, celui relatif à la protection de la 

filiation trouve une légitimité dans la religion islamique et en droit, légitimité 
bien différente de l'adoption qui ne permet pas d’accorder son nom à l’enfant 
adopté ni du recueil légal de par la relation établie entre le mineur et son 
tuteur. La protection de la filiation se caractérise  par la relation de maternité 
et de paternité de par sa légitimité ou son illégitimité. 

La filiation est établie par le mariage valide, apparent ou vicié, et 
prouvée par la reconnaissance de la mère ou le père ou par de tierces 
personnes s’ils remplissent certaines conditions. 

La filiation peut être également établie par la preuve, l’analogie et par 
l’accès à des méthodes scientifiques reconnues légalement et acceptées par la 
religion. 

La filiation peut être classée parmi les effets les plus importants du 
mariage et les droits élémentaires des enfants dès leur naissance, filiation qui 
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doit répondre à différents critères, et qui se distingue en rapport à d’autres 
situations, et d’autres disciplines voisines (chapitre I). 

En revanche, la filiation a un fondement qu’il s’agit de consolider 
comme c’est le cas pour tous les types de mariage, pour la reconnaissance de 
filiation ou la preuve et toute autre contribution (deuxième chapitre). Pour 
expliquer les dispositions de la filiation il est nécessaire de les présenter en 
deux chapitres: 
  Chapitre I : Notions de la filiation et ses différents types    
  Chapitre II :Administration de la preuve en matière de filiation 

  
 

: ملخص  
أهم الحقوق وأوالها بالحماية النسب، له مشروعيته اإلسالمية والقانونية على حد 

السواء، يختلف عن التبني في عدم منح االسم وعن الكفالة في العالقة القائمة بين الولي 
تحت واليته، له أصناف يبرز فيها من حيث األمومة واألبوة، من حيث شرعيته ومن هو 
                                                                               .   وعدمها

ينشأ بالزواج الصحيح وشبهة النكاح وبالنكاح الفاسد، ويثبت باإلقرار سواء من 
                               لغير بشرائط يتوجب تحقيقهاجهة األم كان أو األب أو ا

كما يثبت أيضا بالبينة والقيافة واإلسهام شرعا وبالطرق العلمية قانونا باإلطالق 
.                                              وشرعا بتحفظات بادية كادت تنفيه تماما  

قوق التي تحق لألبناء بمجرد والدتهم؛ من أهم آثار الربطة الزوجية ومن أولى الح
النسب، الذي يشترط فيه أحوال وشروط العتباره، في حين يتخلف كل اعتبار به في حاالت 

بين من أخرى، وهو األمر الذي ال يتأتَّي فهمه إال ببيان مفهوم النسب كنظام على حدة 
فإن للنسب دعائم يصح ، وبالمقابل )المبحث األول ( األنظمة المقاربة له وتمييزه عنها 

( قيامه بها؛ كما هو الحال بالنسبة للزواج على أضربه، بالنسبة لإلقرار أو البينة واإلسهام 
:                            ، ولبيان أحكام النسب يتوجب عرضها فيما يلي)المبحث الثاني   

.                                             مفهوم النسب وأقسامه: المبحث األول  
.سبل إثبات النسب: المبحث الثاني  
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مفهوم النسب وأقسامه:  المبحث األول  
إن التطرق لمفهوم النّسب يقتضي النّظر فيه كنظام منفصل عن أنظمة مشابهة رغم 

النّظامين مخالفتها بل ومباينتها مباينة تامة له، كما هو الحال لنظاميَّ التبني والكفالة، وهما 

بعد النظر في بيان مفهوم النسب لغة ) المطلب الثاني (اللّذين ستتم اإلشارة إليهما في عجالة 

                                                             ).المطلب األول ( واصطالحا 

مفهوم النسب : المطلب األول  
النسب هو النتيجة الحتمية لوالدة مولود بشري، وسواء كان النسب إلى األم وهو األمر 

الذي ال مالذ منه في أي من األحوال، أو إلى األب؛ وهو الذي ال يتحقق إال بتوفر شروط 

ال بد منه، وهو أول حق يتمتع به المولود بعد الحقوق الطبيعية  -أي النسب- وأركان، فهو 

                                   . ، أما من حيث المدة فهي جميعا مقترنةمن حيث األهمية

اإللحاق، والنسب بهذا اللفظ إنما خُصص عرفا لالقتصار : " والنسب عند أهل اللغة

.                                          "على االستعمال لبيان إلحاق المولود بمن ولد له   

أقوم الدعائم التي تقوم عليها األسرة ويرتبط به أفرادها برباط دائم : " وهو اصطالحا

من الصلة تقوم على أساس وحدة الّدم والجزئية والبعضية فالولد جزء من أبيه واألب بعض 

                                                                              .13"من ولده 

الجزائري للنسب من حيث سبل إنشائه وإثباته، ولم يتعرض له  هذا؛ وقد تطرق المقنن

بالتعريف في صدر المواد التي تطرق فيها للنسب كنظام منفصل يمثل إحدى آثار الزواج 

من قانون األسرة حاملة بصياغتها لتلك السبل فجاءت صياغتها  40عموما، وقد جاءت المادة 

أو البينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه  يثبت النسب بالزواج الصحيح أو اإلقرار: " 

                                   .من هذا القانون  34و  33و 32بعد الدخول طبقا للمواد 

15"14النسبيجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية إلثبات   

                         :وينقسم النسب بين نسب للوالدة ونسب للمولود له؛ إلى قسمين

ويكون في كل األحوال معتَبرا ويؤخذ به مهما كان  :النسب لألم الوالدة_ األول

     .سبب الحمل والوضع، والشرط أن يلد المولود حيا لينسب ألمه وأهلها وإن كان من سفاح
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وفي هذا أحكام جمة يجدر التطرق لها في حينها، غير أنه  :النسب لألب_ الثاني

رة هاهنا إلى أن النسب للمولود له يشترط فيه الحلُّ؛ إذ العبرة بالزواج الصحيح تمكن اإلشا

وال نظر في ابن الزنا من حيث انتسابه للمولود منه تماما، فال يجوز النسب إليه مطلقا إن كان 

                                                                             .الوليد من سفاح

                           :كما ينقسم النسب من حيث مشروعيته إلى قسمين أيضا

وهو ذاك الذي أقره الشرع والقانون على حد  :النسب األبوي الشرعي_ أوال

السواء، والذي ال يقوم إال على إحدى السبل المشروعة كالزواج، اإلقرار والبينة والقيافة 

                                                                       .واإلسهام بضوابط

وهو ذاك الذي يدعي فيه األب نسب ابن  :النسب األبوي غير الشرعي_ ثانيا

هو ليس بابنه تماما أو أنه ناتج عن زنا وليس لكال المولودين نسب من األب إجماعا بين أهل 

                                                                         .العلم الشرعي

              تمييز النسب عن سائر التصرفات المشابهة: المطلب الثاني
تدنو بعض التَّصرفات من النَّسب استنادا على أنها جميعا تظهر في أخذ مولود تحت 

تعدو الوالية الخاصة لزوجين، غير أن التباين يبرز وبجالء في صفة التصرف ذاك، وال 

األنظمة التي تشتبه بالنسب من حيث مظهرها في التبني والكفالة، وهي على التفصيل 

                                                                                     :الموالي

                                                           : التبني_أوال 
: محرم شرعا لقوله تعالىوهو       ] وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم واهللا  

#يقول الحق وهو يهدي السبيل  ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا فإن لم تعلموا آبائهم  

]فإخوانكم في الدين ومواليكم  ، ويختلف التبني عن النسب في كون هذا األخير عالقة 16

                .تتخلف في األول 17له بشروط مخصوصةدموية بين وليد ومولود 

والتبني ال يعني بالضرورة أن يكون المتبنى مجهول النسب وال بالضرورة ابن زنا، 

وإنما قد يكون المولود معلوم األبوين كليهما وتوفيا مثال عنه قبل بلوغه، كما قد يكون المتبنَّى 

أن يقوم المتبني بتبني متبنى  -التبني- غير معلوم النسب أو معلوم عنه أنه ابن سحاق، ومفاده 
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إعطاء االسم لغير االبن –رِنا ذلك بإعطائه اسمه؛ وذاك هو عين المخالفة الشرعية مق

   .فالتبني محرم شرعا وال يجوز العمل به وال اإلذن له وال التوسط في ذلك جميعا -الصلبي

من قانون  46وقد منع المقنن الجزائري التبني منعا باتا بصريح صياغة المادة 

، كما أكدت المحكمة "يمنع التبني شرعا وقانونا : " حكم الموالياألسرة؛ إذ جاءت حاملة لل

              .18العليا على ذات الحكم الشرعي والمبدأ القانوني في قرار لها صادر عنها

ثانيا_الكفالة:                                                            
       

الجزائري في قانون األسرة وحدد أحكامه في مواد من هو نظام قانوني سنَّه المقنن 

، متفاديا به الدخول ضمن المخالفة الشرعية بالتبني، وقد اقتبس المقنن هذا 19نفس القانون

النظام من المبادئ العامة للشريعة اإلسالمية التي عرفت الكفالة وبينت أن نظام الكفالة عرف 

: ل تعالى منذ عصور األنبياء و الرسل األولين، قا ] ومـا كنت لديهم إذ يلقـون أقالمهم أيهم  

]  يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون : وقوله أيضا  20  ] ، 21 ] هل أدلكم على من يكفله 

وقد أكد النبي المصطفى على الكفالة في الشرع بسنته الفعلية والقولية مذ أن قام بكفالة زيد بن 

: أن قال  حارثة ومذ π تيم كهاتين في الجنة أنا وكافل الي  ι وقرن بين أطبعيه الوسطى والتي  

                                                                            . 22تلي اإلبهام

التزام برعاية المولود رعاية تامة على وجه االستمرار إلى أن يبلغ  -أي الكفالة-وهي 

كان المكفول مجهول أو معلوم النسب؛ غير أن على المكفول سن الرشد، وال فرق بين إن 

معلوم النسب المحافظة على اسمه األصلي وأن ال يسمى مجهول النسب باسم الكافل؛ ألنه 

                                            .عين التبني والمخالفة الشرعية والحظر القانوني

.23د إال بحكم قضائي أو بعقد توثيقيهذا ويشترط لقيام الكفالة؛ الكتابة، فال تنعق  
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كما ينتج عن الكفالة كافة حقوق المولود من حيث تمدرسه، حقه في المنح العائلية 

، إال أنه ال يرث من كافله على اعتبار أنه ليس من نسبه إال 24وغير ذلك من الحقوق القانونية

                                   .أن لكافله الحق في اإليصاء له بوصية كما له أن يهب له

                            سبل االعتداد بالنسب:  الثانيالمبحث 
ال يعتد بالنسب إال عن طريق سبل شرعها الشرع وأقر القانون بعضها وأغفل البعض 

اآلخر منها، وال تعدو جميعها أن تصنف ضمن صور أصلية منشأة للنسب بطبيعتها 

المطلب ( والمرتبطة أساسا في الرابطة المنشأة للنسب، والمتمثلة في الزواج بأضربه وأنواعه

النسب تماما بل تعد مجرد سبل إلثباته، كما هو الحال لإلقرار ، وأخرى ال تُنشئ )األول 

                                         : وهي في اآلتي) المطلب الثاني ( والبينة واإلسهام 

                                         سبل إنشاء النسب: المطلب األول
ة منشأة للنسب الشرعي الذي احتضنه ال يمكن اعتبار سببا غير الرابطة الزوجي

القانوني في صياغة مواده القانونية، ورغم ما قد يصيب الزواج كرابطة زوجية من عيوب 

تؤثر على صحته إال أنه يبقى بصفته التي هو عليها منشأ للنسب؛ ما اتصف بشبهة الزواج 

نسب ما دام أن الذي يثبت وبصفة أولى ال -غير الصحيح- فقط، فضال على الزواج الفاسد

                         :الشبهة مثبتة للنسب، وهي السبل جميعا التي سيتم التطرق لها تبعا

                                                      : الزواج الصحيح 
        :ويشترط لالعتداد بالزواج الصحيح في إثبات النسب شروط تتجسد أهمها في ما يلي 

فال يجوز االدعاء بالنسب إال إذا كان الدخول : قيام عالقة الزوجية عند ابتداء الحمل  

سابقا للحمل ومؤسسا على عالقة شرعية، فقد قررت المحكمة العليا عدم صحة نسب الوليد 

.25المولود قبل الدخول بالزواج الصحيح في عدة قرارات لها  

إذ يشترط جمهور العلماء دخول  :)إثبات الدخول(إثبات التالقي بين الزوجين  )1

الزوج بزوجه لالعتداد بعقد الزواج المبرم بينهما، فال يكفي مجرد العقد عند اإلمام مالك 

والشافعية والحنابلة، في حين ذهب الحنفية إلى االكتفاء بعقد الزواج المبرم بين الزوجين؛ 
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تنادا على أن الدخول ممكن فمتى كان العقد مبرما وحملت الزوجة نسب الوليد للمولود له اس

  26.27عقال وحفاظا منهم على حقوق المولود من الضياع

وهو شرط ال ينافي المنطق : 28والدة الوليد قبل أقصى فترة حمل ممكنة )2

والعقالنية من حيث االعتداد به، وهو الشرط الشرعي الذي أقرته القوانين التي أخذت بنظام 

 29تماشيا مع الشرع بين ستة إلى عشرة من األشهر؛النسب، وقد حدده المقنن الجزائري 

تحسب ابتداء من تاريخ آخر التقاء ممكن بين الزوجين، فمن توفي عن زوجته وخلفت بعد 

وفاته بستة إلى عشرة من األشهر مولودا؛ نُسب الوليد للمتوفى عن زوجه، وما فاق عن ذلك، 

 .كان على خالفه؛ إذ ال يعتبر من بني المتوفى

وال نفي لمولود من  :)اللعان(نفيه المولود له بالطرق المشروعة أن ال ي )3

زوجة الرجل إال عن طريق اللعان، واللعان هو السبيل الشرعي وأحكامه مبينة في النصوص 

والذين يرمون أزواجهم  [: الشرعية السيما آي القرءان منها؛ إذ جاء في قولـه تعـالـى

 #دة أحدهم أربع شهادات باهللا إنه لمن الصادقين فشها الولم يكن لهم شهداء إال أنفسهم 

ويدرؤوا عنها العذاب أن تشهد أربع # والخامسة أن لعنت اهللا عليه إن كان من الكاذبين 

، 30]والخامسة أن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقين #إنه لمن الكاذبين  الشهادات باهللا 

زنا زوجته أو نفي حملها منه أربعا وحلفها واللعان عند الفقهاء، حلف زوج مسلم مكلف على 

فإذا العن الزوج زوجته وجب عليه  31،... .أشهد باهللا: على تكذيبه أربعا أيضا بصيغة

إحضار أربعة من الشهود وإال وجب عليه أداء يمين اللعان وهو أن يحلف أربع مرات بأنه 

خامسة أن لعنت اهللا صادق على ما ادعى من أن زوجته زنت حتى حملت بمن في بطنها وال

عليه إن كان من الكاذبين كما عليها هي من جانبها أن تحلف أربع مرات أنه كاذب بما يدعي 

 .والخامسة أن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقين
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المالعن لزوجته ال يرجعها أبدا ألن المالعنة من الموانع المؤبدة للزواج فإذا العن 

أبدا حسب ما ذهب إليه جمهور العلماء خال من المذاهب زوج زوجته لم تحل له بعد ذلك 

األربعة المعتمدة الحنفية فيما خالف من الحنفية موقف الحنفية أبو يوسف إذ أفتى بما أفتى به 

                                                                               . 32الجمهور

                                                 :الزواج الفاسد_ ثانيا
لقد اتفق أصحاب المذاهب األربعة وغيرهم من المذاهب الفقهية األخرى على جل 

المسائل التي قد تجعل من عقد الزواج معيبا مذ نشأته؛ كما هو الحال بالنسبة لحالة الزواج 

ا مؤديا بذلك إلى الفسخ، فكل تلك دون شهادة الشهود أو لعيب أصاب العاقد أو المعقود عليه

                       . كثير؛ مؤدية ال محالة إلى فك الرابطة الزوجية -وغيرها-الحاالت 

ρولقد اتفق أهل العلم، من لدن عهد النبي  إلى العهود المتقدمة ألهل العالم، إلى أن  

هو مؤدٍ ال إلى اعتماد النسب الزواج الفاسد رغم فساده وكما يؤدي إلى فك الرابطة الزوجية، ف

به، فينسب نتيجة للزواج الفاسد المولود للمولود له إعماال للنصوص والفتاوى الشرعية، وإلى 

  . 33ذلك ذهب أهل العلم اتفاقا بينهم كما هو الحال للمالكية والحنفية والشافعية والحنابلة أيضا

                                                 : الوطء لشبهة_ ثالثا
الوطء لشبهة هو أن يقوم الرجل بالوقوع على المرأة خطأ في المرأة التي يقع عليها، 

كما هو الحال بالنسبة للرجل الذي يقع على امرأة ظنا منه أنها زوجته وتظهر أنها ليست 

بائن فنسي أنه  زوجته بعد أن يواقعها، أو نسيانا منه، كما لو أنه طلق زوجته وهي في طالق

                                                             .كان قد طلقها فواقعها ثم تذكر

                                         :وتظهر الشبهة عموما على أحوال ثالثة

عن  وحالها  الجهل بركن من أركان الزواج، فيتم إغفاله من األطراف: الشبهة في العقد )1

جهل منهم، وفي حالهم يثبت النسب ولو فرق بينهما واستحيل تصحيح العيب الذي حاق 

 .بالعقد، وهي حالة الزواج الفاسد
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وحاله أن يمس عقد الرابطة الزوجية عيبا من العيوب التي : الشبهة في الحكم الشرعي )2

الها، فيفصل تحول دون استمراره؛ كمن عقد على أخته من الرضاع مثال جهال منه بحاله وح

 .بينهما مباشرة، ويثبت النسب إن تم دخول ووطء وحمل ووضع لوليد

الشبهة في الفعل وحاله أن يدخل رجل على امرأة ظانا منه أنها امرأته فيجد فيما بعد أنها  )3

ليست هي، وفي هذا الحال أيضا يفرق بينهما ويثبت النسب لشبهة الزواج التي كانت قائمة آن 

 .الوطء

ظهر جليا أن حاالت الشبهة جميعها تُثبت النسب خالفا لحالة الزنا الخالص، الذي ال هذا، وقد 

يقترن وعقد زواج يشتبه فيه الواقع على المرأة بأنها زوجته، والعبرة في توفر عقد الزواج 

ونية الزوج في كل ذلك، األمر الذي ال يثبت إال بعد التحقق من علمه بالفعل الذي أنجز، ما 

القول بأن الرجل الذي يدعي الشبهة ال يمكنه ادعائها إن لم يكن مبرما لعقد زواج يؤدي إلى 

البتة، ألن عقد الزواج المبرم بين العاقدين مؤدي إلى إسقاط الحد على الزوجين واستحقاق 

المهر بما استمتع الرجل من المرأة ولو كانت من محارمه وإثبات نسب الوليد للمولود له ولو 

                                            . 34الصفة الشرعية المقررة للعبادكان على غير 

                                      سبل إثبات النسب: المطلب الثاني

هذه السبل المثبتة للنسب صورا تظهر فيها على سبيل الحصر استنادا على ما ثبت منها في 

                      :بل أن تظهر فيالنصوص الشرعية، وال تعدو هذه الس

 أوال_ اإلقرار:                                                      
ويبرز بدوره في صورتين أساسيتين تتفرع عنها صور فرعية وال تتأتيا إال في إقرار 

األبوة أو البنوة ألحد الوالدين بابنيهما وإقرار االبن بأبوية أبويه أو إقرار أحد األقارب بصلة 

                           :األبوين أو األبناء، وكل ذلك يتم النظر فيه على التفصيل الموالي

  :إقرار باألبوة واألمومة والبنوة_ أ

  :وال يشترط فيه غير شرطين :اإلقرار باألبوة •

                              .أن يكون المقر عليه مجهول النسب: الشرط األول

أن يتقبل اإلقرار العقل السليم والفطرة الحسنة بالنظر إلى معايير دالة على : الشرط الثاني

                                                 
.  
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صدق اإلقرار وعقله بالعقل البشري أو ال، فلو ادعى رجل بنوة طفل ال يفرق بينهما إلى 

الفطرة خمس سنوات مثال فال يتم اإلقرار لهما بذلك البتة، لمخالفة اإلقرار للمنطق السليم و

                                                                    .التي فطر اهللا عليها عباده

فضال عن الشروط العامة لألهلية؛ بأن يكون المقر عاقال، أهال إلقرار مثيل، كما ال 

إثبات يخفى ما في إثبات الزواج من ضرورة إلثبات النسب للمولود له؛ فلو طالب مولود له 

نسب وليد كان عليه وبصفة مبدئية أن يثبت زواجه في تلك المدة التي ولد فيها ذاك الوليد إال 

                                                                         .35فال نظر إلقراره

هذا، وقد أضاف بعض أهل العلم شرطا هو من األهمية في المسألة بمكان؛ إذ أنهم 

يشترطون عدم تصريح المقر بأن المقر له بالنسب هو نتاج زنا، فإن صرح بأنه ابنه من زنى 

36.ال يعتد بعد ذلك باإلقرار مطلقا وال ينسب الوليد إليه  

فضال عن الشرطين الواردين في اإلقرار باألبوة، يشترط هاهنا :   اإلقرار باألمومة •

ألنه  38ارها والمصادقة عليه من قبله،المقرة باألمومة إلقر 37شرط آخر، وهو قبول زوج

سيتم اإللحاق إليه إذا كان حيا، أما إن كان ميتا فالنظر في إقرارها يكون مقرونا مع النظر 

في مسألة إنكار الزوج لنسب االبن قبل الوفاة من عدمه؛ فلو أنكره قبل الوفاة، لم يصح منها 

نسب ابنها إليها وألبيه بالبينة، وإن  نسبه إليه، وإن كان لم ينكر نسبه استعانت على إثبات

  .جمعت بين تلك الشروط كلها نُسب المولود لها ولزوجها وإال فال

وينظر فيه إلى نفس الشروط التي ينظر فيها في اإلقرار باألمومة  :اإلقرار بالبنوة •

واألبوة بصفة أسبق؛ فإن توفرت سائر الشروط فالقول بالنسب معتد به صحيح وإال فال، 

أكيد على عالقة الزوجية آن الوضع من أهم الشروط التي يجب أن يركز على توفرها والت

القاضي للتحقق من توفر شروط اإلنساب أو عدم توفرها قبل أن يحكم بإثبات النسب من 

 .عدمه

  

 

                                                 
 

  
  

      



  2014نوفمرب . 2ج،8ع: جملة البحوث والدراسات العلمية
71 

 

 ب _ إقرار الغير باألبوة وباألمومة وبالبنوة:                          

فيها أحد األطراف الثالثة وإنما قد يكون غيرهم، وهذا وهذه الحال ال يكون المقر 

يصح، ومثاله أن يقر المقر األخوة أو العمومة أو غيرها من عالقات القرابة المثبتة لنسب 

مولود لوالد ووالدة، وفي هذه الحال كما هو األمر بالنسبة لإلقرار باألمومة، ينظر إلى مسألة 

كان حيا ينظر إلى ذلك وإن كان ميتا ينظر إلى ما قبل  إنكار النسب من قبل المولود له، فإن

وفاته إن كان قد أنكره أو ال، فإن ثبت للقاضي إنكار الوالدة له، امتنع عن تثبيت نسب االبن 

                                                 .لغيره وإال فإن النسب يقَر ويحكم به ويثبت

                                                         : 39البينة_ثانيا
وتكون بكافة طرق اإلثبات المتعارف عليها من سماع ومشاهدة 40وهناك من يسميها بالدعوة

السيما شهادة الشهود، كأن تشهد المولِّدة بأنها قامت بتوليد هذه بهذا الوليد، ويعتد بالبينة في 

اسا كما هو الحال في اإلقرار بالبنوة، والحال في تعارض مقرَّان حالة اإلقرار باألمومة استئن

  .أو أكثر حول أبوة مولود بأن يدعيه أكثر من واحد نسبا إليه فينظر في هذه الحالة بالبينة

وهي أن ينظر في الشبه الموجود بين المقر والمقر له من حيث  :القيافة -ثالثا

ئل التي تميل كفة الحكم لصالح مقر عن غيره من الشكل مثال، وغيرها من القرائن والدال

                                                                                    .المقريين

ثم إن قيافة العصر؛ الطرق العلمية المثبتة للنسب، كما هو حال البصمة الوراثية 

)ADN % 50والتي مفادها أن يتماثل االبن مع أبيه في نسبة )  من مجموع الكروموزومات  

المكونة للحامض النووي للخلية المشكلة لجسم االبن الذي تتكون كروموزوماته من مجموع 

                                                                    .كروموزومات الوالدين

بصمة الوراثية، كذلك حال تحليل الدم الذي يثبت توفر خاصيات وكما هو حال ال

متعلقة بالمولود مع ارتباطها بفصيلة دم األم واألب، وقد أورد مندل كل فصائل الدم االحتمالية 

التي يمكن أن تنتج فصيلة دم المولود وتلك التي ال  - بمزاوجة فصائل دم المرأة بالرجل-

      .41صائل الدم الخاصة بإجراء نفس عملة المزاوجة تلكيمكن أن تنشأ لدى المولود من ف

                                                                   
                                                 

  
  

. 
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شكال ال أكثر، غير  16وكذا النظر في البصمات التي قد تتماثل بين االبن وأبيه في 

ا اإلثبات؛ مقارنة بالبصمة كالهما ظنيت_ تحليل الدم والنظر في البصمة_أن هاتان الطرقتان 

                      .42الوراثية التي هي قطعية اإلثبات وال يطعن فيها إال بالتزوير قانونا 

من قانون  40بعد أن كانت الطرق العلمية محل حظر قانوني تأسيسا على أن المادة 

د أن سار العمل على األسرة قبل التعديل لم تتناولها كوسيلة من الوسائل المثبتة للنسب، وبع

راجع المقنن الموقف الذي كان عليه يسير  43عدم إدراج الطرق العلمية كوسيلة إلثبات النسب 

والتي صارت تتيح للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية من  40وأورد الفقرة الثانية من المادة 

                                                                         .أجل إثبات النسب

يبقى النظر في مدى سلطة القاضي في األخذ بالطرق العلمية السيما منها البصمة 

الوراثية قيد النظر والبحث إذ الفقه الشرعي ال يقبل الطرق العلمية مجاال إلثبات النسب متى 

ن الذي ينفي تباين ناتج التحليل الطبي واللعان، بحيث يثبت التحليل نسب االبن ألبيه في الحي

، وقد أورد الدكتور عبد الحي عزب عبد العال فتوى مفادها أن 44الزوج ولد زوجته لعانا

وال أن يؤسس  45التحليل في حالة إجرائه ال يمكنه أن يلغي اللعان الذي يعد نظاما شرعيا

لدعوى قذف ضد الزوج الذي العن زوجته غير أنه فيه من إرجاع لكرامة المرأة الشيئ 

                                                                                      .الوفير

                                                     : اإلسهام_ رابعا   
وال يكون لإلقراع محل إال إذا ادعى أكثر من واحد األبوة أو األمومة أو البنوة أو 

غيرها ولم يقدروا على إثباتها بالبينة، جاز للحاكم في هذه الحالة فقط دون سواها أن يستهم 

بينهم، ومن خرج له سهمه نسب المولود له وقد اعتمد هذا الحل بعض أهل العلم بعد أن أقره 

ρالنبي  ن علي ع  ψ في الرواية التي يورد أبو داوود والنسائي بسند صحيح إلى عبد خير عن  

أتى علي بن أبي طالب ثالثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر : زيد بن أرقم أنه قال

: ال، حتى سألهم جميعا، فجعل كلما سأل اثنين قاال: واحد، فسأل اثنين أتُقران لهذا بالولد؟ قاال
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: ينهم ، فألحق الوليد بالذي صارت عليه القرعة ، وجعل عليه ثلثي الدية ، قال ال، فأقرع ب

                                               . فذكر ذلك للنبي، فضحك حتى بدت نواجذه

هو السنة في دعوى الولد، وأخذ به : وقد أخذ باإلسهام اإلمام إسحاق بن راهويه وقال

القيافة : قديم ، أما اإلمام أحمد فقد سئل عنه فرجح عليه القيافة، وقالاإلمام الشافعي في ال

46.أحب إلي   

وأخيرا يمكن االنتهاء إلى أن النسب لألم وأهلها ثابت ال محالة وأيا كان سبب الحمل 

: والوضع، إال أن نسب الوليد للمولود له ال يتحقق إال بتوفر شروطا ؛حدَّها الشرع في أربعة

ام مقامه من شبهته و زواج صحيح وفاسد، اإلقرار ، البينة بما فيها من قيافة، الزواج وما ق

                . اإلسهام، وكل يأتي على التدرج الواردة عليه األسباب المنشأة والمثبتة للنسب

ال يمكن االعتداد ببعض السبل المنشأة للنسب إال إذا تحققت له شروطا بدوره، كما هو 

حال الزواج الصحيح أو ما قام مقامه؛ إذ العبرة تكون به صحيحة العتبار النسب متى كان 

الزواج مقرونا بالدخول والوضع الذي لم يخرج عن مدة الحمل المعتادة لدى أهل البلد ولم يتم 

د لعانا، ولإلقرار بدوره شروطا تظهر في كون المقر له مجهول نسبه وأن ال إنكار الول

يتعارض اإلقرار و العقل والفطرة السليمة، كما أن إقرار الغير بالنسب يشترط له عدم إنكار 

النسب من المولود له باللعان، في حين تقوم البينة مقام المكمل إلقرار الغير بنسب الوليد 

السبب المثبت للنسب؛ متى تخلف ما سبق في اإليراد من أسباب إلنشاء للمولود له ومقام 

النسب وإثباته، وفي حالة تخلف كل تلك األسباب يبرز اإلسهام كآخر حل بعد القيافة على 

                                                     .اعتبار السنة التقريرية الثابتة عن النبي 
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Résumé                                                                       

La banque mondiale a une grande influence sur la vie des millions 

d’individus pour le financement des projets en relations étroites avec les droits 
de l’homme, car le monde à conscience, que le développement, la paie, la 
santé, la sécurité et les droits de l’homme, sont des identités reliés entre elles, 
et renforçant les unes aux autres ;  cela selon la charte des nationaux unies et 
la declaration  universelle des droits de l’homme de l’année 1948,  aussi selon 
le pacte pour les droits civils, politiques, économiques, sociales et culturelles 
de l’année 1966. 

Etant donné que le garant de l’application des droits de l’homme 
comme il est imposé aux pays, cela est vrai aussi pour les institutions et les 
organes spécialisés et rattachés à l’institution des nations unies parmi 
lesquelles la banque mondiale qui contribue à la consolidation et la protection 
des droits de l’homme dans le monde et en particulier dans les pays africains. 
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:الملخص       
للبنك الدولي تاثير  عظيم على حياة الماليين من االفراد في تمويل المشاريع لها صلة مع 
حقوق االنسان ،ذلك ان العالم يدرك ان التنمية  والسالم والصحة واالمن وحقوق االنسان ، 

قا  الحكام ميثاق االمم المتحدة قضايا مرتبطة فيما بينها  ويدعم بعضها البعض ، وذلك وف
والعهدين الدوليين للحقوق المدنية  1948واالعالن العالمي لحقوق االنسان لسنة 

وباعتبار  1966والسياسية والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية  والثقافية لسنة 
المتخصصة التابعة  ان االلتزام بحقوق االنسان كما يلزم الدول يلزم كل الهيئات والوكاالت 

لهيئة االمم المتحدة ومنها البنك الدولي  الذي يساهم في تعزيز وحماية حقوق االنسان في 
                                                                .  العلم وخاصة في افريقيا 

 مقدمة
اقتصادي باعتباره لبنة  لقد أدركت الدول سواء المتقدمة أو النامية ، ضرورة وجود تعاون

أساسية في العالقات الدولية كما أصبح التعاون االقتصادي مشكلة حيوية يتوقف عليها 

استقرار الدول والحكومات ، لذلك يعتبر البنك الدولي من أهم المؤسسات المالية الدولية ، التي 

تصادية ، حيث تحطمت انشات في أعقاب نهاية الحرب العالمية الثانية ، وما خلفته من أثار اق

القوى االقتصادية للدول األوروبية،كما أثرت األضرار التي سببتها  الحرب العالمية الثانية 

على االقتصاد العالمي ، وهنا كانت الحاجة والضرورة إلى  تنظيم االقتصاد الدولي ، حتى يتم 

سات تتعلق ومن ثم بدأت تظهر خالل سنوات الحرب درا) 1(تجاوز المصاعب واألزمات  

بتنظيم االقتصاد العالمي لتستقر في األخير على البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والهدف 

األساسي إلنشائه هو تعمير وتنمية اقتصاديات الدول التي دمرتها الحرب العالمية الثانية إلى 

لبنك جانب تمويل مشروع التنمية االقتصادية لدول النامية ، وفي السنوات األخيرة أدرك ا

الدولي العالقة بينه وبين بعض مواضيع حقوق اإلنسان ، فعلى سبيل المثال نجد الرسالة 

االساسية  المتضمنة في نشرات صدرت عن البنك الدولي احتفاال بالذكري الخمسون لإلعالن 

            ) .2(العالمي لحقوق اإلنسان يقر البنك الدولي بان التنمية حق من حقوق اإلنسان 

                                          

انطالقات من هذه التوطئة ثمة سؤال يطرح بإلحاح ما هي مصادر التزام البنك الدولي بحقوق 

              اإلنسان  وكيف يساهم عمل البنك الدولي في ترسيخ حقوق اإلنسان في إفريقيا؟
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بنك الدولى في حماية حقوق اإلنسان في إفريقيا لإلجابة عن هذه التساؤالت حول دور ال

       :وانطالقا من هذه اإلشكالية ، ارتأيت أن اقسم الموضوع إلى ثالث محاور أساسية 

                                                                     : في المحور األول-

         مؤسسة مالية دولية  نشاء والتعمير كحاولت تقديم التطور التاريخي للبنك الدولي لإل 

                                                                    :في المحور الثاني-  

عنونته إلى مصادر التزام البنك الدولي بحقوق اإلنسان سواء بالنسبة لميثاق  األمم المتحدة أو  

                                       .باقي المصادر أخري

                                                                   :في المحور الثالث-

كيف يساهم البنك الدولي في حماية حقوق اإلنسان في أفريقيا وما هي المجاالت التي يرغب 

          .البنك الدولي المساهمة فيها تعزيزا لحقوق اإلنسان

  :التطور التاريخي للبنك الدولي: ألولالمحور ا-
لقد ابدى  الخبراء االقتصاديون والماليون في كل من بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية 

اهتمام شديد بضرورة تنظيم االقتصاد العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، وبدأو منذ بداية 

" كينز"بريطاني أعده االقتصادي الشهير اجتماعا تهم التي انبثق منها مشروعين األول  1941

ويقوم على أساس إنشاء اتحاد دولي لمساعدة في االستقرار النقدي مع تأسيس بنك دولي يقدم 

     white            قروض طويلة المدة أما المشروع الثاني قدمه االقتـــصادي االمريكي

ويقوم هذا المشروع على إنشاء  صندوق النقد الدولي لحل المشاكل النقدية في العالم و ) 3( 

: قبل انعقاد مؤتمر بريتون وودز سبق ذلك عدة لقاءات ومؤتمرات دولية نوجزها في ما يلي  

اإلعالن المشترك للخبراء                                                : أوال
مشروعين األمريكي والبريطاني مباحثات ثنائية بين الواليات المتحدة األمريكية، لقد أعقب ال 

والمملكة المتحدة ، ثم انضمت إلى هذه المحادثات كل الدول المتحالفة ضد النازية، والتي 

لتختتم بإعالن مشترك سمي اإلعالن المشترك  1944إلى غاية  1942استمرت من 

دولة دون  30ن رأي أكثر من خبير  اقتصادي ألكثر من ، ويتضمن هذا اإلعال)5(للخبراء

.التزام حكوماتهم بذلك  
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مؤتمر اتالنتيك ستي: ثانيا  
إلى  1944البداية كانت من دعوة الرئيس األمريكي روزفلت والتي وجهت في شهر ماي 

بروتن وودز وقبل عقد هذا المؤتمر تقرر عقد اجتماع دولي دولة لحضور مؤتمر  44ممثلي 

                                                 .         أطلق عليه اجتماع تمهيدي بمدينة

لدراسة جدول أعمال مؤتمر بروتن وودز ، وتذليل  1944يونيو  15اتالنتيك سيتي في 

وودز ، ولقد قدم فريق خبراء بريطاني مشروع العقبات التي قد تواحههم في مؤتمر بروتن 

تعديل بإنشاء البنك الدولي رغم الموافقة عليه من طرف ممثلي الدول حتى  ممثل الواليات 

المتحدة األمريكية، واعتبرت قرار مؤتمر اتالنتيك سيتي أساسا مهما لكل المناقشات التي تمت 

                                                             .   )6(في مؤتمر بروتن وودز

مؤتمر بروتن وودز : ثالثا  
لقد عقد مؤتمر األمم المتحدة المالي والنقدي في المدينة األمريكية بروتن وودز خالل الفترة 

ولقد تفرعت ) 8(تحت رئاسة وزير الخزانة األمريكية  1944يوليو  22إلى  01الممتدة من 

وانفردت اللجنة الثانية بإعداد اتفاقية إنشاء البنك الدولي لإلنشاء  عن هذا المؤتمر ثالث لجان

يوليو  15دولة وبدا البنك مزاولة أعماله في  28والتعمير التي دخلت حيز النفاذ بعد تصديق 

، أما الدولة الجزائرية فقد انضمت إلى اتفاقية البنك الدولي لإلنشاء والتعمير في 1947

                               )9.(ن سنة من استقالل الجزائرأي بعد اقل م 28/09/1963

مصادر إلزام بنك الدولي لحقوق اإلنسان : المحور الثاني  
لقد تعددت مصادر التزام البنك الدولي بمسالة حقوق اإلنسان ذلك انه الدول العضوة في البنك 

أن البنك الدولي يعتبر من  الدولي هي نفسها دول التزمت باتفاقيات حقوق اإلنسان إلى جانب

            :وهي على النحو التالي) 10(بين الوكاالت المتخصصة التابعة لهيئة األمم المتحدة 

    :                                           على المستوي الدولي:أوال
ميثاق األمم المتحدة وحقوق اإلنسان يمثل ميثاق األمم المتحدة انطالقة فعلية وحقيقية -1

لموضوع حقوق اإلنسان خاصة بعد فشل عصبة األمم المتحدة في تحقيق األمن والسلم 

الدوليين وقد تكرس ذلك في ديباجة الميثاق أن من أهداف شعوب األمم المتحدة أنها تهتم 

إلنسان وبكرامة الفرد فقد تم تأكيد ذلك في المادة األولى من بالحقوق األساسية ل
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إنماء العالقات الودية بين األمم على أساس احترام " بقولها). مقاصد األمم المتحدة(الميثاق

                                                                                     . المبدأ 

في الحقوق بين الشعوب وبان يكون لكل منها تقرير مصيرها وكذلك  الذي يقضي بالتسوية

كما أن ميثاق األمم المتحدة خصص الفصل التاسع " اتخاذ التدابير المالئمة لتعزيز السلم العام

منه كما اسند الميثاق  55كله لتعاون  الدولي االقتصادي واالجتماعي والمتضمن في المادة 

عي للمجلس االقتصادي واالجتما ECOSOC القيام بذلك  53إضافة إلى ما جاء في المادة  

بدرسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية في " .....بقولها 1/ف 62طبقا  لمضمون المادة 

كما يضيف األستاذ ....." أمور االقتصاد واالجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها 

من  الميثاق اذ هو يتضمن التزامات  56ن المادة يقصد م" ..... احمد أبو الوفا  بالقول 

وحرياته األساسية دليل ذلك األلفاظ ) 11(قانونية حازمة من اجل احترام حقوق اإلنسان 

                                                             .المستعملة مثل يتعهد وغيرها 

.الميثاق الدولي لحقوق اإلنسان: ثانيا  
بالميثاق الدولي لحقوق حسب كل من الفقيه يقصد  A.KISS والفقيه احمد ابو الوفاء انه يمثل  

مجموعة كل القواعد القانونية المتضمنة في ميثاق األمم المتحدة أي كل النصوص الدالة عن 

 1948حقوق اإلنسان في ميثاق األمم المتحدة إلى جانب اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 

                             )12(وغيرها من القواعد القانونية 1966الدوليين لسنة والعهدين 

20/12/1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان -1  

من ميثاق األمم المتحدة انشأ المجلس االقتصادي واالجتماعي لجنة حقوق  48بناءا على المادة 

إلى جانب فقهاء القانون ) أرملة الرئيس األمريكي(اإلنسان تحت رئاسة السيدة روزفلت 

A.KISSالدولي آنذاك  والصيني   P.E.CHANG وكان   R.Cassin الفرنسي دور كبير في

يث استطاع ادراج حقوق اإلنسان من الطابع الدولي إلى العالمي صياغة مواد اإلعالن ح

تناولت الحقوق السياسية وتناولت المواد  21-3مادة فالمادة  30وتكون اإلعالن من ديباحة و 

تناولت واجبات الفرد  29الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أما المادة  27إلى  22من 

فاالعالن ) 13(دم جواز أي نشاط يهدف إلى هدم الحقوقتنص على ع 30وأخيرا المادة 

العالمي لحقوق االنسان اليعد وثيقة قانونية، لكنه ال يعتبر كجزء من  قانون االمم المتحدة 

وحسب راي بعض االساتذة اعتبار االعالن كتعبيرعن قواعد عرفية ملزمة حيث بالنسبة  

                                              .           حتى لدول خارج هيئة االمم المتحدة
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:العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية:ثانيا  

اقرت الجمعية العامة لهيئة االمم المتحدة، العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية في 

مادة في شكل ستة اقسام فالقسم  53ويشمل هذا العهد على ديباجة او مقدمة و 16/12/1966

ول جاء متطابقا للقسم االول للعهد الدولى للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اما اال

منه يتضمن تعهد دول االطراف على احترام الحقوق  5الى المادة  2القسم الثاني من المادة 

الموجودة في  العهد و إصدار التشريعات الزمة لذلك مع مراعاة مبدا المساواة بين الرجال 

فهي تاكد على الحقوق المدنية كحق في الحياة  20الى 6ء اما القسم الثالث من المادة والنسا

والحرية والتنقل وغيرها اما القسم الرابع والخامس تضمن النص على تقرير حقوق االنسان 

اما القسم السادس ) 14(الى جانب ان القسمين تضمنا االجهزة المختصة لمتابعة وتنفيذ العهد

                                               .سائل االجرائية الخاصة بالعهدفقد تضمن الم

16/12/1966العهد الدولى للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية : ثالثا  

مادة في شكل  31يحتوي العهد الدولى للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على ديباجية 

مادة االولى ان لكل  الشعوب في حق تقرير مصيرها وحرية ادارة خمسة اقسام فقد تكفلت ال

ثرواتها االقتصادية والحق في العمل وفي تكوين نقابات واالنضمام اليها والحق في التعليم 

وغيرها من الحقوق هذه بصورة عامة الحقوق التي جاء بها هذا العهد مع االشارة بان هذا 

لتي تتعلق بالتقارير التي تقدمها الدول االعضاء في العهد تضمن احكاما خاصة تطبيقية وا

العهد، كما تمكن المجلس االقتصادي واالجتماعي ان يطرح على الهيئات االخري لالمم 

المتحدة ووكاالتها التخصصة اي مسالة تظهر في التقارير من اجل اتخاذ االجراءات الدولية 

                                                                              ).15(المالئمة

:كيف يساهم البنك الدولي في حماية حقوق اإلنسان في إفريقيا: المحور الثالث  

لقد أكدت التطورات الجديدة للبنك الدولي انه غير رأيه فيما يخص موضوع حقوق اإلنسان 

ر من مرة بيانات حول منذ بداية التسعينات وواضح اهتمامه بحقوق اإلنسان واصدر في أكث

كيفية قيامه بمساندة ترسيخ حقوق اإلنسان وإيمانه بان تهيئة الظروف المالئمة لتقرير حقوق 

وما جاء في ) 16(اإلنسان تعد هدفا مركزيا اليمكن التقليل من أهميته لتحقيق حقوق اإلنسان

كافؤ الفرص ومبدأ مبدأ ت: التقرير أن هناك مبدأين أساسيين يقوم عليهما مبدأ اإلنصاف هما

تفادي الحرمان المطلق ولكليهما ابعاد تتعلق بحقوق اإلنسان وان البنك الدولي االن  أصبح 
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يسعي لتعزيز حقوق اإلنسان في إفريقيا من خالل إطالق برامج خاصة بذلك كنظام ادارة 

ا الحكم وحقوق اإلنسان، لذلك قام بحجب أو تخفيض القروض المقدمة لكل من مالوي وكيني

وزائير في أعقاب ارتكاب سلطاتهم لجرائم  في حق بعض األقليات وذلك ألسباب تتعلق 

إلى جانب موضوعات أخري يساهم فيها البنك ) 17(بقضايا إدارة الحكم وحقوق اإلنسان 

الدولي تقريرا لحقوق اإلنسان في العالم وخاصة في إفريقيا كالصحة والتعليم و المساواة بين 

الحكم والديون وغيرها من الموضوعات وذلك لغرض الحد  من الفقر ورفع الجنسين وإدارة 

                                                              .مستوي معيشة الدول اإلفريقية 

                                                                      : خالصة

ت المتخصصة التابعة لهيئة األمم المتحدة وذلك بموجب اتفاقية البنك الدولي احد  الوكاال

وإذ اعتبرنا  1947نوفمبر  21الوصل المبرمة بين األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة في 

الصفة العالمية لحقوق اإلنسان فانه يقع على البنك الدولى التزام باحترام حقوق اإلنسان طبقا 

رها وفي رسالة البنك الدولي في  خميسينية ذكري اإلعالن لاللتزامات الدولية السابق ذك

نحن  نعمل بصورة وثيقة مع المفوضية السامية لحقوق اإلنسان " العالمي لحقوق اإلنسان 

لمساندة الدول اإلفريقية التي تراعي اعتبارات حقوق اإلنسان في إعداد إستراتيجيتها الخاصة 

صحة والتعلم وغيرها وعليه فان البنك الدولي يسعي بتخفيض الفقر ودعم الحق في التنمية وال

  .أالن في سياسته الجديدة لتقرير واحترام حقوق اإلنسان في العالم وخاصة في إفريقيا
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Resume 
La présence de l’individu est liée à la nécessité de vivre avec les 

autres, ce qui implique l'existence de relations entre lui et les autres, 
l’organisation de ces relations ne peut pas être laissée aux caprices des 
individus et leurs désirs, mais il faut qu’il y ait des règles juridiques qui soient 
positives à l'avance, les dites règles ont pour objet de structurer de manière à 
atteindre un équilibre entre les différentes libertés et les intérêts divergents 
des personnes, et en vue d'organiser et de mener leurs relations en conformité 
avec ces règles, ils doivent être informés de son existence, et ceci est réalisé 
par la publication dans le journal officiel. Une fois le  délai passé, ces règles 
seront appliquées à toutes les personnes sans exception, quelle que soit la 
justification, en concrétisation de l'égalité entre eux, et afin de parvenir à la 
justice et la stabilité qui est l’objet du droit. 
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  :ــصملخــ
يرتبط وجود الفرد بضرورة عيشه مع غيره، و هذا يستتبع وجود عالقات بينه و  

بين غيره، فال يمكن ترك أمر تنظيمها ألهواء األفراد و رغباتهم، بل البد من قواعد قانونية 
تكون موضوعة سلفا، تنظم هذه العالقات على نحو يحقق التوازن بين مختلف الحريات و 

اص، و لكي ينظموا و يضبطوا سلوكهم و عالقاتهم وفقا لهذه المصالح المتعارضة لألشخ
القواعد، وجب إعالمهم بوجودها، و يتحقق ذلك بواسطة النشر في الجريدة الرسمية 

فإذا ما مرت مدة العلم المطلوبة، طُبقت هذه القواعد على كل األشخاص بدون أي . للدولة
اواة بينهم، و تحقيقا للعدل و االستقرار استثناء، و مهما كان المبرر في ذلك، تجسيدا للمس

  . الذي هو غاية القانون

  مقدمة
 يستطيع ال بطبعه اجتماعي كائن اإلنسان أن ذلك ،اجتماعية ضرورة القانون يعتبر

                    منفردا، العيش

 عالقات نشوء ثّم من و غيره، مع عالقات في دخوله يستوجب مما الجماعة، حياة من له فالبد

 .مختلفة

 مصالحه تتعارض قد لتحقيق حاجاته و متطلباته و إشباع رغباته، سعيه في اإلنسان إن

 من البد كان هنا من و غيره، مصلحة على مصلحته يغلب شخص كل ألن غيره، مصالح مع

 توضع القواعد فهذه .بينهم فيما األشخاص عالقات و سلوك تنظم و تحكم قانونية قواعد وجود

 بتنظيم يقوموا و بها يلتزموا حتى األشخاص، إلى التكليف و بالخطاب تتوجه ثم سلفا،

 مختلف بين التوازن إقامة إلى تهدف القواعد هذه و ضوئها، على معامالتهم و عالقاتهم

 و األمن و  النظام بذلك فيتحقق المتضاربة، المصالح مختلف و المتعارضة الحريات

 .ستقرار في المجتمعاال

 المشرع على لزاما كان لها، امتثالهم و األشخاص على القانونية القواعد هذه لتطبيق و

 إال تكليف ال أنه ذلك مخالفات، من اقترفوه ما على مساءلتهم ثّم من و بها، العلم فرصة إتاحة

   .بمعلوم

 بالقانون العلم مسألة ترك يجوز فال به، العلم بفكرة مرتبط القانون تطبيق كان لما و

 حكميا، لو و العلم بحصول كفيلة قانونية وسيلة اعتماد يجب إنما األشخاص، بإرادة مرهونة
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 ال للقانون الحقيقي العلم ألن التنفيذ، حيز لدخوله زمني حد وضع و القانون تطبيق يمكن حتى

      .الواقعية الناحية من تحققه يمكن

 المعتمدة بالوسيلة بأحكامه المخاطبين األشخاص طرف من بالقانون العلم تّم ما إذا إذن،

 مصالحهم كانت كلما القانون بجهل االعتذار لهم يجوز فال حقهم، في نافذا أصبح قانونا،

ا، تدريجي تطبيقه حاالت تراجع تقلص و إلى يؤدي أن شأنه من ذلك قبول ألن معه، متعارضة

    .و قد يؤدي ذلك إلى زواله

 محور في هب العلم يحصل متى و القانون بنشر المقصود مسألة نعالج سوف عليه و

  .ثان محور في بالقانون العلم لحصول كأثر القانون تطبيق نعالج ثم أول،

 هب العلم حصول وقت و القانون بنشر المقصود :األول المحور
 يجب بالتالي و بينهم، فيما األشخاص عالقات و سلوك تنظيم و بضبط القانون يقوم

 يجب بذلك، ايلتزمو لكي و القانون، حكامأل اوفق عالقاتهم ينظموا و سلوكهم يوجهوا أن عليهم

 زاءالج توقيع و بأحكامه، االلتزام عدم عند مساءلتهم يمكن عندئذ و ،الناس كل به ليعلم نشره

 .بالقانون العلم يتّم متى ثم أوال، النشر لمفهوم قرنتط سوف لذلك أحكامه، خالفوا ما إذا عليهم

 :بالنشر المقصود  -1

 القانوني الوجود تسجيل قصد الجمهورية رئيس به يقوم راءإج القانون إصدار كان إذا

 يكفي ال ذلك فإن .الدولة قوانين أحد عتبارهاب بتنفيذه التنفيذية السلطة رجال تكليف و له،

 ملزما يصبح ال أنه غير ذاته، في نافذا القانون سيجعل اإلصدار ألن ،األشخاص على لتنفيذه

 بعد إال بأحكامه المخاطبين لألشخاص

 القوانين لتعدد نظرا  فردا، فردا الناس علم لىإ القانون حملي أن المستطاع من فليس. )1(هنشر

 أمام سبيل ال بالتالي و تواجدهم، أماكن اختالف و األشخاص تعددل كذلك و كثرتها، و

 .)2(القانون بنشر القيام إال المشرع

 المكلفين فهم بأحكامه، المخاطبين األشخاص إلى القانون مضمون إبالغ بالنشر يقصد و

 بااللتزام

 و بمعلوم، إال تكليف ال أنه ذلك عليه، مسلكهم يوافقوا حتى به إعالمهم من مناص فال به،

 ال القانون

 يقضيان المنطق و العدل ألن به، للعلم الفرصة إتاحة بعد إال به، المكلفين لدى معلوما يكون

 بضرورة
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 في تكون ال حتى و ألحكامه، موافقا مسلكا يسلكوا حتى بالقانون العلم من األشخاص تمكين

 عليهم تطبيقه

   .)3( لهم مفاجئة

 خاصة جريدة هي و للدولة، الرسمية الجريدة هي اليوم النشر في المعتمدة الوسيلةإّن 

 من الرسمية الصبغة إعطائها قصد ذلك و التنظيمات، و القوانين مختلف لنشر الدولة تصدرها

 المدني القانون من )1( فقرة 4 المادة تنّص فقد ،)4( إلزامها حيث من و مضمونها حيث

 الشعبية ةزائرية الديمقراطيالج الجمهورية تراب في القوانين تطبق: "يلي ما على زائريالج

 ".الرسمية الجريدة في نشرها تاريخ من إبتداًء

 كنشر المتعددة، األخرى اإلعالن طرق الطريقة هذه عن تغني ال أنه ذكره، يجب مما و

 التلفزيون أو راديوال أجهزة بواسطة عنه اإلعالن أو المجالت، أو اليومية ئدراالج في القانون

 إن و اإللكترونية كالمواقع الحديثة الطرق من غيرها أو العمومية، األماكن في اإللصاق أو

 .)5( بأحكامه اإلحاطة و واسعال العلم تحقق كانت

 :بالقانون العلم حصول وقت -2

 الناحية من أمرا متعذرا القانون بصدور حقيقيا علما الناس جميع إحاطة كانت لما

 عليه القانون تطبيق يراد شخص كل لدى العلم هذاحصول  إثبات صعوبة بسبب العملية،

 لكثرة و جهة، من القوانين لكثرة

 هممن واحد كل تواجد ةمكناختالف أ و عليهم، القانون هذا تطبيق يراد الذين األشخاص عدد

 بصورة بالقانون العلم إلى تؤدي محددة طريقة توجد أن المستحيل منإنه ف، )6(أخرى جهةمن 

  .يقينية

 من المشرع إليه قصد الذي األمن و النظام تحقيق تقتضي العامة المصلحة أنكما نشير  

 األشخاص كل على و ممكن، وقت أقرب في تطبيقه بالتالي و الجديد، القانون هإصدار وراء

 بصدور الفعلي علمه حيث من منهم، واحد كل ظروف على توقف دون بأحكامه، المخاطبين

 بعد و نشره بمجرد به، الناس كافة علم بافتراض ال يكون ذلك إالّو علمه، عدم أو القانون

 أمر ألنه )7(الحقيقي علمهم تاريخ على االعتماد عدم و نشره، تاريخ من معينة مدة انقضاء

 من 4 المادة في جاء حيث ،زائريالج المشرع اعتمده ما هو و ّيناب أن سبق كما مستحيل

 يةقراطميالد الجزائرية الجمهورية بترا في القوانين طبقتُ": يلي ما زائريالج المدني القانون

 .الرسمية الجريدة في نشرها يوم من ابتداًء الشعبية
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 النواحي في و نشرها، تاريخ من كامل يوم مضي بعد العاصمة ئرزابالج نافذة تكون

 مقر إلى الرسمية الجريدة وصول تاريخ من كامل يوم مضي بعد دائرة كل نطاق في األخرى

 ".الجريدة على الموضوع الدائرة ختم ذلك على يشهد و الدائرة

 نفاذها هو و األهمية، بالغ قانوني أثر الرسمية الجريدة في القوانين نشر على يترتب و

 بجهل العذر يقبل ال و فيهم، العلم بافتراض األحكام، بهذه المخاطبين األشخاص حق في

 من و .أو وصول الجريدة الرسمية النشر صدور من كامل يوم مرور بعد ذلك و القانون،

 نفاذ بداية تعيين في يحسب ال الرسمية الجريدة وصول يوم أو النشر يوم أن عليه المتفق

 ال اليوم فهذا اليوم، هذا كان الجريدة وصول أو النشر تاريخ أن افترضنا فلو ،)8(القانون

 بعد القانون سريان يبدأ عليه و الغد، يوم هو و كامل يوم مرور ننتظر و أسلفنا كما يحسب

  .ليوم ما بعد الغد الصفر ساعةالذي يكون ابتداًء من   الغد، يوم إنتهاء

 ذلك و آخر، ميعاد يحدد بأن القاعدة، هذه من القوانين بعض يستثني أن للمشرع يمكن و

 من تطبيقها على القائمة األجهزة كذلك و بأحكامها، المخاطبين األشخاص حياة في ألهميتها

 ئريجزاال اإلدارية و المدنية اإلجراءات لقانون بالنسبة حدث ما هو و ،)9(عليها الجيداالطالع 

 .بعد سنة من تاريخ نشره إال تطبيقه يبدأ لم و 2008أفريل  23 في نشر الذي

كما يمكنه أيضا أن يستثني بعض القوانين من هذه القاعدة بأن يحدد ميعادا آخر بأن 

 الجزائري المدني لقانونل بالنسبة حدث كما ،المشرع يراها لحكمة رجعي بأثريكون سريانها 

 بهما العمل بدأ و1975 سبتمبر 26 في ن تّم نشرهماذيلال يجزائرال التجاري القانون كذا و

 .1975 ويليةج 05 في

 بالقانون العلم لحصول كنتيجة القانون تطبيق :الثاني المحور
 وجوب ،نفاذه لبدء المحددة المدة مرور و الرسمية، الجريدة في القانون نشر على يترتب

 تطبيقه

 ".القانون بجهل االعتذار جواز عدم" لمبدأ استنادا بأحكامه، المخاطبين األشخاص جميع على

 عدم تبرير بشأن اآلراء اختلفت فقد القانون، مجال في المبدأ هذا رسوخ من فبالرغم

 االعتذار قبول

 التي االستثناءات كذلك و المبدأ، هذا نطاق بشأن أيضا ءرااآل اختلفت كما القانون، بجهل

  .عليه ترد أن يمكن
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 :أهميته و القانون بجهل االعتذار عدم بمبدأ المقصود -1

 الرسمية، الجريدة هي و لذلك، المخصصة الوسيلة في القانونية القاعدة نشرت متى

 على التطبيق واجبة أصبحت أي ،زاماإلل صفة بذلك إكتسبت لنفاذها، المقررة المدة تمّر و

 القاعدة بجهله يعتذر أن ذلك بعد أحد من يقبل فال بحكمها، المخاطبين األشخاص جميع

 تطبيقا ذلك و عليه، تطبق ال حتى القانونية

 في ريزائالج الدستور ذلك على نّص حيث ،)10("القانون بجهل االعتذار جواز عدم" لمبدأ

 ".القانون بجهل يعذر ال": بقوله منه، 60 المادة

 بمجرد القانونية القواعد بأحكام يلتزمون األشخاص أن المبدأ هذا على يترتب و

 فعال، بها يعلم لم لو و حتى عليه، أحكامها تطبيق من يتهرب أن أحد ألي يمكن ال و نفاذها،

 ال كما الوطن، عن غيابه أثناء صدر القانون بجهله يتحجج أن مثال مواطن أي من يقبل فال

 ال كما ،القراءة يعرف ال أنه بحجة القانون تطبيق من يتخلص أن أّمي شخص يستطيع

 معين مجال في يزائرالج القانون جهله عىيّد أن ئرزاالج دخل الذي األجنبي أيضا يستطيع

 .)11( هبلد في به المعمول القانون يخالف ألنه

 يكلفوا حتى بها، العلم فرصة إتاحة يجب القانونية القاعدة بحكم األشخاص إللزام و

 ئريزاالج المدني القانون من 4 المادة عليه تنّص ما هو و بالنشر، يتحقق ما هو و بأحكامها

 يوم منإبتداًء  الشعبية ةزائرية الديمقراطيالج الجمهورية تراب في القوانين تطبق: "بقولها

 بصورة الواقعة الحقيقة مع يتفق ال المبدأ هذا أن الواضح من و". الرسمية الجريدة في نشرها

 أحد، أي يجهله ال و بالقانون علم على األشخاص كل يكون أن المعقول من ليس إذ كاملة،

 المدة انقضاء و الرسمية، الجريدة في النشر من المستفاد االفتراضي العلم على عتمدي لذلك

 .)12( القانون سريان لبدء المحددة

 أن ذلك واضحة، القانون بجهل باالعتذار لألشخاص السماح عدم و قبول عدم من الحكمة إّن

 وسيلة يكون ال حتى القضاء أمام كعذر يقبل أن يمكن ال الخطأ و خطأ، بالقانون الجهل

 جاء القانون أن كذلك .)13( ذلك في المبرر كان أيا القانون لحكم الخضوع من للتهرب

 في القانون غاية تحقيق عرقلة إلى يؤدي ذلك فإن القانون، بجهل االعتذار بلقُ فإذا للتطبيق،

 الشخصية مصالحه تعارضت كلما للقانون بجهله عالتذّر لىإ الشخص يلجأ حيث ذاتها، حد

 .)14( المجتمع في القانون دور إضعاف في يتسبب مما بوجوده،
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 :القانون بجهل االعتذار جواز عدم مبدأ أساس  -2

 الفقهاء بعضيرى ف المبدأ، هذا إليها يستند التيبررات الم بصدد الفقهاء راءآ اختلفت

 يوجد فطالما اليقين، ال االحتمال على تقوم هي و ،)15(القانونية القرينة هو المبدأ هذا أساس أن

 .)16(به كافةال علم يشترط فال األشخاص، بعض طرف من بالقانون العلم احتمال

 أن ذلك ،)17(القانونية الحيلة هو المبدأ هذا أساس أن فيرى الفقهاء، من اآلخر البعض أما

 و لكثرتها نظرا الناس لكافة يتحقق أن يستحيل و فقط، الناس لبعض العلم به يتحقق النشر

 المبدأ هذا فيعتبر نشرها، تّم لو و حتى بالقاعدة العلم الشخص على يستحيل دام فما .تعددها

 .)18( بالقانونشخاص األ إللزام قانونية حيلة مجرد إذن

 وجبت التي القانونية، القاعدة عمومية احترام هو المبدأ لهذا الحقيقي المبرر أن الواقع و

 أن ذلك عالم، غير شخص و عالم شخص بين تمييز دون األشخاص على القاعدة تطبيق

 على تطبيقه يقتصر فال القانون، تطبيق في األشخاص بين المساواة تقتضي العدل قواعد

 اآلخر البعض يعفى بينما البعض،

 .)19( به الجهل بحجة تطبيقه من

 القانون بجهل االعتذار بلقُ لو إذ المبدأ، بهذا األخذ تستوجب العامة المصلحة أن كما

 من للتملص األشخاص أمام الباب سيفتح ذلك ألن النظام، و األمن ضاع و الفوضى، لسادت

 .)20(تدريجيا تطبيقه يتقلص بالتالي و به، الجهل بحجة القانون

 االلزام صفة ينفى أن شأنه من القانون بجهل االعتذار قبول فإن ذلك، كل لىإ باإلضافة

 تستمده و باإللزام تتميز هي بينما بها، العلم توافر على مااإللز أمر يعلق أنه إذ ،قواعده عن

  .)21(بها كالعلم عنها خارجي عامل من ال وجودها، من

 :القانون بجهل االعتذار جواز عدم مبدأ نطاق -3

 كانت وأيا مصدرها، كان أيا القانونية، القواعد كافة ليشمل ينصرف المبدأ هذا نطاق إن

 .طبيعتها

 :القانونية القواعد مصادر حيث من -1.3

كل المصادر  ليشمل يمتد بل فحسب، التشريع على المبدأ هذاتطبيق  مجال يقتصر ال

 يخضعان ال أنهما لو و العرف، قواعد و اإلسالمية الشريعة كمبادئ الرسمية االحتياطية

 صفة اكتسبت رسمية المصادر هذه كانت فطالما. )22( الرسمية الجريدة في النشر جراءإل
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 بمنزلة كلها فهي بأحكامها، المخاطبين األشخاص مواجهة في التطبيق واجبة فهي ،لزاماإل

 بل المصادر، باقي دون التشريع على المبدأ اقتصار يمكن فال م،زااإلل صفة الكتسابها واحدة

 .الرسمية المصادر كل يشمل

 :القواعد طبيعة حيث من -2.3

 و مكملة، أو آمرة كانت سواء طبيعتها، كانت أيا القانونية القواعد كل المبدأ هذا يشمل

  .)23(العام بالنظام تتعلق ألنها فقط، اآلمرة القواعد يشمل المبدأ أن يرون الفقهاء بعض أن لو

 )25( ئريزاالج الفقه كذلك يؤيده ما هو و ، )24( المصري الفقه في جحارالرأي ال أن إال

 م،زااإلل صفة في اآلمرة القواعد مع تشترك مادامت المكملة القواعد كذلك يشمل المبدأ أن ،

 سكوت حالة في إال تطبق ال - المكملة القاعدة– فهي استبعادها يبرر ما هناك ليس أنه كما

 جهلهما لىإ جعاار سكوتهما يكون قد و حكمها، يخالف ما على يتفقوا لم أنهم أي ف،رااألط

 النوع هذا تطبيق شرط ألن جهلها، بحجة حكمها من اإلفالت منهما يقبل فال ذلك مع و بها،

 غير نتيجة لىإ ذلك ألدى سكوتهما، حالة في االعتذار قبل فلو سكوتهما، هو القواعد من

 ال الحالة هذه في ألنه لسده، إال القواعد هذه وجدت ما و القانوني، غراالف هي و منطقية،

  .)26( أخرى جهة من المكملة القواعد تطبيق يمتنع و جهة، من للمتعاقدين ةإراد توجد

 :المبدأ هذا على ترد التي االستثناءات  -4

 المبادئ أهم من هو و القانون، بجهل االعتذار قبول يجوز ال أنه قانونا به المسلم من

 مساواة من عليه يترتب ما و العمومية لمبدأ تجسيدا ذلك و القانون، تطبيق مجال في سخةراال

   .القانون غاية هو الذي العدل فيتحقق القانون ألحكام الخضوع في األشخاص

 حيث ،المبدأ من إستثناًء تعد يتال الحاالت بعض حول كبير فقهي جدل أثير أنه إال

 .القانون بجهل االعتذار يجوز

 .ال أم كإستثناء اعتبارها مدى ننبّي ثم اإلستثناءات هذه أهم نورد سوف عليه و

 :القاهرة القوة - 1.4

 فيها يثبت التي الحاالت جميع في القانون بجهل يرى جانب من الفقه جواز اإلعتذار

 وصول دون تحول قاهرة قوة بفعل اإلستحالة هذه تتحقق وبه،  األشخاص علم إستحالة

 من غيرها أو عدو، إحتالل أو فيضان كوقوع الدولة، أقاليم من إقليم إلى الرسمية الجريدة

 ذلك، على يترتب و .لذلك المخصصة بالوسيلة بالقانون العلم إستحالة إلى تؤدي التي الظروف
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 فال القانون بجهل اإلعتذار يقبل و المبدأ، هذا يستبعد العادية غير الحاالت هذه مثل في أنه

 .)27(اإلقليمذلك  لىإ الرسمية الجريدة وصول و القاهرة القوة هاته زوال بعد إال يطبق

 من إستثناًء الحقيقة في تعتبر ال القاهرة القوة أن ذلك األمر، بهذا التسليم يمكن ال أنه إال

 إلى يرجع الحالة هذه مثل في القانون إستبعاد ألن القانون، بجهل اإلعتذار جواز عدم مبدأ

 الرسمية الجريدة وصول من كامل يوم مدة إنقضاء في يتمثل الذي ،هتطبيق شروط أحد تخلف

 يسري فال كان، سبب ألي الدائرة مقر إلى الرسمية الجريدة تصل لم فإذا الدائرة، مقر إلى

 العذر يقبل ال فإنه الدائرة، مقر إلى الجريدة هذه وصلت إذا لكن التطبيق، حيزدخوله  ميعاد

 .)28( عليها األشخاص إطالع دون حالت فعال قاهرة قوة هناك كانت لو و القانون، بجهل

 :القانون في للغلط العقد إبطال - 2.4

 ،العقد إبطال من القانون في غلط في الواقع المتعاقد تمكين أن الفقهاء بعض الحظ

 القانون يمنحها التي الحماية فاعتبروا القانون، بجهل اإلعتذار جواز عدم مبدأ على خروجا

 ريزائالج المدني فالقانون ،)29( المبدأ هذا من إستثناء عن عبارةالواقع في الغلط  المتعاقد لهذا

 81 المادة عليه تنّص ما هو و العقد، إبطال يطلب أن جوهري غلط في وقع لمن يجيز

 يرث به فإذا الربع، يرث أنه يعتقد هو و التركة في حصته الوارث يبيع كأن ، )30(منه

 في للغلط العقد إبطال يطلب أن الحالة هذه مثل في له فيجوز النصف،

 .القانون

 أن ذلك حقيقي، إستثناء أمام نكون ال أننا نالحظ المثال، هذا في التأمل عند أنه إال

 بها، جهله بسبب القانونية القاعدة لحكم الخضوع من الشخص بإعفاء يكون الحقيقي اإلستثناء

 القانون، في للغلط العقد إبطال زييج الذي المثال هذا في المنوال هذا على األمر يجري ال و

 من اإلبطال طالب المتعاقد إعفاء إلى يؤدي ال السبب لهذا الجائز العقد إبطال أن ذلك

 هاتطبيق إلى يؤديفإنه  من ذلك العكس على بل حقه، في القانونية القاعدة لحكم الخضوع

 بقواعد جهله رغم النصف هو و الميراث في نصيبه على حصوله في ذلك يتمثل و عليه،

  .)31( ثيراالم
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 :خاتمة
 عالقات و سلوك تنظيم و لضبط أساسي بدور يقوم القانون أن تقدم، مما لنا نتبّي

 من كان القانون، أحكام وفق عالقاتهم ينظموا و سلوكهم يوجهوا لكي و بينهم، فيما األشخاص

 خالفوها، و إليها، يمتثلوا لم فإذا هداها، على يتصرفوا حتى األحكام بهذه علمهم الضروري

 .عليهم المناسب الجزاء بتوقيع مساءلتهم تمت

 تحققه، يستحيل أمر الناس جميع طرف من بالقانون الحقيقي العلم أن أيضا، لنا نتبّي كما

 جهة من ذاتها حد في القوانين تنوع و كثرة و جهة، من األشخاص كثرة و لتعدد نظرا

 بداعي به، العلم ضترابإف ذلك و به، الحقيقي العلم ميتّ لم لو و القانون تطبيق يجب لذا أخرى،

 تضفي التي الرسمية الجريدة في نشره طريق عن ذلك و ذلك، تقتضي التي العامة المصلحة

   .الرسمية الصبغة عليه

 في المحددة العلم مدة مرت و الرسمية الجريدة في نشره تّم متى القانون فإن عليه و

 اإلعتذار يجوز فال األشخاص، حق في نافذا أصبح نشره، تاريخ من كامل يوم هي و القانون

 جميع يشمل المبدأ هذا فإن لديهم، العلم ضاربافت ذكرها، السابقلإلعتبارات  القانون بجهل

 أحد أو اإلسالمية، الشريعة مبادئ أحد أو التشريع في تمثلت سواء للقانون، الرسمية المصادر

 .مكملة أو آمرة كانت سواء القانونية القواعد أنواع جميع أيضا يشمل كما العرف، أحكام

 قد ،ا العرضهذ في عالجناها التي و المبدأ هذا على الواردة اإلستثناءات مسألة أن إال

 القانون، بجهل اإلعتذار قبول معناه اإلستثناء أن ذلك حقيقية، إستثناءات ليست أنها على أكدنا

 هذا على يجري ال األمر لكن به، الجهل مدعي على القانون تطبيق عدم شأنه من الذي

 .القانون في للغلط العقد إلبطال بالنسبة أو القاهرة للقوة بالنسبة سواء األمثلة، هذه في المنوال
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Résumé: 

  Cette feuille de recherche traite la crise des dettes souverainetés de la zone  

d'euro ou leurs indices, ressources ,et ménagements d'événements pour leurs 
solutions ,et manières particulières vers la transition de la crise économique 
chypriote ,et leurs impact sur  l'ensemble des changements économiques du 
pays comme croissance économique ,commerce extérieur ,secteur bancaire 
finance générale du  gouvernement ,et marche d’emploi ,ajoutage de 
classement fiduciaire de l’états ,autant d études et les  efforts pour  traiter  la 
crise.                                                                             

Mots clé: la crise des dettes souverainetés de la zone  d' euro, l'économie 
chypriote, classement fiduciaire, croissance économique.    
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 الملخص

تعالج هذه الورقة البحثية أزمة الديون السيادية في منطقة األورو من حيث مظاهرها       
و تتطرق بشكل خاص إلى انتقال األزمة ،و أسباب حدوثها و التدابير المتخذة قصد احتوائها 

مثل  ،و انعكاساتها على مجموعة من المتغيرات االقتصادية للبلد،إلى االقتصاد القبرصي 
و ،و المالية العامة للحكومة ،والقطاع المصرفي ،و التجارة الخارجية ،قتصادي النمو اال

كما تتناول التدابير المبذولة الحتواء ،إضافة إلى التصنيف االئتماني للدولة ، سوق العمل 
                                                                                     .األزمة

التصنيف ،  االقتصاد القبرصي،منطقة األورو،أزمة الديون السيادية: الكلمات المفتاحية
                                                              .  النمو االقتصادي، االئتماني 

                
:مقدمة  

دار نصف قرن من توجت الجهود المبذولة  من قبل دول االتحاد األوروبي على م      

إنشاء منطقة العملة األوروبية الموحدة التي كان لها الفضل في تحقيق عدة أهداف  فيالزمن  

و من ثم سارعت مجموعة من دول االتحاد األوروبي لالنضمام إليها لما ، لدولها األعضاء 

توفره من مزايا و تفضيالت فقد كان األداء االقتصادي للمنطقة في بدايته مغري لها في 

أول أزمة تصيبها بدأت الشكوك تنصب حول مدى اعتبارها كمنطقة  إال أنه مع، الدخول 

في قطاعاتها االقتصادية مسببة بذلك  ضعفاإذ انتقلت األزمة إلى الدول األكثر ، عملة مثلى 

                                                           .تفاقم في أوضاعها المالية 

لمنطقة االورو انعكاسات مالية و اقتصادية خطيرة  السيادية تركت أزمة الديونلقد         

و ،ايطاليا ، ايرلندا ، البرتغال ، سرعان ما انتقلت إلى كل من اسبانيا  ها االعضاءعلى بلدان

اليونان و التي أثرت هذه االخيرة في االقتصاد القبرصي نظرا لالرتباط االقتصادي و 

                                                     .ن التجاري و المالي الوثيق بين البلدي

اتصف بفترة طويلة  2008األداء االقتصادي لقبرص قبل عام  و على الرغم من كون       

و رغم  الركود االقتصادي في ، من النمو المرتفع وانخفاض البطالة والمالية العامة السليمة 

 2011إال أنه بحلول عام  ،رنة ببقية منطقة األوروو الذي كان خفيفا عليها مقا 2009عام 

تضررت بنوكها بشدة و أصبحت قبرص عالقة في دوامة سلبية من ضعف مالية الحكومة 
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و من ثم  ،جنبا إلى جنب مع النمو االقتصادي البطيء واالضطرابات المالية في المنطقة 

               .احتواء األزمة سارعت الدول الفاعلة في المنطقة باتخاذ عدة تدابير قصد 

منطقة    ما هي أسباب أزمة الديون السيادية في :  التالية مما سبق يمكن طرح اإلشكالية   

                                    ؟ و ما مدى تأثيرها على االقتصاد القبرصي؟ األورو

                :العناصر اآلتيةالبحث إلى هذا و لإلجابة على هذه التساؤالت قمنا بتقسيم 

                            مظاهر أزمة الديون السيادية -

أسباب أزمة الديون السيادية في منطقة األورو -  

إجراءات االتحاد األوروبي للتعامل مع األزمة -  

أسباب انتقال األزمة إلى االقتصاد القبرصي   -  

األوروبية على االقتصاد القبرصيانعكاسات أزمة الديون السيادية  -  

التدابير المبذولة قصد احتواء األزمة -  

:مظاهر أزمة الديون السيادية -أوال  

الديون السيادية على أنها الديون المترتبة على  الحكومة ذات السيادة تكون في شكل     تعرف
سندات تطرح بعملة غير عملتها المحلية غالبا ما تكون بعملة دولية مثل الدوالر أو األورو ،و 

و لهذا يجب .فهي نوع من االقتراض رج الدولةمن خاتكون موجهة عادة نحو المستثمرين 

      .على الحكومة القدرة على الوفاء بهذه الديون بحيث يكون لها تدفقات نقدية اجنبية مناسبة

      و تعرف أزمة الديون السيادية على أنها  فشل الحكومة في خدمة ديونها المقومة 

بالعمالت األجنبية لعدم قدرتها على تدبير العمالت الالزمة لسداد االلتزامات المستحقة عليها 

                                                               ) 1(. بموجب الدين السيادي

إلى األزمة المالية  اسباب حدوثها اهم األورو تعودأزمة الديون السيادية لمنطقة ان        

حيث اعتمدت الدول ،و السياسات التي اتبعت في مواجهة تأثيراتها ،  2008العالمية عام 

 زاد منعجزا ماليا  هااألعضاء على االقتراض كمصدر لتمويل نفقاتها مما أدى إلى تحقيق

خصوصا منها الدول ،يات عالية ارتفاع مستويات الديون السيادية في بعضها إلى مستو

و لم تفلح مختلف اإلجراءات في طمأنة ،الضعيفة اقتصاديا مثل اليونان و ايرلندا و البرتغال 

تعاني من تدني معدالت النمو االقتصادي حيث منطقة االورو وأصبحت ، األسواق المالية 

                                                 
) 
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0.3سجلت نمو قدره  % ت المالية و ارتفعت مستويات العجز في الموازنا ، 2013عام 

و نسبة  2013عام  12.302إلى  2011عام  10.175الحكومية و ازدادت نسب البطالة من 

       .)2(2012عام  92.984إلى  2011عام  88.225الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي من 

و هي مؤشرات تقف وراء ضعف الثقة لدى المستثمرين و عزوفهم على شراء السندات       

و صدور التقارير حول تردي مؤشرات ،ارتفاع مستويات أسعار الفائدة عليها  غمرالحكومية 

 إلى تآكل االدخار و ضعف القدرة الشرائية  لألفراد مما ادت،التصنيف االئتماني لهذه الدول 

                                                                                       . فيها

في ظل غياب النمو االقتصادي الذي يحركه القطاع الخاص تواصل المنطقة في  و     

في إيرادات الحكومات و انخفاض ،الركود بفعل خطط التقشف التي أضرت باإلنتاج و الطلب 

)3(. و زيادة رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي  

                                  :أسباب أزمة الديون السيادية األوروبية -اثاني

لم تكن مشكلة الدين السيادي ذات أهمية قبل أن تظهر منطقة األورو و كان في الغالب      

احتفظت الدول  مع ظهور المنطقة و، الحفاظ على القيمة االسمية للدين بواسطة عدة طرق 

األعضاء بالسيطرة على السياسة المالية غير أن نشوب األزمة المالية كشف عن ضعف في 

           :و يرجع السبب في األزمة الى عدة اسباب يمكن ابراز اهمها فيما يلي.هاته اآللية 

                                                               

أن قيام اتحاد نقدي دون اتحاد مالي يمكن أن تعلق بمنطقة العملة المثلى حيث أسباب ت  - 1  

أن االتحاد النقدي يتطلب أن تكون  1970عام " فيرنر"و قد أشار تقرير ، يعمل تحدي للمنطقة 

5و 2الميزانيات الوطنية للدول األعضاء بين  % من الناتج المحلي اإلجمالي في الحاالت  

% 5و من ، العادية  % 7إلى   في حالة الصدمات االقتصادية مع توفير أرضية لتقارب  

و . و تم جمع ما يكفي من الدعم السياسي لتحقيق الوحدة، األجور و وقد فشلت التقارير الفنية 

و لم يسمح للدول األعضاء ،منذ ظهور األورو كان التنسيق في السياسات المالية ضعيف 

و مع بداية األزمة لم ،المالية في إدارة االقتصاد الكليبتحقيق أقصى قدر من فعالية السياسة 

تكن هناك أداة حقيقية للتعامل مع الصدمات الالمتماثلة الناتجة عن طبيعة الدورات 
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و تبين أن عوامل االستقرار التلقائية على المستوى الوطني غير كافية حيث كانت ،االقتصادية

                               )1(.و غير كافية عملية التنشيط من قبل الدول األعضاء محدودة

االختالف في القدرة التنافسية بين دول منطقة األورو حيث أدى انتهاج سياسة نقدية  -2

اضافة الى زيادة ،موحدة بدون سياسة مالية موحدة إلى تكوين منطقة نقدية ذات طابع تنافسي 

            .ديون قطاع األسر و انتقال اثر أزمة الرهن العقاري إلى منطقة األورو 

و حزم اإلنقاذ الكبيرة التي قدمت إلى القطاع المالي خالل ، ي المفرط اإلنفاق الحكوم-3

         . العالمي الذي تالها االقتصادي ،والتباطؤ2008األزمة المالية التي حصلت عام 

تفاقم االختالالت في التجارة بين دول أعضاء منطقة األورو حيث شهدت ألمانيا ديناً  - 4

من الناتج المحلي اإلجمالي أفضل من بقية أعضاء منطقة األورو عاماً وعجزاً مالياً كنسبة 

، تشهد عجز في ميزان  وكانت دول مثل البرتغال وايرلندا وايطاليا واسبانيا،  األكثر تضرراً

في حين أن الفائض التجاري األلماني ارتفع كنسبة مئوية من الناتج المحلي ،  مدفوعاتها

                                                                 )2(. 1999اإلجمالي بعد عام 

حيث 1994-1984العجز الهيكلي في الميزانيات العامة لدول منطقة األورو خالل الفترة  -5

3.9قدر ب  % من الناتج المحلي اإلجمالي و هي نسبة تجاوزت ما هو متفق عليه في اتفاقية  

بفعل الظروف االقتصادية  2007-1995ها خالل الفترة ورغم تحسن ميزانيات، ماستريخت 

إال أن آثار أزمة الرهن العقاري في الواليات المتحدة امتدت إلى دول ،العالمية المالئمة 

5.2 منطقة األورو و ارتفعت النسبة إلى  % )1(.210 إلى عام 2007من عام     

لعملة ألجل زيادة الصادرات عدم مرونة السياسة النقدية للدول األعضاء بخفض قيمة ا -6  

و تحسين الميزان التـــجاري ، وزيادة النــاتج المحلي اإلجمالي وارتفاع العائدات 

إضافة ، العملة االوروبيةو خفض قيمة األصول التي يحتفظ بها ب، الضريبية بالقيمة االسمية 

السداد من تلك إلى عدم استطاعتهم العمل بشكل مستـقّل أدت إلى مخاطر أكبر للتخلّف عن 

)2(. التي تواجهها االقتصادات الخارجة عن منـطقة األورو  

فقدان الثقة في معالجة األزمة في األمد القصير حيث توجــد حيـازات كبيرة  -7

 ً شكـوك المستثمرين حول  مع. للمصـــارف  من سنــدات  اقتصادات ضعيفــة
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. إمكـانية واضعي السياسات احتواء األزمــة بسرعة  

لتصنيفاتها السيادية على المدى " ستاندردز أند بورز"تقييم وكاالت التصنيف االئتماني مثل  -8

الطويل  لدولة من أعضاء منطقة األورو التي تعاني من األزمة المالية أدى إلى ارتفاع 

                      ) 3(.معدالت أسعار الفائدة خصوصا على الدول التي تعاني عسرا ماليا 

:إجراءات االتحاد األوروبي للتعامل مع األزمة -ثالثا   

             : قام االتحاد األوروبي بعدة إجراءات قصد احتواء األزمة كان منها ما يلي

االستقرار    ىـلــفاظ عــالي األوروبي للحـرار المـرفق االستقــاء مـإنش – 1

لدول منطقة األورو التي تواجه دة المالية ـاعــديم المسـالل تقـن خـــالي مالم

          . ـون السياديةالديـ ـراء ، وإعادة رسملة المصــارف أو شـ صعوبات مالية

اد األوروبي ـن قبـل االتحـالي األوروبي مــرار المـــاء آلية االستقـــ إنش 2

وال التي تم جمعـها في ــلـى األمــللتــمويل في حــاالت الطوارئ يعتمــد ع

ة باستخدام موازنة ــل المفوضية األوروبيـن قبـاألسـواق المــالية والمضمـونة م

          .االتحاد األوروبي كضمان

% 50على شطب  2011ـ اتفاق بروكسل في  3 من الديــــون السيادية اليونـانية  

 في صنـاديق) تريليون أورو 1نحو (، أي بزيادة قدرها أربعة أضعاف  لدى المصـارف

لرسملة     ، وزيادة المستوى اإللزامي ـالي األوروبيإنقاذ لدى مرفق االستقرار المـ

9المصرف إلى  % ، ومجموعـة من االلتزامـات من إيطاليا  ضمن االتحــاد األوروبي 

من  مليار أورو  للتخفيـف 35كذلك جرى التعّهد بمبلغ بقيمة ، التخاذ تدابير للحد من ديونها

                                           )1(. لمصارف األوروبيةتعّرض الخسائر التي قد ت

، وافقت المجموعة األوروبية مع 2012شباط  20/21وفي اجتماع عقد بتاريخ        

صندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي على الشروط النهائية لخطة اإلنقاذ الثانية بقيمة 

% 50ووافق المقرضون على زيادة االقتطاع في القيمة االسمية من ،  مليار أورو 130 إلى  

53,5 % كما وافقت دول االتحاد األوروبي على خفض رجعي إضافي لمعدالت الفائدة . 

إضافة إلى ذلك التزمت حكومات الدول األعضاء التي تملك فيها ،  للقرض اليوناني
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تنقل إلى اليونان مبلغ يساوي أي دخل المصارف المركزية سندات حكومية يونانية أن 

% 120,5كل هذا من شأنه خفض ديون اليونان إلى ، 2020مستقبلي حتى عام  من الناتج  

                                                                        .المحلي اإلجمالي 

:أسباب انتقال األزمة إلى االقتصاد القبرصي  -ارابع  

يعتبر االقتصاد القبرصي اقتصاد مفتوح على الخارج معرض لمخاطر األزمات الدولية       

76يستند أساسا على القطاع الخدمي بنسبة ، % من الناتج المحلي اإلجمالي و على القطاع  

18السياحي بنسبة  % و قد شهد  طفرة حقيقية في األعمال التجارية و كانت بشكل كبير في ، 

%  30الذي أصبح يمثل القطاع المالي  )2(.  من الناتج المحلي اإلجمالي للبلد  

مدفوعكان ف يالنمو االقتصادأما      لذلك ،قطاعين أساسيين هما الخدمات المالية والسياحة ب 

إذ بلغ ،  تتمثل في إعفاءات ضريبية على اإلتاوات و الفوائد و األرباحزايا ضريبية تم منح م

10معدل الضريبة على أرباح الشركات  جذبت الكثير من رؤوس األموال من الخارج ال  % 

الكبيرة و بسبب هذه السيولة المالية   )3(. الحقيقية للبلد عالقة لها باإلمكانات االقتصادية 

تنفيذ اإلصالحات وتجديد المؤسسات ما أوصلهم في النهاية إلى هذا الوضع  قبرص تأهمل

                                                                                   .المتردي

أسباب تأثر قبرص باألزمة حصولها على قروض بمعدل فائدة منخفض نتيجة  ان من       

إضافة إلى قيامها بتخفيض االحتياطي ،  حاد االقتصادي و النقدي األوروبيانضمامها في االت

              .75- 70و على العمالت األجنبية بنسبة ،اإللزامي على الودائع النقدية باألورو 

                                                                                      %. 

و زيادة ،و القيام بسياسة مالية توسعية ،ساعدت زيادة الودائع لغير المقيمين كما       

300االقتراض إذ بلغت ديون القطاع الخاص % من الناتج المحلي اإلجمالي  عام  

185و التي بلغت  2000 مقارنة بعام،2011 % من الناتج المحلي اإلجمالي إلى وقوعها في  

                   .ح ديون القطاع الخاص في قبرص و الجدول التالي يوض )1(.أزمة مالية 
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)1(جدول رقم  

2011-2001 الخاص في قبرص القطاع ديون  

 نسبة االستدانة

)٪ من إجمالي الناتج المحلي(   

20012011 

٪90 ديون األسر  159٪  

٪90 ديون الشركات  132٪  

Source: Jean-François Humbert, Chypre et la crise de la zone euro, 
rapport d'information commission des affaires européennes, 
http://www.senat.fr/bureauvirtuel/index.html. 

جذبت البنوك القبرصية حيث ،يظهر من الجدول تأثر قبرص بديون األسر و الشركات    

مليارات الدوالرات بفضل الضرائب المتدنية ذو معدالت الفائدة المغرية والتنظيمات المرنة 

 االئتمان و توليد ظاهرة الفقاعة و كان القطاع المصرفي هو المستفيد الرئيسي من التوسع في،

فقد جرى توسيع النظام المصرفي بضمان الودائع على المستوى الوطني بشكل كبير نسبة ،

و ،إلى حجم اقتصاد البلد الذي كان لها األثر األكبر في تضخم النظام المصرفي القبرصي 

  .الي يبين ذلكو الجدول الت )2(. أصبح يعادل نحو ثمانية أضعاف حجم االقتصاد المحلي
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)2(جدول رقم   

2013جانفي   لميزانية العامةحجم القطاع البنكي في منطقة األورو نسبة من ا  

٪ الدولة

القطاع 

البنكي 

من 

 الميزانية

القطاع٪الدولة

البنكي 

من 

الميزانية

القطاع ٪الدولة

البنكي 

من 

الميزانية

القطاع البنكي ٪ الدولة

 من الميزانية

 224 اليونان307ألمانيا420فرنسا217 لوكسمبورغ

 143 سلوفينيا295فيلندا335اسبانيا790 مالطا

 112 ستونيا286بلجيكا334البرتغال707 قبرص

 84 سلوفاكيا268ايطاليا310النمسا706 ايرلندا

منطقة 

 األورو

346      

Source; Olivier Berruyer; Le Chemin de Croix Européen .d après BCE 
Eurostat .www.les-crises.fr 

٪ 707يظهر من الجدول أن قبرص نمى فيها حجم القطاع البنكي نسبة إلى الميزانية ب       

مليار أورو إلعادة تمويل ديونها بحلول  17.5تحتاج إلى نحو و هي  ،بأكبر نسبة بعد مالطا 

إعادة رسملة القطاع المصرفي حتى يمكنها من دفع أجور يضاف هذا المبلغ إلى ،  2016عام 

                                                    .  2013موظفيها و المتقاعدين نهاية عام 

  انعكاسات أزمة الديون السيادية األوروبية على االقتصاد القبرصي -خامسا

ال تختلف الصعوبات االقتصادية التي تواجه قبرص عن تلك الموجودة في كل من        

ايرلندا و اسبانيا فقد زادت األزمة نتيجة انكشافها على الخارج و اعتمادها على األنشطة المالية 

ذي و ال، 2009فاألزمة المصرفية و العديد من المشاكل الهيكلية و تباطؤ النمو منذ عام ،المتقدمة 

كلها عوامل ، و ارتباط اقتصادها باليونان إلى حد كبير يرجع جزئيا إلى انفجار فقاعة اإلسكان

و يمكن إبراز أهم اآلثار السلبية ألزمة ، أدت إلى صعوبة معالجة وضع الميزانية العامة لدولة

:الديون السيادية األوروبية فيما يلي  
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 :في النمو االقتصادي تباطؤ -1
و إلى منطقة األورو عام  2004من أجل انضمام قبرص إلى االتحاد األوروبي عام       

قامت بضبط أوضاعه المالية بحيث نمى الناتج المحلي اإلجمالي له بين الفترة  2008

4بمتوسط سنوي قدره  2008 -2000  % و اعتمد في األساس على نسبة كبيرة من ،

إضافة إلى االستثمار ،و االستثمار األجنبي ،ارتفاع كبير في الدخل الحقيقي و ،االئتمان 

و الجدول التالي يوضح بعض المؤشرات  )1(.المرتفع في القطاع العقاري و المصرفي

                                                                       .االقتصادية للدولة 

)3(جدول رقم  

2013-2006رات االقتصادية لقبرص بعض المؤش  

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات

الدين %  
الحكومي 
الصافي إلى 

إ.م.ن  

65.44 58.79 48.89 58.53 61.33 71.068 86.205 

إ  م .م.ن $ 18.4221.7725.2523.4723.09 25.016 23.006 

 2.42- 0.35 1.30 1.75- 3.58 5.09 3.14 معدل النمو

الميزان 
 التجاري

-1.28 -2.56 -3.94 -2.51 -2.27 -1.181 -1.125 

 12.12 7.933 4.664.0253.7755.5586.425 معدل البطالة

مجمل 
االستثمارات 

إ  .م.من ن  

20.50 21.68 23.33 19.63 19.73 17.303 13.476 

                                                 
 

 



  2014نوفمرب . 2ج،8ع: جملة البحوث والدراسات العلمية
111 

 

Source : The International Monetary Fund IMF, World Economic and Financial 
Surveys World Economic Outlook Database 2013,http:/ 
www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/ weodata /index.aspx 

نتيجة االنخفاض    ،2009٪عام1.67وانكمش بنسبة   ركود  دخل االقتصاد القبرصي في       

وانخفاض النمو ،الذي تسبب في ارتفاع معدالت البطالة  وقطاعات الشحن السياحة  الكبير في

في الوصول إلى مستويات ما قبل عام  الدولة و فشلت، 2012و  2010االقتصادي بين عامي 

القروض المتعثرة   2009،و انخفضت قيمة العقارات التجارية بنسبة 30٪ تقريبا كما ارتفعت

إن ارتفاع    )2(.إضافة إلى زيادة الضغط على النظام المصرفي    ،2011٪ في عام 6.1إلى 

 ، األسر شكلت كلها عائقا أمام النمو االقتصادي وكل من الدين الحكومي و وديون الشركات 

               .حال دون وصولها إلى أسواق رأس المال إلعادة تمويل ديونها ألكثر من سنة
                                

    : على مستوى القطاع المصرفي -2

أدى قيام البنوك القبرصية بتقديم قروض للحكومة اليونانية وقطاع أعمالها دون          

حيث اقتضت عملية إعادة هيكلة الديون ،وجود مبرر اقتصادي إلى وقوعها في أزمة مالية 

و إجبار دائني اليونان التنازل عن جانب من ديونهم مما أدى ،اليونانية تخفيض ديون قبرص 

% 50ما يفوق  مليار دوالر 17بنوك القبرصية تقدر أنها تحتاج إلى حوالي إلى أزمة سيولة لل

البنوك القبرصية لمخاطر أزمة  خالل هذا الجدول يوضح تعرض و من،من ناتجها المحلي 

                                                                           .الديون اليونانية
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)4(جدول رقم  

عرض البنوك القبرصية  للديون اليونانيةت  

 الودائع آنسبة مئوية  مليار أورو 
 

  من آنسبة مئوية
الناتج المحلي اإلجمالي   

الشرآات   
التابعة 
 األجنبية

البنوك 
 القبرصية

الشرآات 
التابعة 
 األجنبية

البنوك 
 القبرصية

الشرآات 
التابعة 
 األجنبية

  0 1.5 0 12.6 0 

  1 0.2 3.9 1.7 5.5 

البنوك  
القبرصية

0 14.9 0 126 0 

السندات الحكومية 
 اليونانية

2.2 1 16.6 3.9 140.3 5.5 

سندات البنوك 
 اليونانية

0.3      

Source: Jean-François Humbert , Chypre et la crise de la zone euro, rapport 
d'information commission des affaires européennes, 
http://www.senat.fr/bureauvirtuel/index.html 

إن مبالغ الموازنة للمصارف القبرصية تعادل تسع مرات قيمة اإلنتاج االقتصادي للبالد     

190تمثل موجودات البنك القبرصي حوالي حيث  في السنة الواحدة  % لمحلي من الناتج ا

59.8و تمثل الودائع المصرفية لثالث بنوك في البالد نسبة ،اإلجمالي من إجمالي الودائع % 

و " ليكي"مليار لبنك  17.7مليار أورو في بنك قبرص و  194حيث تمثل ، في قبرص

                                                                ".الهيلنية"مليار أورو لبنك 6.5

و لكن ، 2012لقد كان تأثر قبرص باألزمة أقل حدة من باقي دول منطقة األورو عام        

بسبب عالقاتها المالية القوية مع اليونان حيث تعتبر قبرص حامال كبيرا لسنداتها الحكومية و 

لذلك كان االنخفاض الحاد في قيمة تلك األصول له تأثير سلبي شديد في ،سندات شركاتها 
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القبرصية مما جعل من الصعب على الحكومة القبرصية تمويل عملية اإلنقاذ من البنوك 

)1(.  األسواق المالية الرتفاع معدل الفائدة على دينها الحكومي  

لقد قامت الحكومة باقتطاعات من الموازنة والقيام بعمليات خصخصة شملت تصفية ثاني أكبر 

، مما ألحق "بنك أوف سايبرس"األول  وإعادة هيكلة المصرف" اليكي"مصرف في البالد 

و ، )2(ألف أورو 100من مدخراتهم التي تفوق % 100و 47,5بالمودعين خسائر تتراوح بين 

فقد فرضت قيود كبيرة على حركة بما أن النظام المصرفي غير مستقر في الوقت الحاضر 

                                            .المدفوعات و رأس المال في جميع بنوك قبرص

و عند عجز الحكومة اليونانية عن السداد وتقرر في إطار الحل األوروبي تخفيض قيمة      

هذه السندات والديون األخرى ، أصبحت المصارف القبرصية في طريق اإلفالس ، مما 

                                  .اضطر بالحكومة إلى اللجوء إلى شركائها في منطقة األورو

إن البنوك القبرصية ستتأثر مستقبال بفعل الضرائب المفروضة على عمالئها و يكون       

كما أن ، من الصعب اجتذاب المودعين بعد أن أصبحت ودائعهم عرضة لمصادرة جزء منها 

                                 )3(.النظام المصرفي قد أصبح عرضة لشكوك و عدم الثقة 

  :اآلثار على أوضاع المالية العامة -3

واجهت قبرص ارتفاع الدين و زيادة انكماش اقتصادها و تأثير ذلك على بقائها         

%  9.9وسارعت إلى فرض ضريبة استثنائية تصل إلى ،ضمن مجموعة منطقة األورو

قتصادي ، كجزء من خطة التقشف اال على جميع الودائع المصرفية الشخصية والمؤسسية

وعلى ، مليارات أورو إلنقاذها من اإلفالس  10من أجل الحصول على قرض بقيمة 

الرغم من التطلعات االيجابية الحتواء آثار األزمة القبرصية إال أن تلك اإلجراءات 

الضريبية أثرت سلبيا في القطاع المصرفي القبرصي واألوروبي القائم بالدرجة األولى 

اإلدارة الضريبية غير فعالة إضافة كما أن ،ستثمرين على السواءعلى ثقة المودعين والم

و الجدول التالي يوضح ، إلى التهرب الضريبي و التكاليف المرتبطة بتحصيل اإليرادات 

                    .نسبة الدين العام و ميزانية الحكومة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
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)5(جدول رقم  

 الدين العام و ميزانية الحكومة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي لقبرص

 2011 2010 2009 2008 السنوات

٪ من إجمالي الناتج (الدين العام 
)المحلي  

48.9 58.5 61.5 71.6 

الناتج ٪من إجمالي (ميزانية الحكومة 
)المحلي  

0.9 - 6.1  - 5.3  - 6.3  

Source: The International Monetary Fund IMF, World Economic and Financial 
Surveys World Economic Outlook Database 2013,http:/ 
www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/ weodata /index.aspx                                       

و تقدر نسبة الديون السيادية لقبرص نحو من الجدول نالحظ ارتفاع في الدين الحكومي      

و سيترتب على منح قبرص قروض إلى رفع ، 2012من ناتجها المحلي بنهاية عام % 85

                              . من الناتج المحلي اإلجمالي% 140نسبة ديونها إلى أكثر من 

المفروضة عليها مقابل وفاًء بالشروط الصارمة %10و تقوم قبرص بخفض النفقات بـ      

إن تخفيض حجم النفقات دون األخذ في االعتبار تسديد فوائد ،  حصولها على خطة إنقاذ دولية

و تعكس هذه ،2013مليار عام  5.59، مقابل2014مليار أورو في    6.22الديون سيبلغ

ت األسر والمؤسسا تقومو في حين ،االقتصادية الصعبة التي تمر بها  الظروفالموازنة 

                                         .بالمثل ان تقوم  الدولة علىيجب  هانفقاتبخفض 

                                                          :اآلثار على الميزان التجاري-4

الزال االقتصاد القبرصي اقتصاد مفتوح على الخارج يتصف باالعتماد القوي على      

حيث يظهر أن أكبر الشركاء التجاريين له من جانب المصدرين هم اليونان بنسبة ، الواردات

22.1% % 8.4و ألمانيا بنسبة   8.2و بريطانيا ب  % و أكبر الموردين الرئيسيين اليونان ب  

   19 % % 9.3 بريطانيا ب % 8.9و ايطاليا ب  8.3ألمانيا    %. 

لقد سجل ميزانها التجاري عجزا مستمرا خالل عدة سنوات ماضية كما يظهره الجدول       

أدت زيادة تكلفة اليد العاملة  و لقد،2008سنة   %3.94ووصل إلى أكبر عجز بنسبة ) 3(رقم
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إلى فقدان القدرة  2000منذ عام في دول االتحاد األوروبي ٪ من المتوسط 20إلى أكثر من 

                                     . مع ارتفاع ديونهاالمتعثرة للشركات القبرصية  التنافسية

 كما أن فرض ضرائب على الودائع بمصارف قبرص يجعلها أقل تنافسية على جذب      

دة و الدول األسيوية ميزة االستثمارات مما يعطي للدول األخرى المنافسة مثل الواليات المتح

                                                                           . تنافسية إضافية

  : تخفيض التصنيف االئتماني لقبرص -5    

مارست وكاالت التصنيف االئتماني دورها السلبي في زيادة حدة األزمة حيث قامت       

بتخفيض التصنيف االئتماني للديون الحكومية لدول منطقة األورو خصوصا الواقعة في 

و ارتفعت بذلك أسعار الفائدة على سنداتها إضافة إلى وجود ،العجز عن سداد مستحقاتها 

و يعتبر التأثير الكبير الذي أحدثته .زم في ظل المضاربة صعوبة في التمويل الال

و الجدول التالي . دول منهال هاعند قيامها بتخفيض تصنيف 2012الوكاالت كان في جانفي 

                                                                             .يوضح ذلك

)6(رقم جدول                                  

  2012التصنيف االئتماني الممنوح من طرف وكاالت التصنيف االئتماني عام 

 ستاندرد اند بورز موديز فيتش 

  BBBAa  BB قبرص

 CCCCAA CCC اليونانية

 BBBAa BB البرتغالية

:         المصدر األزمة المالية في منطقة ،مصيبح احمد،بوكساني رشيد،أوكيل نسيمة 

و الدور الذي لعبته األسواق المالية و وكاالت التصنيف :أسباب نشوبها و انتشارها:األورو

       .16ص ،     2013شتاء ربيع  26-61بحوث اقتصادية العددان ،االئتماني فيها 

انفجار فقاعة اإلسكان العقاري حيث سمحت يرجع هذا التخفيض جزئيا إلى  و      

لقد ، لسنوات الممارسة الخطرة االئتمان العقاري ومنح الرهن العقاري من قبل البنوك

 سارت البنوك القبرصية بقدر كبير لمنح قروض للمشترين دون معرفة وضعيتهم المالية

الديون السيئة  قامت وكالت التصنيف  بتخفيض تصنيف قبرص على خلفية تزايد و بالتالي،
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و قدرت موديز احتمال إفالس ، للقطاع المصرفي لها إلى تصنيفها على أعتاب اإلفالس 

% 50قبرص بنسبة  حيث أنها لم تستطع ،ما يؤدي إلى احتمال خروجها من منطقة األورو  

                                   .)1(االقتراض من أسواق المال الدولية لمدة سنة و نصف 

                                                     :القبرصي آلثار على سوق العملا

صعوبات بسبب عدم وجود فرص عمل و ارتفاع معدالت القبرصي يواجه سوق العمل    

إضافة  ،البطالة خصوصا لدى الشباب الخرجين لعدم التطابق بين المهارات و فرص العمل

عملية التوظف و األجور مع وجود كل من إلى وجود تفاوتات كبيرة بين الرجل و المرأة في 

و بالنظر إلى شريحة  )1(. ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية و، عدد محدود من الوظائف المرنة

.‘العمر فإن الخريجين من الشباب هم القسم األكبر من المشكلة  

33تكاليف القطاع العام حيث كان يوظف ما يمثل إضافة إلى ذلك ارتفاع        من القوة %

% 48ارتفع إلى  1995العاملة عام  لكن وفي ظل و، من الناتج المحلي اإلجمالي 2013عام 

% 11.8الركود االقتصادي تواصل البطالة االرتفاع وانتقلت النسبة من  إلى  2012في  

16.2  % %  38.5( 2013في الربع الثالث من  ومن ،)عاما 35أعمارهم عن لمن تقل 

19المتوقع أن ترتفع النسبة العامة إلى % ومع أنها ال تزال بعيدة عنها في اليونان التي ، 

27تجاوزت فيها هذه النسبة  ، إال أنه ال يزال من الصعب تقبلها في مجتمع كانت فيه فكرة %

                                                         .غير مطروحة  2008البطالة حتى 

                              :التدابير المبذولة قصد احتواء األزمة -سادسا
0،15مليار أورو سنويا، ما يعادل  18يحقق االقتصاد القبرصي       % مما تحققه سنويا  

وقد يبدو سهولة مساعدتها في الخروج من أزمتها المالية السيما أنها بحاجة إلى ،منطقة األورو

مليار أورو حتى تخرج من أزمتها المالية لكن هذا المبلغ يقارب قيمة الناتج المحلي لها  17

%                              .              180حيث يؤدي إلى رفع ديونها إلى نسبة    .  

قامت قبرص لغرض إعادة تمويل ديونها ألكثر من سنة بطلب الحصول على        

لعدم  قدرتها االقتراض من أسواق ، 2013مساعدات مالية من االتحاد األوروبي في جوان 

2و رغم أن وزنها في المنطقة ال يتعدى ،  رأس المال % إال أنها تكشف حجم الصعوبات في  
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لمصرفي األوروبي الذي نجم عن مشاركة عدد كبير من الدول في تكوين الفقاعة القطاع ا

                                                                                     .العقارية

و تقوم الحكومة % 2.5مليار أورو بنسبة فائدة قدرها  10بتقديم " الترويكا"لقد تعهدت      

مليار أورو داخليا عن طريق خفض الميزانية و تبني خطط تقشفية  7القبرصية بتوفير 

،  %25- 20تتضمن تخفيض رواتب العاملين في القطاع الحكومي بنسب تتراوح بين 

و القيام بخصخصة بعض مؤسسات القطاع ،مليار أورو  4.5وإصدار سندات حكومية بمقدار 

                              )2(.من احتياطي الذهب  مليون أورو400العام إضافة إلى بيع 

خفض عدد العاملين  2012لقد تم اعتماد خطتين للتقشف شملت األولى في ربيع عام        

10بحوالي  % 2.5و بنسبة   % و ،و خفض في الرعاية االجتماعية ،على دخل الموظفين  

9بفرض ضريبة ب  2012الثانية في ديسمبر  % و فرض ضرائب ، على بعض القروض 

0.5على األجور من  % .3.5إلى     % 15و رفع ضرائب القيمة المضافة من ،  % 17إلى   % 

وهذا من أجل تحقيق ميزانية متوازنة بحلول ، إضافة إلى زيادة الضريبة على الدفاع الوطني،

65.4وخفض الدين العام إلى ، 2014عام  % و  )2(.2015 من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

كما أن التدابير المتخذة من قبل الحكومة ال ، مع ذلك فإن هذه اإلجراءات ال تزال غير كافية

                                                              .تعتبر طموحة بما فيها  الكفاية

                                                                     :الخاتمة
ناتجة عن العجز المستمر في المثقلة بالديون  قبرصنجد أن هذه الدراسة من خالل   

حيث تفوق الديون الحدود المتفق عليها في ،ميزانياتها و برامج اإلنقاذ للنظام المصرفي 

أدى إلى ،  ما دفع بالبنوك إلى رفع معدالت الفائدة و عالوات المخاطرم" ماستريخت"معاهدة 

إضافة إلى الدور السلبي الذي ،ازدياد العجز في تسديد الديون و صعوبة إيجاد مقرضين 

تقديم  مما سبق و يمكن.قامت به كل من األسواق المالية و وكاالت التصنيف االئتماني

                                                                        :  التوصيات التالية

 
  

                                                 
) 
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القدرة التنافسية لالقتصاد و الحاجة إلى حرية انتقال العمالة و توجيهها نحو  تعزيز -1

والعمل على زيادة سن ،األنشطة اإلنتاجية ذات النمو المرتفع مع التركيز على عنصر الشباب 

   .التقاعد القانوني

  .إزالة الحواجز غير المبررة في قطاع الخدمات و خاصة السياحة   -2
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Résumé                                                                   

l’article insiste sur l’évolution du matériel pédagogique à travers les siècles, et 
son importance sur l’impact éducatif et l’évolution scientifique en donnant 
l’exemple d’écoles de réformes Française, qui insisté sur la démocratie de 
l’enseignement, en introduisant du matériel technologique moderne, et par 
ailleurs l’école Anglaise a suivie le même model en ajoutant l’enseignement 
obligatoire, ce qui a influer le monde arabe, en changeant le concept du mot 
intellectuelle. 

                                                                                :ملخص

التعليمية عبر العصور وأهميتها في اإلصالح التربوي يركز المقال على تطور الوسائل 
مع التمثيل بأهم المدارس اإلصالحية كنموذج المدرسة الفرنسية التي  والتطور العلمي،

اهتمت بديمقراطية التعليم بإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة، ونفس الشيء في المدرسة 
راحل معينة، ومدى استفادة البالد العربية اإلنجليزية  التي أضافت التعليم اإلجباري إلى م

. من ذلك ، مما أدى إلى تغير مفهوم النخبة  
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                                      :مفهوم الوسائل التعليمية و أهميتها  
على توصيل  في مختلف المستويات الوسائل التعليمية هي كل وسيلة تساعد المعلم    

وهذه الوسائل تختلف باختالف المواد  .الخبرات الجديدة إلى المتعلم بطريقة أكثر فعالية

.التعليمية، واختالف الحاجة الداعية إليها، كما أنها تختلف في المادة التي تصنع منها  

ى والوسائل التعليمية المختلفة المستخدمة في عملية التعليم تعين على إيصال المفاهيم إل

أذهان المتعلمين ، وذلك بتقرب األشياء المجرد إلى مدركاتهم الحسية، انطالقا من 

يوجد المرء :(( المحسوسات و المحيط الذي يعيشه اإلنسان، كما يوضح جون ديوي بقوله 

                               )1)) (داخل الحدود المرئية الملموسة والتي يمكن مالحظتها

يمكن القول بأن الوسائل التعليمية هي كل أداة :(( براهيم مطاوع ويقول الدكتور إ

توضيح وشرح ( يستخدمها المدرس لتحسن عملية التعليم والتعلم، وتوضيح كلمات الدرس 

أو تدريب التالميذ على المهارات، أوتنمية االتجاهات أو غرس القيم دون أن يعتمد ) أفكار 

                                             )2))(زالمدرس على األلفاظ واألرقام والرمو

فالوسائل التعليمية السمعية والبصرية والتوضيحية كلها عبارة عن أدوات مساعدة على 

اإلدراك والفهم، وهي كثيرة جدا، فكل يوم يطل علينا إال ويزودنا التقدم العلمي بوسيلة تعليمية 

الوسائل رغم تعددها ليست هي الغاية في حد  و لما كانت. جديدة تماشيا مع روح العصر

ذاتها، و إنما طريقة استخدامها و ما تحققه من وظائف تعليمية، فقد أطلق على طرق 

                                                )3(االستخدام ـ التقنيات وتكنولوجيا التعليم 

فالتكنولوجيا قد دخلت الحياة المعاصرة كلها وشملت بذلك التربية والتعليم، والسيما في 

                        . اختصار الوقت وإيصال المعلومات وتذليل الكثير من الصعوبات

هوبن ، و فن، و : وقد بينت الدراسة التي قام بها ثالثة من فطاحل رجال التربية، وهم 

الحقيقية للوسائل التعليمية ، إذا احسن استغاللها  ولخصوها في مزايا سبع  ، القيمة  ديل

                                                                                   :وهي

فهي تقلل من استخدام التالميذ   تقدم للتلميذ أساسا ماديا لإلدراك الحسي، و من ثم   ) أ(

  .معنى أللفظ ال يفهمون لها

  .تثير اهتمام التالميذ كثيرا  ) ب(

   .تجعل ما يتعلمونه باقي األثر  ) ت(

  .تقدم خبرات واقعية تدعو التالميذ إلى النشاط الذاتي  ) ث(
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تنمي في التالميذ استمرارا في الفكر، كما هو الحال عند استخدام الصور   ) ج(

  .المتحركة والتمثيليات و الرحالت

  .للفظية للتلميذتسهم في نمو المعاني ، ومن ثم نمو الثروة ا  ) ح(

تقدم خبرات ال يسهل الحصول عليها عن طريق أدوات أخرى، و تسهم في    ) خ(

  )4. (جعل ما يتعلمه التالميذ أكثر كفاية وعمقا و تنوعا

:الوسائل التعليمية عبر العصور التعليمية   
قبل أن تنشأ المدرسة ويظهر معها التعليم المنظم، تعلم اإلنسان أول ما تعلم عن طريـق  

و ) . 5(دفة، ثم انتقلت معارفه إلى من تبعه من البشر عن طريق التقليـد و المحاكـاة   الص

كانت الطبيعة هي المعلم األول لإلنسان، فكل األشياء الحسية التي يراهـا و يلمسـها فـي    

                                                    . الطبيعة هي المصدر األساسي لمعارفه

نجد اإلنسان فـي   التاريخ،و إذا رجعنا إلى مخلفات اإلنسان في الحقب سحيقة البعد في 

العصور الحجرية بدأ  التعبير عن أفكاره بصور و رموز تعرف على ومـدلوالتها و أتقـن   

فالكتابة الهيروغليفية، ـ و هـي كتابـة     ) . 6(التعامل بها،كما هو الحال لدى هنود أمريكا 

( تصويرية رمزية  Idéogram ـ   ) تشـكل  ) 7(أو ما يسمى الصور المعبرة عن الفكـرة 

بمجموعها وسائل تعليمية، ذلك أنها تتكون من مجموعات من الصور والرموز ذات دالالت 

                                                         .هامة لتلك الحقبة من حياة اإلنسان

أيدي األفراد، فلم يكن في مدارس أثينا أدراج بل كان  وفي العصر اليوناني كان التعليم في

يكتفى فيها بالمقاعد، فكان التلميذ يضع على ركبتيه الملف الذي يقرأ منه، أو الصحيفة التي 

، حتى )8(يكتب عليها، و لعل هذا ما جعل  أفالطون  ينادي بان تنشئ الدولة المدارس

لية التعلم، وكانت بعض المدارس اليونانية تتمكن من إدخال الوسائل الممكنة آنذاك في عم

  ةيوآلهتهم كوسائل تذكيرية وتعل  تزدان بتماثيل األبطال اليونان

أما في عهد الحضارة الرومانية فقد ظهرت الرسوم  واللوحات الجدارية كاتجاه جديد في 

. عملية التعلم، التي تساعد االنتقال من المجرد إلى المحسوس، و باعتبارها و سائل تعليمية

م 65 -ق م4ق (    Cenca سينكاو ) ق م  Cicéro   )106-43 سيسروو مثلها كل من 

)9(  
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طى تطور استخدام الوسائل التعليمية تبعا لمقدار حاجة المدرسة إليها في العصور الوس 

و لعب العرب دورا فعاال في استخدام طرق ووسائل جديدة ، و في بعث األسلوب الجيد في 

                              . العملية التعليمية ، واالعتماد عليها في نقل األفكار والمعارف

أمـا  ) 10(على التجربة للوصول إلى المعرفة ،) م932-854(ازيأبو بكر الرفقد اعتمد 

استعمل الطريقة العلمية التـي تقـوم علـى االسـتقراء     ) م1039-965( الحسن بن الهيثم

والقياس والمشاهدة  والتجربة والتمثيل  في إثبات أفكاره و نظرياته فـي علـم الضـوء و    

                                                                   . البصريات و العدسات 

الذي حقق فتحا عظيما في علم الجغرافيـا برسـمه   ) م1166-1099( إلدريسيثم جاء ا

نزهة المشـتاق  ( خريطة العالم، باإلضافة إلى العديد من الخرائط التي حواها كتابه المشهور

ال  الواسع أمام استعمال الرسم المصور كـأداة  لمؤلف فتح المجا، وبهذا )في اختراق اآلفاق

                                                    ) 11.(دعم و توضيح للمعارف المجرة 

الذين طّوروا  ،ابن بطوطة والمقرزي وياقوت الحمويوتبعه في ذلك من جاء بعده مثل  

الـرحالت االستكشـافية لمعرفـة    فضاءات جديدة  في علم الجغرافيا تعتمد على الرسومات و

محتويات األقاليم الجغرافية من محاصيل زراعية و حياة اجتماعية متباينة ، و تعتمـد أيضـا   

                 .اصة الرياضيات والعلوم الطبيعية ـعلى  دعائم أخرى من مختلف العلوم خ

عملية التعلم و فقد انتقد الطرق القديمة والعقيمة في )  م1406-1332(ابن خلدونأما 

، و نادى بطرق ) 12(السيما المدارس التلقينية منها والتي و صفها أنها جزئية و ضعيفة

جديدة تركز على المدركات الحسية الموجودة في محيط المتعلم من أشياء حسية و 

ذلك أن الفكر اإلنساني طبيعة مخصوصة، فطرها اهللا كما :" فيقول في مقدمته )13.(مجسمة

تارة يكون . مبتدعاته، و هو وجدان حركة للنفس في البطن األوسط من الدماغ فطر سائر 

مبدءا لألفعال اإلنسانية على نظام وترتيب، وتارة يكون مبدءا لعلم ما لم يكن حاصال بأن 

                                                .                ) 14"(توجه إلى المطلوب

يثة  أخذ علماء التربية في الغرب هذه العلوم والمناهج وطوروها و وفي العصور الحد 

فكمنيوس . أضافوا عليها الكثير، مما زاد في استخدام وسائل إليضاح المعارف والمعلومات 

أكد على أهمية الحواس و دورها في عملية التعلم والتعليم ونادى ) م1592-1670(

وعينات كمواد لتثبيت عملية اإلدراك، وهو  بضرورة استخدام األشياء وبديالتها من صور

                         )15.(أول من ألف كتابا مدعوما بالصور  والرسومات التوضيحية
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الطـرق التلقينيـة   وفقد انتقد الطريقة الخلدونية ) م1778-1712( روسو أما جان جاك 

ع الخبرة المباشـرة فـي   المبنية على الحفظ واالستظهار مع اإلكراه والضرب، ونادى باتبا

. التعليم مؤكدا على المشاهدة الحسية لألشياء التي تعطي الحرية للتالميذ في عملية الـتعلم  

الذي طالب بدعم الكلمـة المجـردة باألشـياء    ) م1827-1746( بستالوتزيوأيده في ذلك 

ف تالميذه المحسوسة وشجع اعتماد الرحالت التعليمية كوسيلة للتعلم على الطبيعة، وكان يكل

بصنع نماذج تمثل شاهدوه من وديان و تالل و غيرها على الطبيعة بمادة الصلصال عقـب  

) 1852-1781( فروبل، و ) م1841-1776(هربارت ثم جاء بعده . كل رحلة يقومون بها 

و ركزا على الخبرات في حياة المتعلم وجعل منها المنطلق لنمو معارفه و تثبيـت إدراكـه   

                                                                   )16( .اءوإحساسه باألشي

وبعد ظهور الثورة الصناعية زادت الحاجة إلى اليد العاملة الفنية لتلبية طلـب التطـور   

الصناعي، وبالتالي زادت أهمية المدرسة في تكوين األعداد المناسبة لذلك، وفي نفس الوقت 

ناعة أن تزود المدرسة بمختلف األدوات والتجهيزات  التي تحتاجهـا  أصبح لزاما على الص

المدرسة  لمسايرة التطور االجتماعي والحضاري، وأدى ذلك كله إلى ازدياد أهمية الوسائل 

     .التعليمية انتشارها و تنوعها في عملية التعلم تبعا للتطور التكنولوجي الذي نعيشه اليوم 

و بهذا أصبحت الحاجة ماسـة إلـى تـوفير     ،جهزة التعليميةفالتطور شمل المواد واأل

خبرات بديلة للخبرات المباشرة، فظهر ما يسمى بالخبرة غير المباشر في عمليـة الـتعلم،   

           ."الوسائل التعليمية "والتي تبين للتلميذ والواقع دون الخروج إليه، وهذا ما يسمى 

                                    :المدارس اإلصالحية ووسائل التعليم 

                                                                 :المدرسة الفرنسية 

المالحظ أن اإلصالح في المدرسة الفرنسية الحديثة كـان رديفـا للتطـورات السياسـة     

                                               .واالقتصادية واالجتماعية التي عرفتها البالد 

وكانت أول خطوة في اإلصالح التربوي هي التي نادى بها المفكر الفرنسي كوندرسـيه ،  

لكن رجال الطبقة األرستقراطية الفرنسية فّسروا ديمقراطيـة  . الذي دعا إلى ديمقراطية التعليم

وين القدر الكافي من المهارات التي هم في التعليم بتعميم هذا األخير بالقدر الذي يضمن لهم تك

حاجة إليها، والحصول على النخبة التـي تسـاعدهم علـى االحتفـاظ بمكـانتهم السياسـية       

                                                                    .االجتماعيةواالقتصادية و
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دعت إليه الثورة الفرنسة من وعلى رغم التطورات السياسية التي عرفتها فرنسا وما 

مبدأ تطوير التعليم ودمقرطته في إطار مبادئها الثالثة ـ حرية، أخوة، مساواة ـ فإن هذا 

األمر الذي جعل ديمقراطية . التطور لم يكن ليتحقق إال بعد صراع مرير ونضال طويل

     .لمحترفينالتعليم تتأخر في التطبيق ، حيث بقي التعلم تحت إشراف الكنيسة و رجالها ا

التعليم وعلمانيته إال في عهد جول فيري ، وزير التعليم االبتدائي .. ولم تتحقق مجانية     

م القاضي 1881بالجمهورية الفرنسية الثالثة، حيث صدر قانون اإلصالح التربوي سنة 

الذين لكنيسة و أصحاب اليمين المتطرف امعارضة  بمجانية التعليم االبتدائي  وإلزاميته رغم

              .اعتبروه تدخال سافرا في شؤون األسرة  والكنيسة ومسا مباشرا بالحريات 

و ما من شك أن التطور الصناعي والتكنولوجي السريع في فرنسا، و النمو االقتصادي 

الذي عرفته البالد نتيجة اتساع رقعة مستعمراتها وما تدره من ثروات هائلة، جعل المجتمع 

حاجة إلى الخبرات واإلطارات الفنية، و هو ما ال تستطع المدرسـة التقليديـة    الفرنسي في

خاصة إذا عرفنا أن النظام التربوي الذي كان تحت سيطرة الكنيسة كـان يعـاني   . توفيره

الصراع المذهبي، بحيث لم يكن من الممكن جمع تلميذين من مذهبين مختلفين قـي فـوج   

  !                                      ..؟  حديثة عليهواحد، فكيف يمكن إدخال الوسائل ال

خـذ بعـين   أفالظروف المستجدة فرضت التغير، و سمحت باإلصالح التربوي الـذي  

و هكـذا حسـب   . االعتبار إدخال الوسائل التعليمية الحديثة والمتطورة في العملية التعليمية

كانت تتمثل في عراقة األسـرة ونبـل    مؤرخي التربية في فرنسا تقهقرت القيم القديمة التي

أمام القيم الجديدة التي حلت محلها، وهي الكفاءة والخبرة ، وحسن توظيف الطاقات  الطبقة،

                                     .المادية والبشرية لتحقق في النهاية التطور الحضاري 

التعليمي ليصبح في مستوى التربوي ضرورة حتمية لتطوير النظام  بذلك اإلصالحوغدا 

فكان الشعور بقصور النظام التربوي والتعليمي، وعدم . التوظيف االقتصادي والتقني

مسايرته للتطور التكنولوجي، يحفز اإلدارة الفرنسية دوما على تجديد عملية ا إلصالح 

).17 (                                                                         

و قد نادى بعض التربويين الفرنسيين و منهم ، دوكوناس ، و بيار شوفا ليه بما سمي 

المدرسة الموحدة والجامعة الجديدة، و نفس الشيء طالب به اتحاد شباب المعلمين الفرنسيين 

عندما هتفوا بضرورة اإلصالح التعليم لما قدموا مشروع المدرسة الموحدة والجامعة الجديدة 
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و قد ركزوا على نقاط الضعف التالية ، نذكر منها على سبيل المثال ال ) 1914-1918( 

                                                           :الحصر 

تخلف نظام التعليم عن التطور التكنولوجي، ونادوا بضرورة إعـادة بنـاء النظـام     -

ياة الصناعية و التكنولوجية ، التربوي الفرنسي في ضوء التطورات التي طرأت على الح

  .والقضاء على الحرمان التربوي 

تخلف المدارس و المعاهد التقنية مما جعلها ليست في مستوى التطور التكنولـوجي    -

  .الذي تشهده البالد و غيرها من أقطار العالم المصنع

  حاجة التعليم العالي إلى نوعية جديدة من األساتذة   -

  .   ويات التعليم االبتدائي و الثانوي و العالي عدم وجود تنسيق بين مست  -

              اإلصـالحات التربويـة الفرنسـة التـي حـدثت بـن        و كان من تأثير ذلـك أن  -

سارت كلها في هذا االتجاه ، مما سمح بتطـور المنظومـة التعليميـة ،     ، 1958و1938

  . عامةوساعد إلى حد كبير في االزدهار التكنولوجي  والحضاري بصفة 

ـ   محـاوالت   يو لهذا تعد التجربة الفرنسة من أهم التجارب التي يمكن االستفادة منهـا ف

                    .و إدخال الوسائل التكنولوجية في العملية التعليمية  التربوي،اإلصالح 

                                               :المدرسة اإلنجليزية 
أما المدرسة اإلنجليزية فهي ال تختلف كثيرا عن المدرسـة الفرنسـية وإن كانـت لهـا     

خصوصيات ترتبط بطبيعة المجتمع البريطاني، و أهم المفكرين اإلنجليز الذين تحسسوا عملية 

وغيره الذين اعتبروا اإلصالح التربوي أساس اإلصالح   Dent.HGاإلصالح ، المفكر دانت 

إن المشكل االجتماعي هو في الحقيقة مشكل تربـوي، فكـل مـا    (( نت يقول دا. االجتماعي

                       )18))(أصاب المجتمع من فوضى يعود إلى افتقارنا إلى التربية السليمة

ويبدو أن فالسفة علماء االجتماع والتربية اإلنجليـز يـرون أن اإلصـالح التربـوي و     

ألن . لتغيير االجتماعي واالقتصـادي والسياسـي  التعليمي الشامل يؤدي بالضرورة إلى ا

و  المهم عندهم ليس الحكم على الماضي و إنما هو معرفة الطرقة المؤدية إلى المستقبل،

إن احتكار المناصب التعليمية وغيرها لألسرة العريقة قد انتهى، ((لهذا  قال روبين بادلي

  .)) وحل محله عراقة األسرة والكفاءة والجدارة العلمية 

وكان في غاية األهمية نظرا  1944إصالح عرفه المجتمع البريطاني كان سنة ولعل أهم 

                                .للتغييرات الجذرية التي أدخلها في نظمه التربوية و التعليمية 
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وكـان ذلـك اسـتجابة لحاجـة المجتمـع       الثانوي،فقامت بتمديد التعليم اإلجباري حتى 

اإلنجليزي إلى كفاءات وخبرات تساعد على مسايرة التطور التكنولـوجي والحضـاري   

ألن التعليم . الذي تشهده البالد، وحاجة المؤسسات الصناعية إلى خريجي التعليم الثانوي 

طيع أن يزود ، ال يست 1944االبتدائي الذي كان نهاية التعليم اإللزامي قبل صدور قرار 

التلميذ بالمعلومات و الخبرات الكافية تؤهله لخوض غمار الحياة الثقافية واالجتماعيـة ،  

  .و المساهمة في البناء االقتصادي الذي تحتاجه بريطانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية 

قى دولة أحدهما أن تب :خيارينوالواقع أن بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية كانت أمام 

تحت سيطرة الطبقة األرستقراطية وخيارها المدرسة التقليدية فال تفتح أبوابها لكل أبنـاء  

أو تختار أن تكون دولة ديموقراطية ذات مدرسة عصرية متفتحة على جميـع  .  المجتمع

الطبقات والتطورات الحديثة، بحيث يكن لجميع أبنائها على اختالف طبقاتهم االجتماعية 

  .طاقاتهمي الحقوق والواجبات استفادة من المساهمة ف

في وسـائل  ) العمال و المحافظون(ورغم االختالفات التي عرفها الحزبان المتصارعان 

تحقيق اإلصالح التربوي، مع أن المحافظين يميلون إلى تربية النخبة، بقـدر مـا يميـل    

فـي ضـوء هـذا    فإن النظام التربوي البريطاني تطـور  . العماليون إلى تربية القاعدة 

االختالف ولم يعق ذلك من إدخال مختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة فـي المنظومـة   

  .التعليمية 

و بذلك كانت اإلصالحات التربوية في هذين البلدين في ضوء األصـول االجتماعيـة و   

وكذلك األمر فـي   .القضايا المستجدة لمواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي والحضاري

التي اتخذت من  …ن الدول المتطورة كألمانيا واليابان و أمريكا وروسيا و غيرهاكثير م

  .التربية و التعليم و اإلصالح التربوي أهم شروط التنمية االقتصادية 

  :المدرسة العربية واإلسالمية 

إن تقارير اليونسكو تفيد أن انتشار التعليم يكاد كون عاما فـي كـل األقطـار العربيـة     

، على أن التعليم العالي ما يزال لـم  )19(ة  وخاصة التعليم االبتدائي والثانويواإلسالمي

يغط حاجات البالد، وهو ما جعلها تستعين بالنظم التربوية األجنبيـة، و تضـطر إلـى    

إرسال البعثات الطالبية للحصول على الكفاءات العالية في مختلـف ميـادين المعرفـة    

و هذا يفسر . في العلوم و اآلداب العربية  اإلسالميةوالتخصصات التقنية والعلمية وحتى 
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أن العمليات التعليمية في األقطار اإلسالمية لم تصل إلى استيعاب كل الطلبـة و تقـديم   

  .النوعية المطلوبة لمواكبة التطور التكنولوجي والصناعي العالمي 

نجد جـل السياسـات    فإننا و إذا شخصنا الواقع التعليمي في البالد العربية و اإلسالمية،

  : التربوية  واإلصالحات التعليمية تلتقي في تحقيق األهداف التالية 

على ذلـك مـا   ديموقراطية التعليم و إلزاميته، و السيما في الطور االبتدائي، وليس أدل 

فالتقارير السنوية التـي   .ترصده حكومات البالد العربية من ميزانية تنفقها على التربية 

  .يونسكو تدل على تزايد هذا االهتمام مع مر الزمان توجد عند ال

* هذا االهتمام يفسر إدراك الدول العربية إلى حاجتها  الكفاءات العليا التي تمكنهـا مـن   و  

كما فسـر حاجـة الـبالد    .االستفادة من التطور التكنولوجي و الحضاري الذي بعرفه العالم 

                           .المتنوعة التي تزخر بهاالعربية إلى االستفادة من ثرواتها الطبيعية 

لكن المالحظ أن ظاهرة تعميم التعليم مع ما حققته من نتائج ، فإنها أوجدت الكمية النظرية * 

ألن اإلصالحات . والتنظيرية ، و أخفقت إلى حد ما في تكريس المفاهيم النوعية و التطبيقية 

اكب التطور العلمي و التكنولوجي، و ما يلـزم ذلـك مـن    التربوية  والمناهج التعليمية لم تو

وهذا جعل اإلطار المتخرج في البالد العربية يجد صعوبة التنسـيق  . وسائل حديثة ومتجددة 

الجيد بين متطلبات الظروف الحضارية فـور اندماجـه فـي الحيـاة العمليـة االقتصـادية       

                                   .لمية واالجتماعية وحتى السياسية مع ما تلقاه في حياته الع

إعداد نخبة من الكفاءات التقنية واإلدارية والسياسية واالقتصادية، وهنا وجـدت حكومـات   *

الشعوب العربية واإلسالمية تواجه مشكلة التعليم العام كحاجة ضرورية لكـل أفرادهـا كـل    

يم النوعي الذي يناسب حاجة النخبة حسب قدراته واستعداداته كتربية قاعدية من ناحية، والتعل

                .الممتازة،  والتي يمكّن ألفرادها اكتساب أرقى الخبرات وأعلى مراتب العلم 

و مفهوم النخبة هو اآلخر عرف تطورا كبيرا في المجتمعات الغربية نتيجة تطور المفاهيم   *

االقتصادية والسياسية، فقد كان اإلنجليز مثال يربطون النخبة بعراقة األسرة و نبلها ومكانتها 

 االجتماعية، فاحتكر هؤالء على هذا األساس المؤسسات التربوية ذات السمعة العالية، وهو ما

كفي أن المتر يجعل االنتساب إليها عسيرا ألن كلفة التسجيل باهظة، أما أبناء األسرة العريقة ف

شح يكتب اسمه على ورقة االمتحان فيغنيه ذلك عن اإلجابة، و يضمن له اسم عائلته الدخول 

لكن المستجدات القاسية التي عرفتها بريطانيا خالل الحرب العالمية الثانية، . بدون صعوبة

والتي أثبتت أن مصيرها مرتبط و متوقف على كل أبنائها دون استثناء ، جعلها تكرس 
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، و فيه حلت الجدارة العلمية و 1944فهوما جديدا للنخبة في اإلصالح التربوي ة سنة م

    . .الكفاءة محل عراقة األسرة و الطبقة ، واألمر نفسه حدث في أمريكا و فرنسا و ألمانيا 

و فالسفة الفكر السياسي و االقتصادي . ونتيجة ذلك تغير مفهوم النخبة عند علماء االجتماع    
حدثين ، مثل بارطو، الذي أآد أن القدرات العقلية ال يمكن حصرها في أصل أو عنصر أو الم

طبقة ، و نفس الشيء تبناه علماء النفس الذين نفوا نسبة الذآاء إلى العنصر أو العرقية أو الطبقية 
 و لهذا تعد مسألة إعداد اإلطارات المختلفة مشكلة اجتماعية وقضية تربوية تعليمية تزداد .

                               .صعوبة آلما زادت الحضارة رقيا، و آلما زادت التكنولوجية تعقيدا
و من هذه الخلفيات نجد مسألة النخبة في البالد العربية مطروحـة بقـوة فـي نظمهـا     

اتها التعليميـة، نظـرا الرتبـاط النهـوض الحضـاري و التطـور       ـالتربوية وإصالح

 يمكن لنظام تربوي قاصر أن يلبي هـذه الحاجـة للمجتمعـات و    التكنولوجي بها، إذ ال

  .الشعوب العربية

ورغم النتائج التي حققتها أحيانا في هذا المجال إال أنها لم تستطع المحا فضة على بقائها 

و استثمارها استثمارا إيجابيا، مما جعلها تتعرض لنزيف نخبوي رهيب، بسـبب قـدرة   

هذه العناصر  وجلبها برفاهتها، أمـام ضـعف الـبالد     المجتمعات الصناعية على كسب

العربية واإلسالمية  وفقرها الحضـاري فـي إيجـاد الوعـاء الثقـافي والتكنولـوجي       

  .واالجتماعي لهذه النخبة من أبنائها 

وقد اقتصرت اإلصالحات التعليمية في البالد العربية على تعميم التعليم و محو األمية و 

ارك الواقع االجتماعي، والتخلص من رواسب الجهل واألمية التـي  التعلم األبجدي ، لتد

ومعنى ذلك أن اهتمامها بالقاعدة كان . عرفتها بدرجات متفاوتة خالل الحقبة االستعمارية

  .على حساب النخبة 

و الواقع أن المبادرات اإلصالحية التي قامت في البالد العربية، كتلك التي قامـت بهـا   

، و التي قام بها مصـطفى كمـال أتتـرك    )1879- 63هد إسماعيل ع(األسرة الخديوية 

على أساس الحداثة، قد أوجدت المؤسسات الحديثة، و نجحت في نشر ) 1934- 1881(

. والسيما العلوم العصرية و الفنون المسـتحدثة . الثقافة و المعرف على اختالف ميادينها

ديمة، بحيث تصـبح المؤسسـات   إال أنها لم تكن كافية ألنها أهملت تطور المؤسسات الق

ذلـك ألن  .القديمة والمستحدثة مؤسسة واحدة تهدف إلى التنمية االقتصادية و االجتماعية
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واالجتماعي و الحضـاري   بالواقع الثقافياإلصالح التعليمي ال يكون فعاال ما لم يرتبط 

  .ألي أمة من األمم 

الصناعي ة حسب حاجة التطور فالدول االستعمارية طورت منظومتها التعليمية و التربوي

في بلدها األم، بينما ورثت البالد العربية و اإلسـالمية منظومـة تعليميـة     والتكنولوجي

استهالكية، فما أن شقت طريقها إلى االستقالل والتنمية حتـى شـعرت بالحاجـة إلـى     

و لهـذا اإلصـالح التربـوي و    . التصنيع والحاجة إلى استغالل ثرواتها الطبيعية محليا

التعليمي في البالد العربية و اإلسالمية يعيش صراعا بين الصيرورة التاريخية و الحدس 

الفكري، و إن كان األول أسرع من الثاني، و لهذا يجب االعتماد كما يرى علماء النفس 

  .على قدر كبير من الذكاء في عملية اإلصالح

ن ال يمكن اعتماده كنظـام  و إذا كانت االستعانة بالخبراء األجانب يصلح كحل مؤقت، لك

فالبد من إصالح في ضوء التغيرات التـي اجتاحـت العـالم ، و    . تربوي تعليمي دائم 

بإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثـة و المسـتحدثة وتجديـدها باسـتمرار، والتعجيـل      

  .وهذا هو االستثمار الحضاري الحقيقي. بتطويرها لمواكبة الواقع الحضاري و العلمي 

لب ذلك إقامة نوادي تقنية وعلمية ومخابر تكنولوجية تلحق بالمدارس يشرف عليها و يتط

مختصون أكفاء، يركزون على الخبرة و المهارة و يفسحون المجال علـى االكتشـاف و   

   .المبادرة

أن إدخال الوسائل التعليمية الحديثة  في العملية التعليمية أصبح فـي الوقـت    لخالصةو ا

ورة، بل عليه أن يساير التطورات العصرية اليومية، و لهذا البـد  الحاضر أكثر من ضر

أن ترصد له كل اإلمكانيات المطلوبة ذلك ألنه هنـاك عالقـة تـرابط و تكامـل بـين      

  التطورات العلمية و العملية التعليمية 
 

  ــــــــــــ
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Résumé : 
 
La ville de Skikda compte plusieurs réservoirs d’eau. L’histoire de leur 
construction remonte à l’ère romaine. Ces réservoirs d’eau sont considérés 
comme l’élément vital qui conditionne la vie socio-économique de Skikda. Les 
trois réservoirs de « Stora », représentent les plus importants vestiges de 
stockage de l’eau dans la région. Ils sont construits au environ de l’an 
44.av.J.C. Leur état de dégradation, nécessite plus que jamais, une 
intervention pour leur préservation. Il est certains que ces réservoirs, 
construit par les romains pour le stockage des eaux pluviales, revêtent une 
importance historique et urbanistique. Ils constituent des documents vivants, 
renfermant, des informations prestigieuses, particulièrement l’état agricole et 
socio-économique, durant l’époque romain. A cet effet, l’objectif de notre 
travail est d’analyser les matériaux du patrimoine de ces bassins, en référence 
historique et archéologique, pour une meilleure restauration et par 
conséquent, redonner les positions stratégiques de ces bassins, qui sont les 
leurs, dans la région de Skikda. La connaissance de l’exploitation des points 
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d’eau disponibles au niveau de la ville, que ce soit des caniveaux, des sources, 
ou des eaux souterraines, comme les puits, nous permettra de mieux cerner et 
exploiter les ressources en eau dans la région aux profils de la population. 
Mots Clés : Skikda ; Réservoirs d’eau ; Préservation, impact socio-
économique 

  :ملخص
من بين المعالم التي تشهد على  الوجود الروماني بشمال إفريقيا خزانات الماء، التي تعتبر  

أماكن لتجميع الماء ، تابعة إداريا إلى  هيو . لعناصر الحيوية في المدينة الرومانيةمن ا
تشير بعض المعطيات األثرية و الحالية إلى وجود . والية سكيكدة، وتحديدا في بلدية سطورة

استمرارية في استعمال هذه الخزانات لنفس الغرض و هو توزيع الماء إلى المدينة حتى 
  .التي تشرف عليها مديرية المياه التابعة لها وقتنا الراهن، و

تعتبر المواد التي بنيت بها خزانات الماء بسطورة، ضمن قائمة المواد التي أعطت لإلنسانية 
ثبات المرافق الحيوية و المساكن، و قوة مقاومة الظواهر الخارجية، و استخدامها في بناء 

إالّ أنها أصبحت . هذا الشعب الروماني حضارة خزانات الماء يعطي دالال واضحا على تقدم
و لمعرفة أسباب التلف ومدى . عرضة للضياع و االندثار بسبب عدة عوامل منها الطبيعية
الفيزيائية بالطريقة  لخصائصأثرها على مواد البناء قمنا بدراسة تطبيقية تمثلت في ا

حجر، آجر (مواد بناء الخزانات  أثبتت النتائج األولية للتحليالت الفيزيائية، أن كل. التحليلية
مما  10.02و  9.37فيها بين  PHذات خاصية قاعدية، حيث تتراوح نسبة ) و مالط

كل هذه المواد ذات . يساعد بعض األشنات و النباتات النمو في مثل هذا الوسط القاعدي
٪، مما يسهل امتصاص الماء و تفاعل مع مكونات 37.39٪ إلى 28.55نفاذية عالية 

ذه المادة، و يتبع عنه هشاشة المواد و تزهر األمالح بعد ذوبانها، مما يسرع في تلف ه
٪، و امتصاص الماء 6.50المواد، غير أن مادة الحجر تحتوي على نفاذية مفتوحة 

٪مما يعطيها أكثر مقاومة للرطوبة و المياه عن غيرها من المواد األخرى و بالتالي 2.61
كما يحتوي مالط البناء على نسبة من الجير الحي . الصمود للعوامل الطبيعية عبر الزمن

٪ مما يرجع استعمال مادة الجير كمادة رابطة مع الرمل في 3.36٪ و 2.24تتراوح بين 
  .تركيبة هذا المالط
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  :مقدمة- 1
 500يعتبر الساحل الجزائري موقعا أثريا ذا أهمية بالغة، فعلى الشريط الساحلي و على بعد 

تطل على ساحل البحر األبيض المتوسط، أما . تقع مدينة سكيكدةكلم شرق الجزائر العاصمة 

كلم، من الجنوب تبعد عن مدينة قسنطينة 110لغرب تبعد عن مدينة عنابة بحوالي من ا

روسيكاد تسمية فينيقية متكونة (  Rusicadeكلم، و قد سميت في القديم روسيكاد87بحوالي 

و معناها الكامل " المنارة"و تعني " أوكاد"تنطق " أكاد"و " رأس"من كلمتين روس و تعني 

  ". رأس المنارة"

في   Publuissittiusروسيكاد مدينة ذات األصل البوني، سلمها قيصر لحليفه بوبليوسيتيوس

- 27(م، و كانت من بين المدن األربعة الرئيسية التي شكلت في عهد أغسطس .ق 46سنة 

  ).م.ق 14

م، ثم من 437في سنة )  Genseric( دمرت المدينة من طرف الوندال في عهد جنسيريك

  .م533عند االحتالل البيزنطي في  Gelinerطرف جليمار

و من أهم آثارها التي تعود للفترة الرومانية، مجموعة من الخزانات المائية ذات أبعاد كبيرة 

و التي حاولنا أن نتعرف عليها من خالل ما تبقى منها مستعينين برسومات دوالمار التي 

، و المالط  بحيث كل نوع يمكن بنيت الخزانات بالحجارة، اآلجر، الطالء. كانت في أتم الدقة

و استعملت لبنائه . أن يكون لوحده مثاال خاصا للصيغة التي يمكن أن يكتسبها مبنى من خالله

  .نوعين من المالط، مالط السد و مالط الربط

وقوع الخزانات المحاذي للبحر جعله عرضة لمختلف أنواع التلف من أبرزها الرطوبة و 

الصور . األولى وقايته عن طريق الترميم دون المساس بكماليته و جمالهاألمالح، فمن المهام 

، تبين على التوالي مخطط سكيكدة، مخطط الخزانات، موقع المدينة )04- 03- 02-01(رقم 

  .الرومانية، و أخيرا موقع الخزانات
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ميناء سطورة آنذاك، كما تكشف أن المنطقة خالل التواجد الروماني لم تكن تعاني من أزمة 

  .المياه

  :مـدى الحفظ والصيانةــ 3

إن الخزانات الرومانية اليوم في حالة تلف فائقة، حيث لم تبقى منه سوى بعض الواجهات 

زاد من زوالها فتح طريق جديد التي هي األخرى في طريقها إلى السقوط والزوال، و ما 

أمامها، أما خزان سطورة و خزان بويعلى المستطيل فهما في حالة حفظ حسنة إذ مازاال 

يمدان المدينة بالمياه الصالحة للشرب، هذا ال يمنع تعرضهما لعوامل التلف خاصة ضغط 

ر فهو مغلق كليا أما خزان بويعلى سبعة بيا. المياه أثناء تدفقها، و اهتزازات محركات المياه

ما جعله يحتفظ بمعالمه و هندسته المعمارية من الجهة الداخلية، أما الواجهات الخارجية فهي 

في حالة تلف بالغة خاصة من الواجهة الجنوبية التي تتأثر كثيرا بضغط التربة، وعلى هذا 

ة في األساس وللمحافظة على هذا اإلرث الحضاري، شرعت مديرية الثقافة لوالية سكيكد

اإللحاح على الوزارة المعنية إلعادة النظر في هذه المعالم التاريخية الهامة، هذا يظهر من 

خالل طلب مديرية الثقافة لوالية سكيكدة بتصنيف هذه المعالم و حمايتها ذلك من خالل إجراء 

  .دراسة ترميم للخزانات كمبادرة أولية للحفاظ عليها

  ):أهمية األثر(تصنيف الخزانات ــ 4

إن الخزانات  الرومانية، كمعلم أثري وتاريخي، لها أهمية معمارية وتاريخية كبرى، إذ تعتبر 

وثيقة حية نستطيع أن نستنبط منها معلومات هامة في جميع الميادين، خاصة الجانب 

االقتصادي، الزراعي و االجتماعي في العهد الروماني، إضافة إلى موقعها االستراتيجي 

  .ا زادها من أهميتها تزويدها بالماء لسكان الواليةو م. بالوالية

نحو تصنيف الخزانات الرومانية  �، تحت عنوان )2010مارس  30(جاء في جريدة المساء 

، أين كشفت مديرية الثقافة لوالية سكيكدة، أنّها ستقوم عن قريب بتصنيف الخزان  �بسطورة

األولى، و الذي يوجد في وضع كارثي  الروماني بسطورة، الذي يعود إلى الفترة الرومانية

للغاية بفعل عوامل الزمن و اإلنسان معا، و ذلك بعد حل إشكالية العائلة التي ما تزال تقطن 

  .بداخله من جهة، و من جهة أخرى تحويل حظيرة البلدية التي تحتل جزءا منه إلى مكان آخر

لية تثمين المعالم األثرية بوالية م الخاص بعم2010مديرية الثقافة في إطار برنامج  كما قامت

سكيكدة، إدماج الخزانات الرومانية، كما سجلت الوزارة عمليات استعجاليه تتمثل في ترميم 

  .هذه الخزانات
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  :أهم خزانات الماء بالمنطقةــ 5

، حيث  كلم إلى الشمال الغربي لروسيكاد 4تبعد سطورة بحوالي : خزان سطورة- 1.5

تمأل بواسطة قناة تجلب المياه من واد القردة، تم ترميمها عام نجد بها خزانات واسعة  

م و يصل 29م، أين تم توسيعها، هذا المبنى الروماني يأخذ الشكل المستطيل طوله 1843

م و ذلك قبل أعمال الترميم، و تقع هذه الخزانات بجانب 22.50عرضه إلى ما يقارب 

  .بيةالهضبة أين توجد تدعيمات خارجية في الجهة الغر

م، 150أما فيما يخص الخزان الثاني فيبعد عن األول بحوالي  :الخزان المستطيل- 2.5

يأخذ الشكل المستطيل في االتجاه الغربي بالضبط في الشمال الغربي للمنطقة، قدرت أبعاده 

و  م عرضا25م طوال و 52.45م عرضا، أما أبعاده الداخلية فوصلت إلى 30م طوال و 60

اد لواش، كانت جدرانه الداخلية على طبقات مدعمة بأعمدة متتابعة كل هو يستقبل مياه و

م حيث نجد أربعة دعائم كبيرة على استقامة واحدة في الوسط تشكل محورا كبيرا، و 6.50

  .3م11000قدرت طاقة استيعاب هذا الخزان للماء 

مستوى  م على120بني بموازاة اتجاه منحدر الهضبة على ارتفاع :خزان سبعة بيار- 3.5

م طوال تقربا أما عرضه 52سطح البحر تقريبا، يأخذ الشكل اإلهليليجي حيث قدرت أبعاده 

م، قسم فضاؤه الداخلي إلى سبعة أقسام و هي عبارة عن أحواض ذات أشكال و 34فحوالي 

  .تبين على التوالي منظر عام لكل خزان) 07-06-05(و الصور رقم  .أبعاد مختلفة
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ذات مقاومة كبيرة للعوامل الخارجية، و مادة  تجفيفها، و في نفس الوقت خفيفة الوزن، و

  .زخرفية تزيينية

تختلف مادة الطينة من مكان إلى آخر، لذا ال يمكن إعطاء نسب ثابتة للتركيبة الكيميائية، غير 

أّن أهم هذه المركبات سليكات األلومين المائية الممزوجة بالكلس و الرمل الناعم بعد تنقيته، 

معدنية منها الحديد الذي بدوره يعطي اللون األحمر بعد عملية التفخير و إضافة إلى األكاسيد ال

  . التسوية

ما بين (و لآلجر مقاسات و مراحل يمر بها قبل االستعمال حيث طول اآلجر شبر واحد 

، و عرضها نصف شبر، أما سمكها فيتراوح مابين أصبعين إلى ثالثة )سم25سم إلى 20

   .أصابيع

نتحصل على اآلجر من الغضار المقولب 

، وتعتبر صناعة اآلجر ) 01الشكل رقم (

من أقدم صناعات مواد البناء المعروفة، 

وتختلف أحجام اآلجر باختالف استعماالته 

،  )سم18إلى  10(من قالب صغير الحجم 

، )سم22إلى  12(قالب متوسط الحجم 

نشير ). سم26إلى 14(قالب كبير الحجم 

  .اس هذه األحجام ليس ثابتا، بل يمكن أن يخضع للتعديل يبن أنواع اآلجرإلى أن قي

  :مراحل تصنيع اآلجـر-1.2.6   

للحصول على نوعية جيدة من اآلجر ال بد 

من تصفية الطينة المستخرجة خاصة من التأثيرات الخارجية في فصل الشتاء بعدها توضع 

سم، و يتم تحريكها يوميا حتى يتسرب الماء بصفة كاملة 50في أحواض كبيرة يبلغ سمكها 

و يؤثر عدم . رينفي خاليا الطينة المحضرة، و قد تدوم هذه العملية حوالي شهر أو شه

تجانس المادة الحقا على اآلجر بعد قولبته و حرقه، فإذا ظهرت تشققات على اآلجر المصنوع 

فالعيب يكمن في الشوائب الموجودة بداخله و التي لم تصفى جيدا، و لتفادي هذه المشكلة ال بد 

.األشكال المختلفة لآلجر): 01(شكل رقم



  2014نوفمرب . 2ج،8ع: جملة البحوث والدراسات العلمية
143 

 

ر من الشوائب، من ترك المادة مدة طويلة على طبيعتها األصلية و كلما طالت المدة تنقل أكث

  :و تتضمن تقنية الصناعة عمليتين تعرف األولى بالقولبة و الثانية التجفيف، و هما كما يلي

  :المادة األولية
المادة األولية لصنع اآلجر هي الغضار، و هو ناتج من تفتت بعض الصخور الطبيعية بفعل  

و . المونت موريونيت الكاولينيت، اإليليت، و: عوامل الطبيعة، وأشهر فلزات الغضار هي

 .Al2O3و األلومين  SiO2تحتوي كلها على نسب مختلفة من السيليس

  :ويمر اآلجر بمراحل تصنيع و من أهمها

و فيها يتم تفتيت كتل الغضار و تنقيتها من  :االستخراج أو تحضير المادة األولية- ا

طيب العجينة بإضافة الشوائب، ثم تحضير العجينة بالسحق والهرس ثم خلطها وبعدها يتم تر

  .الماء

     :التشكيل و القولبـة- ب

عملية القولبة هي التي تعطي الشكل النهائي للقطعة ، و تتم بوضع المادة داخل قوالب خشبية 

تختلف أحجامها من منطقة إلى أخرى، و توضع على أرضية ملساء حتى تكون سهلة النزع و 

أو فوق طاولة مخصصة لذلك، . الجدران ملساء الظهر حتى ال تصعب على الصانع في طالء

حيث تمأل القوالب و يمرر عليها الصانع آلة حديدية لضغط الطينة، ثم ينزع ما هو زائد عن 

سعة القالب، و لكي تسهل هذه العملية يجب أن تكون العجينة دسمة نوعا ما حتى يهل 

  .استخراج الطينة من القالب دون ضرر أو تشقق

  : التـجفـيف- ج 

عملية التجفيف بعد القولبة مباشرة و تهدف إلى إزالة الماء الموجود في الطينة، و  تأتي

يستحسن إجراء هذه العملية بعيدا عن أشعة الشمس و خاصة في الصيف، و هذا كي تتبخر 

  .كمية الماء الموجود فيها ببطء و بالتالي فإّن هذه العملية تأخذ وقتا طويال

م °800يا يوضع اآلجر داخل أفران تتراوح درجة حرارتها بين بعد إتمام عملية التجفيف طبيع

  . م و هي كافية لتسوية الطينة المحضرة°1200و 
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إّن االستعمال الواسع لهذه المادة يرجع إلى خفتها و سهولة تشكيلها، و انخفاض تكلفتها، 

ي أن ، أ2سم/كلغ 360و  2سم/كلغ 60إضافة إلى قوة التحمل العالية حيث تصل إلى مابين 

كما يعتبر عازال  .كلغ فإنّها تقاوم 360القطعة الواحدة إذا وضعت تحت ضغط أقصاه 

  .للحرارة، و الرطوبة

وهي عملية إكساب القطع المشكلة القساوة و الصالبة بحرقها في : الحرق و التبريد- د 

  .بالنسبة لعملية التبريد يجب أن يحدث تدريجيا لتجنب تشققها أفران خاصة، أما

  :صائص اآلجـرخ -2.2.6
يتمتع اآلجر بمواصفات إنشائية جيدة فهو مادة عالية المقاومة للضغط وخفيفة الوزن وجيدة 

  .العزل للحرارة و الرطوبة، باإلضافة إلى كونها جميلة الشكل و اللون

 3م/كلغ1800المثقب و المجوف و 3م/كلغ1500و  1200تتراوح بين : الكتلة الحجمية- أ

 .تلآلجر المصم

  .لآلجر العادي 2سم/كلغ300و  50تتراوح بين  :قوة مقاومة الضغط- ب

و تعتمد على العجينة و طريقة التصنيع، و كذا درجة الحرق حيث أن  :االمتصاص- ج

لدونة الطين، ودرجة الحرارة العالية ينتج عنها وحدات ذات امتصاص عالية للماء ال تقل عن 

8.%  

الحرارة أثناء عملية التصنيع وكذلك على عدم وجود أمالح تعتمد على درجة : المتـانة- د

  .في العجينة ينتج عنها وحدات أقسى و أصلب

المالط مادة رابطة يستعمل للصق عنصرين مستقلين في البناء كاآلجر و :المالط- 3.6

يسمح المالط المغطي بضبط سطح الجدران، إعطاء شكل . الحجارة، و لتجصيص الجدران

فالمالط إذن مادة معمارية مركبة ، لبنايات من التقلبات الجوية وتسرب المياهجميل ولحماية ا

رمل، (نتحصل عليها بخلط مادة رابطة تتمثل في الجير مع مادة مخشنة عامة تكون طبيعية 

يصنع الخليط بوضع الماء تدريجيا و خلط . وتشكل المادة الحبيبية هيكال للمالط ) آجر مكسر
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و . متجانس وتسمى هذه العملية عملية الخلط) عجينة(على خليط  بطيء ومنسق حتى نتحصل

  :نجد نوعين من المالط

هو مالط يتكون من الجير، الرمل، مسحوق اآلجر :مالط الوضع و األساسات -1.3.6

و هو عامة يشكل مالط الفترة ).Vitruve(و القرميد و الماء و هذه تركيباته حسب ما وضعها 

  .الط الروماني الجير، مواد بوزوالنية،الرمل والماءالقديمة، حيث يتكون الم

  .من الماء% 20-  15) + الوادي، البحر(أحجام من الرمل  03+حجم من الجير  01- ا

  .من الماء% 20-15) + الوادي، البحر(أحجام من الرمل  02+حجم من الجير  01- ب

م من مسحوق حج 01) +الوادي، البحر(أحجام من الرمل  02+حجم من الجير  01- ج

  .من الماء% 20-15+اآلجر و القرميد

  .من الماء% 20-15+ حجم من البوزوالن 02+حجم من الجير  01- د

فإنه يمكن استعمال مالط الوضع كرابط خاصة فيما ) Vitruve(حسب :مالط الربط - 2.3.6

الطالء مع يتعلق بالربط بين اآلجر كبيرة الحجم، كما يمكن استعماله أيضا في مختلف طبقات 

 Leاالختالفات في حجم حبيبات الرمل في كل طبقة، يستعمل خاصة في الطبقة األولى

gobetis   من الطالء، هي نادرة االستعمال من هذا المالط نجده في روما على الجدران

طبقات فقد  03، حيث طبقاته سميكة جدا وبدال من L’atrium de Vestaالشمالية للساحة 

حجم من  01(طبقات حيث الطبقة الرابعة تتكون من هذا المالط  04طبق على الجدران 

-15+حجم من مسحوق اآلجر و القرميد 01) +الوادي، البحر(أحجام من الرمل  02+الجير 

  ).من الماء% 20

الذي يتم   lait de chauxيمكن استعمال الجير اللبني) Jean-Pierre Adam(حسب

  .و هذا ما نجده في الفترة الهيلينستنية. لرملمن الماء و ا% 80إلى % 70تحضيره مع 

  :مكونات المالط  - 3.3.6

  .مساعدة زائد الماء ، و أحيانا مواد) الرمل(، مخشنات )الجير(يتكون المالط من رابط 

  :الجير - أ

و   (mortier)، التي تضمن الربط بين مكونات المالط (liants)الجير من المواد الرابطة

وتحمل  ،(CaO3)تشكلت عن طريق حرق الكلس أو كربونات الكالسيوم. تؤثر على خصائصه
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هذه المادة في طياتها عناصر أخرى مثل أكسيد األلمنيوم، أكسيد الحديد، أكسيد السيليسيوم 

  .الغنزيوم

. والتي ترسبت منذ ماليين السنين من المحاجر نتحصل على الجير من الكلس الذي يستخرج

 8كـلس غير نقي متكون من  كـلس نقي،  :ويتوفر في معظم البلدان على األشكال التالية

من  % 20الرمل، أكسيد الحديد وحوالي  المغنزيوم،: من عناصر أخرى منها % 12إلى 

  .الصلصال

  :الرمل-ب

  :بحيث تختلف أنواعه و أحجامه و نجد 

  .مم  6.5مم إلى  0.1الرمل ما بين  -

  .مم 30مم إلى  4الحصى من نوع حبات األرز ما بين  -

  .مم 30الحصى التي تتجاوز  -

  .الرمال الرسوبية المستخلصة من الحصى والمستخرجة كذلك من الوديان -

نتحصل من الرمال الرسوبية مادة مالئمة لصناعة المالط المالئم ، و للتجصيص وتسمح  -

والمغربلة بالحصول على الطبقة الحبيبية المطلوبة وذلك انطالقا من الرمال المسحوقة 

الحبيبات الكبيرة الحجم،  يجعل العجن أكثر صعوبة وأكثر بطًأ وتحتوي هذه الرمال عامة 

  .على نسبة هامة من العناصر الجد ناعمة

 :الماء- ج

للماء دور فعال للحصول عل مالط جيد لالستعمال، و لديه ثالثة أدوار أساسية تضمن اللدونة 

حيث تساهم المياه في عملية تكوين للجير ) رمل+ مادة الصقة (الخليط المسحوق ) مرونة(

و أكثر المياه مناسبة للقيام بعملية الخلط  تتمثل في المياه . وتضمن انحالل الغاز الكربوني

و من بين المياه التي يجب . حة للشرب و بذلك يجب علينا  تفادي االستعمال العفوي للمياهالصال
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تفاديها المياه غير الصافية، المياه السلفاتية، وخاصة مياه البحار الحتواء هذه األخيرة على أمالح 

  .تساهم في تلف و تدهور المالط

  :المواد المساعدة -د

  : ط لتحسن من بعض مميزاته، من بينهاهي مواد تضاف بكمية قليلة للمال

الذي يتكون من خليط من األلومين، السيليس والحديد تختلف  :البوزوالن الطبيعي-

مقاديرها، وتساهم هذه المواد المضافة في تشكيل تفاعل بوزوالني أين تتفاعل السيليكات 

  .األلومينات و المواد المضافة مع الجير وماء العجين 

 :االصطناعيالبوزوالن -

 عند الهيدرولي األسمنت خواص تكتسب ولكنها ذاتها في أسمنتية ليست سليكونية مادة هو

  . والماء الحر مع الجير تفاعلها

تستطيع بعض المواد التحول إلى بزوالت مصطنعة تتمثل في بودرة الصلصال المطهر أو  

اآلجر الكامل المطهر و المدقق، و ترفع هذه المواد المسحوقة مثل بودرة الصخرة من مرونة 

  .  و صالبة المالط

  . يستطيع تشكيل مالط مائي ذو نوعية ممتازة : حجر البازلت المكلس -

تستعمل لتحسين تركيبة المحتويات خاصة    : المواد المبللة و المغطية و الملدنة  -

كما أنّها تساهم . في الدهان، و لديها إمكانية جعل الخليط أكثر ليونة ولدونة أو أكثر ميوعا

الصابون، : كذلك في تسهيل التطبيق خاصة عند تصفية الطالء و من أهم العوامل المبللة

  .إلخ...مغ،بعض أنواع الص

الجير كعامل رابط، كما هو تساعد في تثبيت الصبغ و عادة ما تستعمل في   :المثبتات -

حال آلون البوتاس حيث يدعى عامة السولفات المزدوج للبوتاسيوم واأللومينيوم المشبع بالماء 

  .و الذي يدعى غالبا آلون البوتاس أو ألون الصخرة و هو إسم معدني كالكولينيت
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تضاف بعض المواد لتقوم بتصليب المالط و تتمثل في شحوم   : المواد المصلبة  -

  .األمعاء و الصمغ و الصمغ الطبيعي و صمغ الصنوبر اإلصطناعي 

دورها التخفيض من دخول الماء و تحسين قدرة الشعيرات ومن بينها  : موانع الرطوبة  -

  .الشحوم، شحوم األمعاء و استيارات المغنزيوم: 

هي مواد ملونة غير قابلة للذوبان تقوم بتكوين الواجهات دون أن تنفذ  :نالوالصبغ و األ- 

تماما داخل المادة على عكس الصباغة ويستخلص الصبغ عامة من مواد أصلها معدني أو من 

أما اللون يصنع من الطالء الجيري بإضافة الصبغ  .المعدن أو في بعض األحيان من النباتات

. ة ماء الكلس األبيض أين يلعب الجير دور الملونماعدا في حال
  

يتكون الطالء من اثنين إلى ثالثة طبقات وهذا ما يمكن مالحظته عند إجراء :الطالء- 4.6

الطالء . مقطع طولي على مستوى طبقة من الطالء مع تجانس المواد المستعملة في كل طبقة

الطبيعي، مكون من ثالث طبقات منتظمة مصنوع أساسا من الجير الهوائي أو الجير المائي 

و هي . ذات أسماك مختلفة إذ تتميز كل طبقة بقوة ميكانيكية مميزة، أكبرها الطبقة األولى

  :كالتالي

و هي طبقة الشد تسمح بتحقيق التكامل بين مختلف : Le gobetisالطبقة األولى- 1.4.6

األخرى، ويجب أن توضع بإتقان مواد البناء األخرى، كما تضمن الترابط مع طبقات الطالء 

وهذه الطبقة ال يجب أن تكون ذات صالبة و قساوة أكبر من السند . لنجاح الطبقة الثانية

  .الذي تطبق عليه  le supportالمعماري

طبقة ذات سمك أكبر من الطبقتين األولى و : Le Corp d’enduitالطبقة الثانية- 2.4.6

 .طبقة األولىالثالثة هدفها تنظيم و تسوية سطح ال

آخر طبقة هدفها عزل عوامل التلف كالرطوبة، و : La finitionالطبقة الثالثة- 3.4.6

 .إعطاء منظر جمالي و تزييني، و هذه الطبقة رقيقة جدا تعطي للطالء الوجه الحقيقي

 :التجارب- 7

للوصول إلى اقتراحات دقيقة، قمنا باختيار عينات من الحجارة، المالط، الطالء، و اآلجر 

معرفة الخصائص الفيزيائية بالطريقة الكالسيكية، النفاذية، بتحاليل مخبرية تتمثل في 
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من خالل هذه النتائج توصلنا إلى تبيان نوعية المواد . امتصاص الماء، و قياس الرطوبة

  .لى بعض الحلول القتراحات الصيانة و الترميمالمستعملة، و إ

  :ــ نتائج التحاليل8

  )01(نتائج التحاليل الفيزيوكيميائية مبينة في  الجدول رقم 

  )سطورة و فلفلة(الخصائص الفيزيائية لكل العينات): 01(جدول رقم

  

  

  

  الخصائص

  العينات

نسبة 

الرطوبة 

(%)  

نسبة 

امتصاص 

الماء 

)%(  

النفاذية 

 المفتوحة

%  

الكتلة 

الحجمية 

 الظاهرية

  3سم/غ

الكتلة 

الخصوصية 

  )3سم/غ(

CaO  

(%)  
PH  

  

  

  

  

عينات 

مواقع 

 سطورة

  10.02 3.36  1.92  1.79  33.48  18.61  0.73  )01(آجر

مالط 

  )01(السد
2.92  16.19  28.55  1.79  1.95  2.24 9.32  

  9.64 2.24  2.48  1.92  06.50  02.61  1.07  )01(حجارة

  9.65 3.36  1.95  1.64  34.82  21.17  1.25  )02(آجر

مالط 

 )02(الوضع
2.67  18.84  37.39  1.94  1.98  3.36 9.37  

  9.67 2.24  2.27  1.94  19.11  8.41  0.80  )02(حجارة

  9.51 3.36  1.94  1.73  28.75  16.59  1.95  )03(آجر

مالط 

 )03(الوضع
3.61  19.21  32.56  1.69  1.95  3.369.61 

 3.369.58  1.92  1.66  35.48  21.29  2.81  )04(مالط

  :تحليل النتائجـ 9

) حجر، آجر و مالط(أثبتت النتائج األولية للتحليالت الفيزيائية، أّن كل مواد بناء الخزانات 

مما يساعد بعض  10.02و  9.37فيها بين  PHذات خاصية قاعدية، حيث تتراوح نسبة 

كل هذه المواد ذات نفاذية عالية . األشنات و النباتات النمّو في مثل هذا الوسط القاعدي

٪، مما يسهل امتصاص الماء و تفاعل مع مكونات المادة، و يتبع عنه 37.39٪ إلى 28.55

ذه المواد، غير أّن مادة هشاشة المواد و تزهر األمالح بعد ذوبانها، مما يسرع في تلف ه

٪ مما يعطيها أكثر 2.61٪، و امتصاص الماء 6.50الحجر تحتوي على نفاذية مفتوحة 



  2014نوفمرب . 2ج،8ع: جملة البحوث والدراسات العلمية
150 

 

مقاومة للرطوبة و المياه عن غيرها من المواد األخرى و بالتالي الصمود للعوامل الطبيعية 

 ٪ و2.24كما يحتوي مالط البناء على نسبة من الجير الحي تتراوح بين . عبر الزمن

  .٪ مما يرجع استعمال مادة الجير كمادة رابطة مع الرمل في تركيبة هذا المالط3.36

  :اقتراح بعض الحلول لحماية الخزاناتـ 10

ـ نزع اإلسمنت الذي استعمل أثناء عملية الترميم، و تعويضه بمادة مالئمة غير مضرة 

  .بالمواد

  :ـ الحماية من العوامل الطبيعية مثل

و ذلك بمعرفة مصدرها األساسي للوصول إلى معالجة جيدة كون  :ةالحماية من الرطوب

  المنطقة ذات رطوبة عالية 

ذلك باستخدام قنوات وأنابيب صرف المياه، وتغيير اتجاه المياه في : التخلص من ماء المطر

  .حالة ما إذا كانت تتسرب مع حواف الجدران

  :ـ المكافحة ضد العوامل البيولوجية مثل

ذلك بالقيام بعمليات تنظيف و تهيئة الموقع بنزع أو قلع النباتات أو  :لنباتاتالحماية من ا

  .باستعمال مواد كيميائية يعمل على حرق النباتات، والتخلص منها يعني التخلص من جذورها

  :الخـاتــمةـ 11

شاهدا على الماضي، حيث تبرز أحداث و ) سكيكدة(تعد الخزانات المائية الرومانية بسطورة 

ارات الفترة التاريخية التي أنشئت بها، و هي بمثابة وثيقة ثمينة وهامة ال يمكن محوها أو حض

فماضي أّي أمة هو تراثها و حضارتها، و بقاء . تزويرها مهما كانت نوعية المستندات

الشواهد و المعالم التاريخية هو بقاء ألمة كاملة و صامدة، لهذا تحتل قضية الحفاظ على 

  .متقدما في سياق قضايا والية سكيكدة و وزارة الثقافة الجزائرية التراث مكانا

األمطار، (توجد خزانات سطورة في حالة متقدمة من التلف نتيجة عدة عوامل منها الطبيعية 

، و عوامل بشرية نتيجة الترميمات الخاطئة، عدم العناية و )الرطوبة، العامل البيولوجي

الئمة، اضافة إلى العامل الزمني و تداخل هذه العوامل فيما المراقبة، و االستعماالت غير الم

  .بينها

) حجر، آجر و مالط(أثبتت النتائج األولية للتحليالت الفيزيائية، أّن كل مواد بناء الخزانات 

مما يساعد بعض  10.02و  9.37فيها بين  PHذات خاصية قاعدية، حيث تتراوح نسبة 

كل هذه المواد ذات نفاذية عالية . هذا الوسط القاعدي األشنات و النباتات النمّو في مثل
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٪، مما يسهل امتصاص الماء و تفاعل مع مكونات المادة، و يتبع عنه 37.39٪ إلى 28.55

هشاشة المواد و تزهر األمالح بعد ذوبانها، مما يسرع في تلف هذه المواد، غير أّن مادة 

٪ مما يعطيها أكثر 2.61الماء  ٪، و امتصاص6.50الحجر تحتوي على نفاذية مفتوحة 

مقاومة للرطوبة و المياه عن غيرها من المواد األخرى و بالتالي الصمود للعوامل الطبيعية 

  .عبر الزمن

٪ مما يرجع 3.36٪ و 2.24يحتوي مالط البناء على نسبة من الجير الحي تتراوح بين 

  .الطاستعمال مادة الجير كمادة رابطة مع الرمل في تركيبة هذا الم

تعتبر هذه النتائج األولية لخصائص مواد بناء خزانات سطورة و عوامل تلفها، سنتبعها 

بالتحاليل الكيميائية و المعدنية و المقاومة الميكانيكية، لكي نتمكن من اقتراح تركيبات دقيقة 

  .إلعادة ترميم هذه الخزانات بمواد تتالءم معها
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  :المراجعقائمة المصادر و ـ 12

دراسة مواد بناء خزانات الماء في العهد الروماني ــ فاهمة، شابلي، مسعود حميان، 

، رسالة بوالية سكيكدة من أجل صيانتها و ترميمها، خزانات سطورة، بويعلى و فلفلة نماذج

 .2012لنيل شهادة الدكتوراه في الصيانة و الترميم، 

-Adam, J.P, La construction romaine, matériaux et technique, 3eme édition, 
Paris, 1995.  
-Ecole D’Avignon, techniques et pratique de la chaux,8emEd Eyrolle, tirage 
Paris,  1995.                       
-Edouard, solal, Philippeville et sa région 1837- 1870, Ed. la maison des livres, 
Alger.      
-Emanuel, Vincent  Fenech , Histoire de Philippeville , Philippeville ,1852.   
-Jaques, Baron, Raymond, Sautery, Le béton hydraulique, connaissance et 
pratique,  presse de l’école nationale des  Ponts et chaussées, France ; Paris, 
1995.    
-Julie, Chabassiere, L, Bertrand , Rusicade d’après ses ruines , Extrait du 
bulletin de l’Académie d’Hippone, n° 31, BONE, 1904.  
 -Laronde(A), Golvin(I.C), L’Afrique antique, histoire et monument, Paris, 
2001.                                                                                                                                  
-Lieussou, (M.A), Etude sur les ports d’Algérie, éd. Paul Dubont, Paris, 1850.               

-Louis, Bertrand, Histoire de Philippeville, Philippeville, 1903.           
        

-Pellisssier (E). Exploration de l’Algérie pendant les années 1840 ,1841,1842, 
Paris.                                                    
-Stéphane, Gsell, Atlas archéologique de l’Algérie, T. Texte, éd. Spéciale des 
arts, Paris,1911,F.09,note,59.           
-Stéphane, Gsell, Histoire ancienne de l’Afrique du nord, Tome 02, Paris, 1918.           
-Vars, Charles, Rusicade et Stora dans l’antiquité, Alger, 1896. 
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  مجلة البحوث والدراسات العلمية
 جامعة الدكتور يحيى فارس

rres_rev_cum@yahoo.fr Email 

  

االلكتروني  التالميذ المتفـوقـون بالجـزائر و آفـاق التعـليم   

 دراسة حـالة مؤسستين تربويـتين بوالية المديـة 
 

فـنـدوشي  ربيـعـة. د  
 قسم علـوم االتصال 

و اللغات و العلوم االجتماعية و اإلنسانية بكلية اآلدا  
 جامعة المدية

 

 
Résumé : 
 

        La mission de prendre soins des élèves doués ainsi que leur éducation 
connait des défis énormes à l’ère de la révolution technologique avec ses 
innovations et ses intermédiaires électroniques , en particulier avec 
l'émergence de l'Internet, qui a adopté l'éducation dont est devenue une 
activité électronique. 
les établissements d'enseignement algériens – et au travers de ses 
équipements  avec des  laboratoires de l’informatique  et un réseau lié à 
l'Internet – tentent d’accompagner Le développement technologique . 
       Cette étude cherche à révéler les opportunités et les défis de l'utilisation 
de l’enseignement électronique  dans l’école  algérienne , et le taux que les 
élèves doués se bénéficient du développement technologique dans le domaine 
des médias électroniques et les réseaux numériques ;  à travers une enquête 
sur les opinions d’un échantillon des excellents élèves dans deux 
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établissements au niveau de la wilaya de Médéa dans le cadre de l'étude de 
cas. 
         Les résultats montrent que les excellents élèves  acceptent  les cours de 
l’informatique  en raison de  l’utilisation des techniques informatiques et  des 
intermédiaires électroniques, et l'accès au monde des réseaux . et ils ont 
également montré une grande prise de conscience des avantages et des profits 
de l’enseignement électronique , espérant de développer les méthodes 
actuelles d'enseignement en les renforçant  avec les moyens technologiques  
et l’accès aux réseaux numériques  d’une façon vaste , ainsi que  les 
avantages des médias électroniques . 

 الملخص
 

مهمة رعاية الموهوبين و تعليمهم تعرف تحديات كبيرة في عصر الثورة إن      
التكنولوجـية بمستحدثاتها و وسائطها اإللكترونية ، سيما مع بروز األنترنت التي احتضنت 

ل تجهيزها و سعت المؤسسات التربوية الجزائرية من خال. التعليم ليصبح نشاطا إلكترونيا 
و تأتي . بمختبرات اإلعالم اآللي و ربطها بشبكة األنترنت إلى مسايرة الركب التكنولوجي 

هذه الدراسة للكشف عن فرص و تحديات استخدام التعليم اإللكتروني بالمدرسة الجزائرية و 
و مدى استفادة التالميذ المتفوقين من التطور التكنولوجي في مجال الوسائط اإللكترونية 

الشبكات الرقمية من خالل استطالع آراء عينة من التالميذ المتفوقين بمؤسستين تربويتين 
             على مستوى والية المدية في إطار دراسة الحالة
    

و قد تبين من خالل النتائج بأن هناك إقبـال من قبل التالميذ المتفـوقـين على دروس 
لمعلوماتية  لما لها من خصوصية التعـامل مع تقـنيات اإلعـالم اآللي ، و استخدام ا

كما أظهر التالميذ المتفوقون وعيا كبيرا . للوسائط اإللكترونية، و الولوج إلى عالم الشبكات 
بمزايا و فوائد التعليم اإللكتروني ، آملين في تطوير أساليب التعليم الحالية و تدعيمها بوسائل 
تكنولوجية المعلومات ، و الولوج في عالم الشبكات بشكل أوسع ، و االستفادة من الوسائط 

                                                                             .   اإللكترونية 
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: مقـدمـة  

يشمل األفراد الذين يرتفع مستوى أدائهم عن مستوى األفراد "  االموهبة مصطلحتعتبر      

العاديين في أي مجال من المجاالت التي تقدرها الجماعة سواء كان هذا المجال أكاديميا أو 

غـير أكاديمي ، مثل الرسـم و الموسيقى و التمثيل و الشعر و القيادة االجتماعية و 

. ]1["لمهارات األكاديمية و الحرف اليدوية ا  

قد يكون الطفل من بين هؤالء األفراد ؛ فيظهـر تفـوقا ملحوظا في مجال معين ألنه يتمتع  

و في المدرسة يظهـر مصطلح التلميذ أو الطالب المتفـوق ، والذي . بقدرة ذهنية ممتازة

الطالب الذي يتمكن بسبب ما يملكه من قدرات عالية كامنة من إظهار أداء : " يعّرف على أنه 

: واحد أو أكثر من المجاالت التالية  متميز في  

القدرة العقلية العامة  -      

االستعدادات األكاديمية الخاصة -      

التفكير المنتج أو اإلبداعي  -      

القدرة القيادية -      

الفنون األدائية  -      

. ]2[" االستعدادات الرياضية  -      

تفوق العلمي و تختلف لعدة اعتبارات ؛ لكن قـد تتعدد التعريفات الخاصة بالموهبة و ال      

المتفـق عليه هو أن الطفل الموهوب يحتاج إلى عناية خاصة لتنمية قدراته و ذكائه بممارسة 

بعض النشاطات التي تساعده على التفكير العلمي المنظم ، و سرعة الفطنة ، و القدرة على 

نشطة الترويحية ، قراءة القصص و اللعب ، الرياضة ، الهوايات ، و األ: االبتكار، مثل 

بل . كما أن تهيئة الجو المناسب بالمدرسة هو أمر ضروري ... الكتب بأنواعها المختلفة 

هناك من المختصين التربويين من اقترح فتح مدارس و صفوف و حتى مجموعات خاصة 

.بالموهوبين   

جيه المعلمين في أصول و ولجأ آخرون إلى اقتراح إيجاد أخصائيين لإلرشاد و التعليم لتو 

و هناك من شجع على التعليم الفردي أو االنفرادي كونه . كيفية تعليم األطفال الموهوبين 

 - أما من حيث المناهج و البرامج الدراسية . يمثل طريقة ترتكز على الفـروقات الفردية 

....م فإن األطفال الموهوبين يستحقون منهاجا يتالءم و مواهبه  –فحسب المختصين   
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إن مهمة رعاية الموهوبين و تعليمهم تعرف تحديات أكبر في عصر الثورة التكنولوجية و 

سيما مع . المعلوماتية بمستحدثاتها و وسائطها اإللكترونية و بفضائها العلمي و االتصالي 

حيث انتقلت النشاطات . بروز األنترنت و ما حققته من اتصال رقمي في جميع المجاالت 

ة المختلفة إلى عالم الشبكات ،  فظهر ما يسمى بالحكومة اإللكترونية ، اإلدارة اإلنساني

                                 ....اإللكترونية ، التجارة اإللكترونية ، السياحة اإللكترونية  

تقديم محتوى تعليمي إلكتروني عبر : "  و حتى التعليم أصبح إلكترونيا حيث يتم من خالل 

الوسائط المعتمدة على الكمبيوتر و شبكاته إلى المتعلم بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النشط مع 

هـذا المحتوى و مع المعلم و مع أقــرانه سواء أكان ذلك بصورة متزامنة أو غير متزامنة 

 "]3[                                                                                      . 

إن التكنولوجيات الحديثة فتحت فضاء تعليميا متميزا ، تغيرت فيه سمات المرسل و        

المتلقي و الوسيلة ، و تولدت من خالله عالقات جديدة سمتها التفاعلية و المشاركة و 

و التلميذ المتفوق باعتباره طرفا في العملية التعليمية ؛ فإنه سيتأثر بطريقة أو .... خيصالتش

واستغالل التعليم اإللكتروني بطريقة تخدم قدراته العقلية . بأخرى من هذا التطور التكنولوجي 

                          .و الفكرية بهدف رعاية و تنمية مواهبه يحتاج إلى دراسات وافية 

و سعت المؤسسات التربوية الجزائرية من خالل تجهـيزها بمخابر اإلعالم اآللي و ربطهـا 

إلى مسايرة الركب التكنولوجي و فتح مجال   –و لو بدرجات متفـاوتة  –بشبكة األنترنت  

و هذه المبادرات يجب أن . التعليم للتلميذ باستخـدام وسائط المعلوماتية و الشبكات الرقمية 

بدراسات للبحث عن أنجع السبل الستغالل هذه الشبكات الرقـمية و الوسائط  تعزز

اإللكترونية لرعاية و تعليم التالميذ المتفـوقين و الموهوبين إلعـدادهم للولوج في مجتمع 

                                                   . المعلومات  و آفاق التعليم اإللكتروني 

: المنطلق تطرح اإلشكالية التالية  من هذا        

مـا هي فـرص و تحـديـات استخـدام التعـليم اإللكتروني في رعـايـة           

 التالمـيذ المتفـوقـين و تعـليـمهـم بالمـدرسة الجـزائـريــة ؟
 

: و تتفـــرع عن هذه اإلشكالية التساؤالت التالية   

  تمدرس التلميذ المتفــوق ؟كيف يؤثر تطبيق التعليم اإللكتروني في  -
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ما هو واقع تطبيق واستغالل الوسائط اإللكترونية و الشبكات الرقمية في مجال  -

  التعليم بالمدرسة الجزائرية ؟

كيف يتعامل التلميذ المتفـوق بالجزائر مع الوسائط اإللكترونية و الشبكات الرقـمية  -

 ؟

مـا مدى استفـادة التلميذ المتفـوق من الوسائط  و الشبكات الرقمية  بالمدرسة  -

  الجزائرية ؟ 

:تحديد المصطـلحات   

1 -  المتفـوق:  " الطالب الذي يتمكن بسبب ما يملكه من قدرات عالية كامنة من إظهار 

: أداء متميز في واحد أو أكثر من المجاالت التالية   

القدرة العقلية العامة  -  

االستعدادات األكاديمية الخاصة -  

التفكير المنتج أو اإلبداعي -  

القدرة القيادية -      

الفنون األدائية  -  

.   ]4[" االستعدادات الرياضية  -      

استخدام وسائل تكنولوجيا الكمبيوتر و شبكاته من قبل " هو :التعليم اإللكتروني   -2 

 –محركات البحث  –المحتوى اإللكتروني  –المتعلم حيث يتضمن تلك الوسائل المتعددة 

. ]5[... " التعليم عن بعد  –المكتبات اإللكترونية   

:مجال الدراسة   

:يتحدد نطاق الدراسة في مستويين  

مؤسستين تربويتين تتمثالن في ثانوية زروق بوشريط   يتمثل في: النطاق الجغرافي  -1

. للبنات ، و متوسطة البشير اإلبراهيمي للذكور الواقعتـــين ببلدية المدية  
   2009/ 03/ 19إلى  2008/  11/ 27يتحدد من تاريخ : النطاق الزمني 
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:أهـداف الدراسة   

                                                           :تهـدف هذه الدراسة إلى   

إبراز االتجاهـات و التحديات المعاصرة المتعلقـة بالتطـور التكنولوجي في مجال  -

وسائل االتصـال و المعلوماتية و أثرها على المدرسة بصفة عامة و الطالب المتفوق بصفة 

                                                                                  .خاصة

الكشف عن واقع  تطبيقات و استخدامات  الوسائط اإللكترونية و الشبكات الرقمية  في  -

                                                         .  المؤسسة التربوية الجزائرية 

فاق استغالله في العملية التعليمية و التربوية فهم أسس و مبادىء التعليم اإللكتروني و آ -

بالمدرسة الجزائرية  و تحديد سبل االستفادة منه في تدريس المتفـوقـــين و تنمية 

                                                                              .مواهبهـم  

:أهـمية الدراسة   
                                                        : تكمن أهمية الدراسة  فيما يلي

تسليط الضوء على أهمية المستحدثات اإللكترونية و الشبكات الرقمية  ، و ضرورة  -

         استغاللها في المجال التعليمي و تنمية مواهب المتفوقـين بالمدرسة الجزائرية 

التربوية إلى ضرورة مسايرة  طرق التدريس الحديثة توجيه نظر القائمين على المنظومة  -

مع تقديم الرعاية و االهتمام أكثر بفئة . المعتمدة على الوسائل التكنولوجية المتطورة 

                               .المتفوقـين لالستفادة الفعلية  من التعليم اإللكتروني 

بيداغـوجيا  إلى ضرورة تخطيط مناهج و لفت انتباه  المختصين في مجال التربية و ال -

إعداد برامج  تتماشى مع األساليب و الوسائل اإللكترونية الحديثة من جهة ، مع تضمينها 

                              .معلومات و مفاهيم تناسب فئة المتفوقـين من جهة أخرى 

التي أصبحت أكثـر من  لفت النظر إلى أهمية التفكير في فـتح المدارس اإللكترونية -

                                      .ضرورة لتعلـيم و تأهـيل و رعاية المتفوقـــين 

: منهـج الدراسـة  
بناء على طبيعة الموضوع المتعلقة بدراسة واقع تبني المؤسسة التربوية الجزائرية       

التعليم و كيفية تعامل التالميذ  للتكنولوجيات الحديثة و مدى استغاللها الفـعلي في ميدان

المتفوقين مع الوسائط اإللكترونية و الشبكات الرقمية ؛ يفسر نوع المنهج المستخدم المتمثل 
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هي البحث المعمق للحاالت الفردية في إطار المحيط الذي تتفاعل " في دراسة الحالة ، و التي 

ى البحث المتعمق للوضع الكلي دراسات تقوم عل: "  و تعرف أيضا على أنها .  ]6[" فيه 

الخاص بحالة فريدة غير معروفة من قبل  قصد التعرف على خفاياها ألول مرة أو الخاص 

بحالة واحـة أو أكثر من ذلك ممثلة لمجموع حاالت من أجل اإلطالع على وضعها 

"  الداخـلي و الحصول على نتائج علمية قد تساعد في دراسة هذه الحاالت أو المشابهة لها

و للعلم فإن ليس كل المؤسسات التربوية بالجزائر استفادت من مخابر اإلعالم اآللي و .  ]7[

والمؤسسات التي استفادت من الوسائط اإللكترونية  تطبق نفس البرامج و تستخدم . األنترنت 

و نظرا لتشابه الوضعية في مجال تجهيز المؤسسات التربوية بمخابر . تقريبا نفس الوسائل 

عالم اآللي و اعتماد نفس مناهج التدريس ؛ يتم اختيار مؤسستين تربويتـين على مستوى اإل

والية المدية تتمثالن في ثانوية و متوسطة من أجل جمع المعطيات و المعلومات الخاصة 

بالموضوع  من التالميذ المتفوقـين و الطاقم اإلداري و البيداغـوجي عن طريق االستمارة 

                                                                      .لمقابلة االستبيانية و ا

                   :و من هنا تتحدد وسائل جمع البيانات وأدوات البحث على النحو التالي 

المصادر و المراجع العربية و األجنبية -  

شبكة األنترنت -  

)عينة الدراسة ( استمارة استبيان موجهة للتالميذ  -  

مديري و أساتذة مادة المعلوماتية بالمؤسستين: دليل مقابلة موجه للسادة  -  

                                                            :عـينة الدراسة 
تتمثل مفـردات عينة هذا البحث في التالميذ المتفوقين الذين يدرسون مادة المعلوماتية      

و . ن التربويتين المختارتين باالعتماد على األسلوب القـصدي في اختيار هؤالء بالمؤسستي

بما أن تدريس مادة المعلوماتية مقتصر في أغلب المؤسسات التربوية على السنة األولى 

و العينة . فتكون العينة الممثلة للتالميذ المتفـوقين من هذا المستوى ، و هي عينة قصدية 

ى العينة التي يقوم الباحث باختيار مفرداتها بطريقة تحكمية ال مجال فيها تشير إل:" القصدية 

بل يقوم شخصيا باقتناء المفردات الممثلة أكثر من غيرها لما يبحث عنه من . للصدفة 

معلومات و بيانات ، و هذا إلدراكه المسبق و معرفته الجيدة لمجتمع البحث و لعناصره 

تلميذ و تلميذة من المتفـوقين ) 40(و قد تم اختيار.  ]8[" ا الهامة التي تمثله تمثيال صحيح
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وهي نسبة تمثيلية . من التعليم المتوسط )  20(من التعليم الثانوي و ) 20(في المؤسستين ، 

.                           لمجموع التالميذ المتفوقـين في هذا المستوى  و للمؤسستين   

الماهـية و أساليب الرعاية  : ـوق التلميذ المتف:  المبحث األول   
اختلفت تعاريف التفوق و تعددت ، فهناك من الباحثين ما يعتبره متمثال في ارتفاع      

مستوى ذكاء الفرد أو في ارتفاع مستوى التحصيل الدراسي أو في ارتفاع قدرة الفرد على 

التقويمي و غيرهاالتفكير االبتكاري أو في أنواع معينة من التفكير مثل التفكير   ]9 و هناك .  ]

هو وصول الفرد إلى مستوى مرتفع من األداء في مجال من المجاالت : " من يعرفه على أنه 

التي لها عالقة بالتكوين العقـلي للفـرد و التي تعترف بها و تقـرها و تقدرها الجماعة التي 

"يعيش بينها   ]10 ختالف ألنه من  وعرف مفهوم التفـوق هذا التعـدد و اال.... ]

                                                           . المصطلحات متعددة األبعـاد 

و قد  يعود اختالف التعاريف الخاصة بالتفوق أيضا إلى تعدد الجوانب التي انطلق منها 

نهم  من العلماء و الباحثـون في تعريفهـم ، فمنهم من انطلق من منظور مستوى الذكاء و م

انطلق من منظـور مستوى األداء الفعـلي و منهم من ربطها بمفاهيم أخرى مثل اإلبداع 

و هذا التشعب تجاوز التعريفات إلى مواضيع .... واالبتكار والعبقـرية والذكاء والموهبة 

....  أخرى مثل صفات المتفوق وأساليب اكتشافه و كيفـية رعايته   

تفـوق مفـهـوم ال: المطلب األول    
التفـوق من حيث اللغة ، يقال فقت فالنا أي تغلبت عليه ، و الشيء الفائق هو الشيء      

 .الخاص و الفريد من نوعه و الفائق تعني البارز و المفضل على غيره و تفّوق بمعنى ترفع 

                                                                        

بالموهبة أما ) ماسلو(فقد ربطه علماء الصحة النفسية بالقدرة اإلبداعية و ربطه  أما اصطالحا

فاعـتبروه  القدرة على القيادة ، ) توماس كولي( و ) سوروكان ( علماء االجتماع من أمثال 

أما علماء التربـية و علم النفس فقد ربطوه بالقدرة على التعلم و التحصيل العاليين أما بالنسبة 

فاعتبراه متمثال في ارتفاع مستوى الذكاء) فرانسيس قالتون(و) بينيه( لـ  و هناك من .  ]11[ 

من وصل في أدائه إلى مستوى أعلى من مستوى " يستعمل مصطلح المتفوق عقليا باعتباره 

العاديين في مجال من المجاالت التي تعبر عن المستوى العقلي الوظيفي للفرد بشرط أن يكون 

و قد شاعت في مجال التفوق العقلي ثالثة .   ]12[" ضوع تقدير الجماعة ذلك المجال مو
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               النبوغ أو العبقرية  ،  الموهبة  ،  التفوق العلمي: مصطلحات و هي 

                                                                                   ]13[ .  

مثل ما يظهر من ؛  يعتبر أن التفوق و الموهبة لدى األطفال  يمثالن نفس المعنىو هناك من 

gallagerخالل تعريف جالجر  األطفال الموهوبون و المتفوقون هم أولئك الذين يتم : "  

التعرف عليهم من قبل أشخاص مؤهلين و الذين لديهم القدرة على األداء الرفيع و يحتاجون 

زة و خدمات إضافية تفوق ما يقدمه البرنامج المدرسي العادي بهدف إلى برامج تربوية متمي

: تمكينهم من تحقيق فائدة للمجتمع و يشترط في الموهوبين المتفوقـين القدرة على مايلي   

 القدرة العقـلية العامة  -

 االستعداد األكاديمي الخاص  -

 القدرة القيادية  -

 التفكير اإلبداعي المنتج  -

 دائيةالفنون البصرية و األ -

 . ]14[ " القدرة الحركـية  -

الطـالب الذي  ": و هو يمـاثل تقـريبا التعـريف الخاص بالطـالب المتفـوق التـالي 

يتمكن بسبب ما يملكه من قـــدرات عـالية كامنة من إظهار أداء متميز في واحـد أو 

                                                            : أكثر من المجاالت التالية 

القدرة العقـلية العامة  -      

االستعدادات األكاديمية الخاصة -      

التفكير المنتج أو اإلبداعي  -      

القدرة القيادية -      

الفنون األدائية  -      

" االستعدادات الرياضية  -      ]15[  .  

لباحثين يستخدمون مصطلحي الطالب الموهوب و الطالب المتفـوق في لذا نجد العديد من ا

نفس المواضع  للتعبير عن فرد غير عادي يمتلك من المؤهالت و الكفاءات و القدرات 

. المتميزة و المختلفة عن غيره   

و االختالف يظهر حتى في أوساط هؤالء الموهوبين ألنهم ليسوا فئة متجانسة دائما و قد 

تكون الفوارق بينهم شاسعة ؛ فالموهوبون أكاديميا يختلفون عن بعضهم في جميع المراحل 
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التعليمية بالرغم من وجود سمات مشتركة بينهـم ، فالبعض له قدرات عقـلية فـوق 

له قدرات عقـلية خـــارقـة و بعضهم يظهر الموهبة في  المتوسط و البعض اآلخـر

مجال واحد و آخرون يظهـرونه في مجاالت عديدة ، و بعضهم يمتلك دافعـــية قوية ، و 

.  ]16[ آخرون تنعدم لديهـم هذه الدافعـية   

                                صفـات التالميذ المتفـوقـين:  المطلب الثاني

عية للدراسات التربوية المتفوق على أنه من يظهر امتيازا مستمرا في أدائه في تعرف الجم  

مجال له قيمة و هذا يشمل من عندهم قدرة عقلية عامة ممتازة تساعدهم على الوصول في 

تحصيلهم األكاديمي إلى مستوى أداء مرتفع وبأداء ممتاز في مجاالت كاألداء الموسيقي أو 

و .  ]17[ابات اإلبداعية أو المهارات الميكانيكية أو القيادة االجتماعية الرسم أو التخيل أو الكت

الطالب الذي يثبت تقدما ملحوظا في : " عّرف الطالب المتفوق من الناحية  التحصيلية بأنه 

العليا من توزيع  ℅5التعليم بالمقارنة مع زمالئه في الدراسة بحيث يكون تحصيله ضمن الـ

سي نفسه ، أما إذا كان التفوق عقليا فهو الطالب الذي يتميز من حيث الطالب في الصف الدرا

درجة فأكثر و يكون في الوقت نفسه متفوقا دراسيا بحيث  130مستوى الذكاء و تبلغ درجته 

إن هذين .  ]18[" العليا من مجموع الطالب المناظرين له  ℅5يقع تحصيله ضمن الـ

برزان أن الطالب المتفوق يتميز بصفات فريدة ، ي - على غرار تعريفات أخرى  –التعريفين 

صنفها المختصون إلى صفات جسمية و وراثية و صفات نفسية و عقلية و أخرى انفعالية و 

. و هي من العناصر التي يجب التعرف عليها  ... عاطفية و صفات قيادية و صفات تعليمية 

لصفات العقلية و التعليمية ، حيث و من أهم الصفات التي يمكن اإلشارة إليها ، ما يتعلق با

درجة أو  130يؤكد المختصون على أن الطلبة المتفوقين يتمتعون بذكاء فوق الوسط قد يكون 

درجة فأكـثر ، كما أنهم قادرين على فهم السبب و النتيجة و إدراك االرتباطات و  140

دراك و الفهــم العالئق بين األشياء و يستطيعــون تحمل الغمـوض و القـدرة على اإل

و االستيعاب و التعمق في العلوم التجريدية و يتميزون بالتفـكير اإلبداعي و االبتكاري و 

يهتمون بالتفاصيل و لديهم اهتمامات عديدة في موضوعات علمية و غير علمية في آن واحد 

قدرة و لديهم ميال لحب االستطالع و استكشاف المجهول و إنهم شديدو المالحظة و لديهم . 

و من . عالية على التركيز و تعلم المهارات و تركيب األفكار و استنباطها و استحضارها 

الصفات التعليمية يتعلم الموهوبون بسرعة و يسر ، كما أنهم يملون من التفاصيل و يظهرون 

الضجر بسببه ألنهم قادرين على القفـز من فكرة لفكرة بسرعة و ردم ما هو غير ضروري 
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و يتميزون بذاكرة قوية و لديهم قدرة عالية على التذكر و االستذكار بسرعة ، كما  لالتصال ،

أن لديهم طالقة لغوية عالية و تفوقا في العلوم و الرياضيات لذلك فهم بحاجة إلى برامج 

خاصة من أجل تعليمهم ، و يتميزون بالمثابرة في البحث و القدرة العالية على اإلنجاز و 

     ]19[.... التعلم و لديهم قدرة  على المبادرة  االستقاللـية في

                                   رعـاية التالميذ المتفـوقـين : المطلب الثالث 

إن الطفل الموهوب يحتاج إلى عناية خاصة لتنمية قدراته و ذكائه بممارسة بعض    

النشاطات التي تساعده على التفكير العلمي المنظم ، و سرعة الفطنة ، و القدرة على 

اللعب ، الرياضة ، الهوايات  و األنشطة الترويحية ، قراءة القصص و : االبتكار، مثل 

بل . كما أن تهيئة الجو المناسب بالمدرسة هو أمر ضروري ....  الكتب بأنواعها المختلفة

من المختصين التربويين من اقترح فتح مدارس و صفوف و حتى مجموعات خاصة 

                                                                      . بالموهـوبين 

التعليم لتوجيه المعلمين في أصول و  ولجأ آخرون إلى اقتراح إيجاد أخصائيين لإلرشاد و

وهناك من شجع على التعليم الفردي أو االنفرادي كونه يمثل . كيفية تعليم األطفال الموهوبين 

فحسب  -أما من حيث المناهج و البرامج الدراسية . طريقة ترتكز على الفروقات الفردية 

فالحاجة إلى . م و مواهبهم فإن األطفال الموهوبين يستحقون منهاجا يتالء  –المختصين 

برنامج دراسي خاص و تفريد التعليم أمر ضروري حتى ال يشعر التلميذ المتفوق بالملل و 

                                             .الضجر إذا ما انخرط في برنامج دراسي عادي 

بها هؤالء و كيف يختلفون  فالمناهج المعدة لتعليم الموهوبين يجب أن تراعي الكيفية التي يتعلم

في أنماط تعلمهم و كيف يتعاملون مع ما تحمله من مستجدات تكنولوجية و تغيرات في البيئة 

االجتماعية و االقتصادية و السياسية ؛ لذا فعملية تعليم الموهوبين من الضروري أن تنطلق 

لسمات  الشخصية ، من فلسفة واضحة و استراتيجية سليمة تأخذ بعين االعتبار القدرات و ا

باإلضافة إلى هذا فعلى معد برامج الموهوبين أن يراعي الخصائص التعليمية للطلبة 

                                                         :المتفوقـين و المتمثلة فيما يلي 

                                         السرعة في التعلم و القدرة الكبيرة على التذكـر   -

السهولة في التعلم و فهم األفكار المجردة و القدرة على ربطها بالمعارف السابقة و  -

                                                                 .    استخدامها بكفاءة عالية
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ف و معـرفة التنـوع في االهتمامات و الميـل الفضولي الشديد لالستطالع و االستكشا -

                           ....العالقات بين األشياء و العلل و التحليل و التركيب و الحكم 

                                              .التعمق في مجال معـين و ربما أكثـر  -

طلبة و نتيجة لوجود هذه الخصائص يجب أن تعد المناهج والبرامج بطريقة تغني معارف ال

المتفوقين و تشبع فضولهم و تسرع في تعليمهم و تفجـر طاقاتهم الدفينة و تحفزهم على 

                                                         . ]20[اإلبداع و التميز في اإلنتاج 

و ال يمكن طبعا التطبيق الفعلي لهذه البرامج و المناهج إال بإشراف معلم كفء و مدرب و 

مؤهل للتكفل بالموهوبين يعرف  كيف يكتشفهم و يدرك خصائصهم و أشكال التفوق المختلفة 

و على العموم فمن . و يسعى إلى تنمية كفاءاتهم و قدراتهم و يشجع أفكارهم و إبداعاتهم  

                             : امة المشتركة في معلم الموهوبين يذكر ما يلي الخصائص الع

 يتوفر على قدرة عقلية فوق المتوسط       -

 معرفة متعمقة و متطورة في مجال التخصص -

 التأهيل التربوي و التدريب العملي الجيد  -

 معرفة في مجال اإلرشاد الطالبي و مهارة في ممارسته -

 حسن التنظيم و اإلعداد المسبق  -

 تقبل الغرابة و التنوع  -

 ]21[.... مبادرات االتصال و الدبلوماسي  -

ومعلم الموهوبين هو دائما بحاجة إلى إعداد و تأهيل و تدريب بهدف أن تكون نتائج عملية 

                                                                    .التعليم مفيدة و مثمرة 

و المدرسة كمؤسسة رسمية تنمو فيها قدرات المتفـوق لها دور كبير في رعاية      

المتفوقـين أيضا ، و حتى قبل ذلك فهي التي تتعرف و تكتشف طاقـات و قدرات طالبها و 

مجال نشاطهـم و اهـتماماتهـم و هواياتهم و يجب أن تتعرف بالفروق الفردية بينهم و بين 

و على هذا األساس يجب . ديين من ناحية و بينهم و بين أنفسهم من ناحية أخرى الطالب العا

أن تراعي في تعليمهم الحاجات التي يحتاجونها مثل المنهاج الدراسي الخصب و المكثف و 

المتنوع النشاطات و االهتمامات و إلى برامج خاصة لكل فرد موهوب على حده إذا لزم 

معهـم في مجموعـات متجانسة حسب مجال اهتـمام كل و على المدرسة أن تج. األمر 

منهم و تدرسهم بناء على هذا األساس ، كما أنها يجب أن تقـوم بعملية تسريع تعليمهم بناء 
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على قدراتهم  المختلفة و يكون ذلك بالقفـز من صف دراسي إلى صف دراسي آخر أو أن 

بعضها اآلخر و على حسب يحضروا في صف معين بعض المواد الدراسية و في صف آخر 

كما أنها يجب أن تتيح لهم فرص التفاعل مع بعضهم البعض و تقـيم . قدراتهـم المختلفة 

     ]22[.... لهم النشاطات المختلفة سواء كانت علمية أم فكرية أم رياضية أم فنية أم غيرها 

الفـرص و التحديـات : التعـليم اإللكتروني : المبحث الثاني    
دثت التكنولوجيات الحديثة نقلة نوعية في جميع مناحي الحياة ، حيث أفرز التطور أح     

التكنولوجي ظهور العديد من الوسائط االتصالية و اإللكترونية التي ولدت فضاء اتصاليا 

و لقد انتقل . جديـدا سمـته التفاعـل ، و الشخصنة  والالجماهيرية بين المرسل و المتلقي 

النشاطات اإلنسانية األخرى إلى عالم الشبكات الرقمـية ، ليستخدم  التعليم على غرار

األنترنت و الوسائط الحديثة  في االتصال اإللكتروني و التراسل و التخاطب و المناقـشة و 

الحوار المفتوح بين األستاذ و الطالب و بين الطالب و األستـاذ و ربما بين عدة طلبة في 

و هو أحد األساليب و . يدا عرف بتسمية التعليم اإللكتروني نفس الوقت ، ليأخذ طابعا جد

الوسائل الجديدة للتعليم عن بعد و التعليم المفتوح و هو أكثر نظم التعليم عن بعد مرونة في 

                                                                           .الزمان و المكان 

مـاهـية التعلـيم اإللكتروني        : المطلب األول   
في عصر ثورة المعلومات ظهر في مجال التعليم مصطلحات جديدة مثل التعليم      

اإللكتروني ، التعليم على الخط ، التعليم عن بعد أو عبر المسافات و التعليم الرقمي و المعرفة 

ت و مجتمعات التعليم وغير ذلك من التسميات المشتركة ، التعليم المبني على شبكة األنترن

التي تعبر كلها على طريقة حديثة في التعليم مبنية على التكنولوجيا الرقمية و وسائل االتصال 

.   المتقدمة   

تعريف التعليم اإللكتروني : أوال   
تمدة عبر الوسائط المع) إلكتروني(تقديم محتوى تعليمي : " التعليم اإللكتروني يعـني      

على الكمبيوتر و شبكاته إلى المتعلم بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النشط مع هذا المحتوى و 

مع المعلم ومع أقرانه سواء أكان ذلك بصورة متزامنة أم غـير متزامنة و كذا إمكانية إتمام 

انية هذا التعلم في الوقـت و المكان و بالسرعة التي تناسب ظروفه و قدراته ، فضال عن إمك

]23[."  إدارة هذا التعلم أيضا من خالل تلك الوسائط   
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طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة من حاسب آلي و " و التعليم اإللكتروني هو 

وسائله المتعددة من صوت و صورة و رسومات و آليات بحث و مكتبات إلكترونية و كذلك 

                       ]24["   القاعة الدراسية  بوابات األنترنت سواء أكان عن بعد أم في

فحتى تتحقق العملية التعليمية اإللكترونية يستوجب استخدام وسائل التكنولوجيا و مستحدثاتها ، 

مثل  الشبكات الرقـمية بما تحمله من محتوى الكتروني و محركات البحـث وخدمات البريد 

      . الفتراضية ، باإلضافة إلى الوسائط المتعددة اإللكتروني و منتديات النقاش والمكتبات ا

             :و بذلك فسياق عملية التعليم سوف يحتاج إلى أن يشتمل على العوامل التالية 

       .العمل الفردي المستقل و التفاعل مع مادة التعلم التي قد تتوفر محليا و عن بعد  -

مع الزمالء في مواقعهم البعيدة المختلفة أما بطريقة  العمل الجماعي و العالقـات المتساوية -

       .تزامنـية أو غير تزامنية و محتمل أن يرتبط بالوسائل أو الوسائط المتعددة التفاعلية 
                                                                         

أشخاص آخرين أكثر خبرة و دراية في المتعلم أو الطالب المتدرب الذي يتفاعـل مع  -

  ]25[مجال التعلم كالمعلمين المحاضرين و المدربين و المشرفين التعليميين أو التربويين 

      و حسب المختصين فإن التعليم اإللكتروني هو إحدى مراحل التعليم عن بعد الذي     

           :  على النحو التالييمكن عرضها  ،م  1887 متعددة بدءا من عام اشهد تجارب

                                                  .تجربة مراكز التعلم الليلية -1

حيث يتم إرسال المواد التعليمية من قبل جهة :   تجربة التعلم من خالل المراسلة البريدية -2

                   .         بينهما معينة أو من المعلم إلى المتعلم دون حدوث تفاعلتعليمية 

                                         .تجربة التعلم عبر المذياع أو الوسائل المسموعة -3

حداثة من المذياع،  تجربة التعلم عبر التلفاز أو الفيديو كوسائط تعليمية أكثر تطورا و -4

             .يث يتمتعان بتوفر عناصر الصوت والصورة والحركة في نقل المعلوماتح

أو التلفزيون التفاعليين، وهي تقنية تقوم على مبدأ /عبر المذياع و" التعلم عن بعد"تجربة  -5

                                   .            التفاعل بين المعلم والمتعلم بالصوت والصورة

تجربة التكنولوجيا الرقمية من خالل الحواسيب والشبكة العالمية للمعلومات والتي  -6

. ]26[ "التعليم عن بعد " أصبحت في الوقت الحالي أبرز التقنيات التي يرتكز عليها نظام   

 Les technologies )و تطور هذا المجال ليعرف بأنه ميدان التكنولوجيا المثقفة 

intellectuelles )  يجد المتعلم نفسه أمام جهاز حاسوب بطاقاته البرمجية متشعب  حيث
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( métaprogramme)المعارف يدعى  يتكون من عدة لغات   (métalangage) في إطار  

عوالم " تزاوج بين عناصر نظام البرمجية و منظومة عالم المعرفة  يسمح بتكوين و وصف 

             .  ]27[بغرض التعليم و التكوين الفردي موجه من قبل الحاسوب نفسه " المعرفة 

خصائص التعـليم اإللكتروني : ثانيا   
:من خصائص التعليم اإللكتروني يذكـر        

نصوص مكتوبة أو منطوقة ، مؤثرات ( م محتوى تعليمي رقمي متعدد الوسائط تقدي -1

صوتية ، رسومات خطية بكافة أنماطها من رسوم بيانية ولوحات تخطيطية ورسوم توضيحية 

و يتم تصميم المحتوى التعليمي .... ، رسوم و صور متحركة ، صور ثابتة ، لقطات فيديو

طع من المعارف و المهارات ممكنة التعلم في زمن على هيئة وحدات تعلم صغيرة أو مقا

يتميز هذا المحتوى بسهولة توصيله للمتعلم . يتراوح عادة بين دقيقتين إلى خمس عشرة دقيقة 

                                                       .و سهولة تحديثه و تعديله و تنقيحه   

. لم من خالل الوسائط المعتمدة على الكمبيوتر و شبكاته يتم تقديم المحتوى التعليمي للمتع -2

                                                                    :فتتم العملية من خالل 

                   الوسائط المعتمدة على الكمبيوتر  -

يسمى هذا النوع . الوسائط المعتمدة على الشبكات سواء كانت المحلية أو الدولية  -

 بالتعليم الفوري  

:التعلم اإللكتروني يتميز بالتفاعلية ، إذ يتيح للمتعلم إمكانية  -3  

. أين يتواصل المتعلم مع المعلم أو مع أقرانه في اللحظة ذاتها : التفاعل المتزامن  -

  تستخدم أدوات و تطبيقات من الشبكة مثل غرف المحادثة و إلتمام هذا التفاعل

      .مؤتمرات الفيديو و المؤتمرات السمعية 

ال يتم التواصل فيه بين أطراف العملية التعليمية في اللحظة ذاتها  ، : التفاعل غير المتزامن  -

من األدوات .  بل أن هناك فاصل زمني في تداول الرسالة التعليمية سواء في التلقي أو الرد

و التطبيقات التي تستخدم إلتمام التفاعل الالتزامني يذكر البريد اإللكتروني ، القوائم البريدية 

 ...،  منتديات النقـاش 

التعـلم اإللكتروني تعلـم مـرن ، فهـو يتيح الفـرصة للمتعلـم غالبا أن يتعلم في  -4

                                                  ....الوقت الذي يريده و حسب قدراته 
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يعتبر المتعلم عنصرا رئيسيا في التعلم اإللكتروني حيث تأخذ احتياجاته و قدراته و نمط  -5

التعلم لديه في الحسبان عند تصميم البرنامج و تنفيذه و هذا ألخذ التعلم اإللكتروني توجه 

                                             .التعلم التفاعلي المتمركز حول المتعلم 

و يمكن . توفـر مجموعة من الروابط اإللكترونية بها مصادر تعليمـية كثيرة  -6

.    ]28[االستعانـة بالخبراء و المتخصصين من كل أنحاء العالم في عملية التعليم عن بعد   

     سمات التعليم اإللكتروني: ثالثا 
: يتسم التعليم اإللكتروني بما يلي   

 تعليم عدد كبير من الطالب دون قيود الزمان أو المكان  -1

 التعامل مع آالف المواقع -2

 إمكانية تبادل الحوار و النقاش  -3

 التقييم الفوري و السريع و التعرف على النتائج و تصحيح األخطاء  -4

 تعدد مصادر المعرفة نتيجة االتصال بالمواقع المختلفة على األنترنت  -5

 تشجيع التعلم الذاتي و مشاركة أهل المتعلم  -6

نشر االتصال بين الطالب و بعضهم البعض مما يحقق التوافق بين الفئات المختلفة  -7

 ذات المستويات المتساوية و المتوافقـة 

  سهولة و سرعة تحديث المحتوى المعلوماتي -8

 تبادل الخبرات بين المدارس  -9

  ]29[تحسين و تطوير مهارات االطالع و البحث و استخدام المهارات التكنولوجية  -10

منظومة التعلـيم اإللكتروني و وسائطـه :  المطلب الثاني   
إن التعليم اإللكتروني نشاط تربوي و إداري و تقني يحتاج إلى تنظيم محكم و توفير بعض 

:    و يمكن إبراز ذلك فيما يلي . الوسائط لنجاحه   

مكونات منظومة التعليم اإللكتروني : أوال   
                             :تتضمن منظومة التعليم اإللكتروني المكونات التالية 

يختص بأغراض التعليم اإللكتروني و أهدافه و محتواه و : المكون البيداغـوجي  -1

المستخدمة في تقديم المحتوى و الوسائط المستخدمة في هذا استراتيجيات التعليم و التعلم 

                                      .التقديم و غيرها من الجوانب التدريسية لهذا التعلم 
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يختص بتقدير تحصيل المتعلمين و كذا تقويم التدريس و بيئة التعلم : المكون التقويمي  -2

                                                                           .اإللكتروني 

أجهـزة (يختص بالبنية التحـتية للتعلم اإللكتروني ) : التقـني(المكون التكنولـوجي  -3

                                                    ...)كمبيوترات و ملحقاتها ، الشبكات 

يختص بتصميم البرمجيات و المقررات و المواقع على الشبكات و : التصميمي المكون  -4

                                                              .برامج التصفح و غيرها 

يختص بإدارة التعلم اإللكتروني من حيث تقديم الخدمات اإلدارية : المكون اإلداري  -5

ني مثل القبول و التسجيل و إدارة االختبارات و غيرها من الخدمات لمستخدمي التعلم اإللكترو

.                                                                             

يختص بتقديم اإلرشاد و التوجيه و المشورة للمتعلمين سواء من : المكون اإلرشادي  -6

                         .ة المتعلقة بمشكالت التشغيل الناحية التعليمية أو من الناحية الفني

يختص بالمبادىء و القواعد األخالقية لتعامل المتعلمين و المعلمين و : المكون الخلقي  -7

غيرهم من البرمجيات و االختبارات و المقررات و غيرها مما ينشر على المواقع في 

                                                                               .الشبكات 
المكـون الالئحي و يختص بالقـوانين و اللوائح و التشريعات المنظمة للدراسة بالتعـليم  ‐8

. ]30[اإللكتروني و بالمعايير المطلوب توافرها فيه   

وسائط التعليم اإللكتروني : ثانيا   
ثة المستخدمة في التعليم اإللكتروني ، والتي تتمثل في مجموعة الوسائل التكنولوجية الحدي     

رقمية مختلفة و يمكن عرض بعضها ارتبطت خصوصا بعالم الشبكات و بتجهيزات  

:  األنترنت -1  

هي شبكة ضخمة من الحواسيب المنتشرة عبر العالم مرتبطة بعضها ببعض خالل      

.  ]31[شبكات محلية و شبكات واسعة مهمتها نقـل المعلومات و البيانات على هذه الشبكة

تستخدم بروتوكوالت خاصة لتأمين االتصاالت الشبكية و تزود المستخدمين بالعديد من 

كما تتيح من خالل ... وني و النقاش عن بعد و تبادل الملفات الخدمات مثل البريد اإللكتر

و نظرا . مواقعها المعلومات و البيانات و الكتب و الجرائد و غيرها من التطبيقات الرقمية 

و تتبلور أهمية .  ]32[ثانية مستخدم جديد  20ألهمية هذه الوسيلة فإنه يلج إليها في كل 
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ث العلمي من خالل النـشر اإللكتروني بما يتضمـنه من األنترنت في مجال التعليم و البح

، عقـد الندوات و المؤتمرات العلمية عن بعد ، الحصول ...كتب و صحـف و دوريات 

على المستجدات العلمية و الثقافية ، التنسيق بين المؤسسات التعليمية و المراكز البحثية ، فتح 

بعـد ، من خالل غرف المحادثة في إطار ما  النقاش بين األساتذة و الباحثين و الطلبة عن

                   .                              ]33[" .... التعليم التزامني : " يعرف بـ 

:البريد اإللكتروني  -2  

يمكن تسليط الضوء على البريد اإللكتروني كأهم خدمة تقدمها األنترنت و يحتاجها المعلم      

واصل و التفاعل و البريد اإللكتروني هو طريقة إلرسال الرسائل و ملفات و المتعلم في الت

البيانات و المعلومات و غير ذلك بالوسائل اإللكترونية من أحد الحاسبات ذات الوصول 

و النهاية الطرفية المستلمة تكون مجهزة عادة بمساحة . التشابكي مع غيره من الحاسبات 

دع الرسائل ويستطيع المستفيدون قراءة الرسائل الواردة اختزانية أو صندوق بريد حيث تو

. ]34[على الشاشة في الوقت الذي يريدونه على أن يقوموا بطباعتها أو تحميلها على القرص  

البريد المهني، المراسلة :ويستخدم البريد اإللكتروني في إرسال واستقبال كل أنواع الملفات

...الرسومات ، الصور، البريد اإلشهاري الخاصة، تعليمات المصالح ، األشكال ،  و يسمح  

في " الفوروم " أيضا باالشتراك في المجالت اإللكترونية و المشاركة في مجموعات النقاش أو

            . ]35[تسمى قوائم المحادثة ... اقتصادية ، علمية ، ثقافية : مواضيع متنوعة جدا 

                                      :المزايا يحقـق البريد اإللكتروني العديد من 

                                                  سرعة وصول الرسالة إلى أي مكان  -

ال يوجد وسيط بين المرسل و المستقـبل  -  

تكلفة منخفـضة لإلرسال  -  

                                  يتم اإلرسال و استالم الرد خالل مدة وجيزة من الزمن -

                                             يمكن ربط ملفات إضافية بالبريد اإللكتروني -

                          يستطيع المستفيد أن يحصل على الرسالة في الوقت الذي يناسبه -

               ]36[يستطيع المستفيد إرسال عدة رسائل إلى جهات مختلفة في وقت واحد  -

و    يقوم البريد اإللكتروني بتحقيق أهداف التعليم عن بعد و االتصال العلمي بين األساتذة     

الباحثين و كذا التالميذ  من خالل إرسال ملفات علمية بين الطلبة و األساتذة و العكس ، و 

و هذا لإلمكانيات التي .... إمكانية النقاش و التحضير لعقد المؤتمرات و الندوات العلمية 
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يتيحها في القدرة على وصول الرسالة في أي وقت ليتم االطالع عليها في زمنها الحقـيقي أو 

      . ]37[فيما بعد ، فيمارس المتعلم نشاطه الدراسي في إطار ما يعرف بالتعليم الالتزامني 

: الحاسوب  -3  

هـو وسيلة إلكترونية صممت الستقـبال المجاميع الكبيرة من البيانات بشكـل آلي و       

من ثم تخزيـنه و معالجتها إلى شكل نتائج و معلومات مفيدة و قابلة لالستخدام بموجب 

مجموعة من التعليمات و اإليعازات التي يطلق عليها اسم البرمجيات و يتألف الحاسوب من 

و قد حل الحاسوب .  ]38[ات المادية أو األجهزة ،  و المكونات البرمجية المكون: قسمين 

محل الوسائل التقليدية في التعليم والتدريس ألنه يساعد على بناء قواعد ومعلومات داخلية 

وبناء شبكات محلية أو وطنية وحتى دولية ، ويسمح بالبحث باستخدام األقراص و الوسائط 

شر، تصميم برمجيات تعليمية تحوي مواد علمية و تمرينات و العديد المتعددة ، الطباعة و الن

                                                                           .من النشاطات 

  :و من فوائد التعليم التفاعـلي بواسطة الحاسب اآللي يذكـر ما يلي      

           عات متسلسلة تسلسال منطقيا يقدم المادة التعليمية في شكل موضو  -  

يتم عرض المادة التعليمية بالسرعة التي تتناسب و قدرات الطالب ، وهو بذلك  -  

                                                                 .يتنافس مع نفسه 

.يحقـق أهداف التعليم الفردي   -    
 

  : األقـراص المدمجـة -4

ي وسائط رقـــمية تستخــدم في تخــزين و عـرض المعلـومات بأشكال ه     

و في مجال التعليم تستخدم في تخزين كميات ... متنوعة من نصـوص و رسومات و صور

كبيرة من المعلومات مقـارنة بالكتب الورقـية و تحفظ المعلومات لفترات زمنية طويلة 

يمكن توظيفها في التعلم ذاتيا بعرض المعلومات . مقارنة بالوسائط الورقية أو أشرطة الفيديو 

.الدراسية و البرامج التعليمية   

:الدوريات اإللكترونية -5  

هي أوعية ومصادر إلكترونية  تشمل المجالت المتخصصة و العامة و الصحف و      

تتميز بحداثة معلوماتها و . الحوليات و التقارير المنتظمة الصدور و العديد من الوثائق 

سرعة صدورها و تواصلها بشكل دوري منتظم و تنوع موضوعاتها و تركيزها ، تحمل 
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توسع النشر اإللكتروني للدوريات على شكل . ئيات العلمية العديد من المستجدات و اإلحصا

                                    .  ]39[أقراص مكتنزة أو عن طريق شبكة األنترنت  

:  الكتاب اإللكتروني -6  

هو مصطلح يستخدم لوصف نصي مشابه للكتاب و لكن في شكل رقمي يمكن عرضه      

ب الرقمية غير محددة بضوابط الطباعة و التجليد و ذلك ألن و الكت. على شاشة الحاسوب 

األقراص المكتنزة يمكن أن تختـزن كميات ضخمة من البيانات و المعـلومات في شكل 

نصي باإلضافة إلى الصور الرقـمية و الحيوية و تتابعات الفـيــديو و الكلمة المنطوقة و 

و يعتبر الكتاب اإللكتروني وسيلة التعليم . الموسيقى و غيرها من األصوات التي تكمل النص 

                                                                            . ]40[العصري  

:من مميزات الكتاب اإللكتروني يذكـر   

.إمكانية نقله بسهولة و تحميله على أجهزة كمبيوتر متنوعة  -    

الرسوم المتحركة و الصور و لقطات الفيديو والمؤثرات  يحتوي على وسائل متعددة مثل -  

....الصوتية   

.كتابا في جهاز واحد 150سهولة حمل و نقل عدة كتب تصل إلى حوالي   -    

سرعة تحديث معلومات الكتاب اإللكتروني و تزويد الطالب بها في نفس اللحظة  -    

.استخدام الكتاب اإللكتروني في التعليم عن بعد بعيدا عن قيود الدراسة النظامية  -    

توفير أشكال متنوعة من التفـاعل بين هيئة التدريس و الطالب مما يساعد على نمو  -

.الخبرات التعليـمية و تكاملها   

تعليمـية في الكتاب تنفـيذ التقيـيم اإللكتروني باالتصال المباشر بين الطالب و المادة ال -

.   ]41[اإللكتروني و أعضاء هيئة التدريس   

:المراجـع اإللكترونية -7  

وهي مصادر المعلومات المرجعية في شكل رقمي و هي متوفرة على شبكة األنترنت أو      

          :بشكل أقراص مكتنزة و أقـراص متعددة الوسائط و من هذه المراجع  يذكر 

 الموسوعات أو الدوائر العلمية  -

 القواميس و المعاجم  -

 الحوليات و الكتب السنوية  -

 األدلة   -
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 .  ]42[السير و التراجم   -

:المكتبة اإللكترونية -8  

يعكس مفهوم المكتبة اإللكترونية المعلومات و البيانات المختزنة إلكترونيا و المتاحة      

و بالتالي . ية و لكن دون أن يكون هناك موقع مادي للمستفيدين من خالل نظم شبكات إلكترون

تقـدم المكتبة . فهي شبيهة بمخزن للمعلومات و لكن لها وجود في الحقيقة التصورية 

اإللكترونية مجموعة من الخدمات مثل االطالع على الكتب ، تقديم برامج تعليمية مساعدة 

ل االختصاص  الطباعة ، عرض للطالب ، تقديم خدمات المنتدى العلمي للتواصل بين أه

، و تساهم المكتبة اإللكترونية  في تقديم خدمات تعليمية مميزة  ]43[األبحاث العالمية 

                        .للمؤسسات التربوية بما أنها تعتبر من المصادر الضخمة للمعلومات  

إيجابيات التعلـيم اإللكتروني و سلبياتـه : المطلب الثالث   
: لتطبيق التعليم اإللكتروني العديد من االيجابيات و السلبيات يذكر منها   

إيجابيات تطبيق التعليم اإللكتروني : أوال   
:للتعليم اإللكتروني مجموعة من الفوائد يذكـر منها   

زيادة إمكانية االتصال و التفاعل بين الطلبة فيما بينهم و بين الطلبة و المؤسسة التعليمية  -1

.خالل منتديات النقاش و البريد اإللكتروني من   

إتاحة فرصة تبادل وجهات النظر و إبداء اآلراء و المقترحات مما يزيد من فرص  -2

                                                     .االستفادة لكل أطراف العملية التعليمية 

بالتعبير عن األفكار و البحث عن الحقائق اإلحساس بالمساواة في إبداء الرأي و المشاركة  -3

في أي وقت و دون حرج من خالل أدوات االتصال المتاحة مثل البريد اإللكتروني و  

                                                                          منتديات النقاش  

ي أي وقت حتى خارج أوقات سهولة الوصول إلى المعلومة و المعلـم في أي مكان وف -4

مع إمكانية توفير المناهج في أي وقت فيتاح للجميع . العمل و الساعات الرسمية للتدريس 

                                                               .التعلم في الزمن الذي يناسبهم 

مادة العلمية بطريقـة مرئية إمكانية تحوير طريقة التدريس حسب الرغبة ، فيمكن تلقي ال -5

أو مسموعة أو مقروءة و يمكن استخدام وسائط مختلفة لديها قابلية التحريك والتوصيل مثل 

...).  ليزرية  –مكتنزة  –مرنة  –صلبة ( الحواسيب و األقراص بكل أنواعها   
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إمكانية إرسال و استالم الدروس و الواجبات و كذا التصحيح عن بعد دون االعتماد على  -6

  ]44[الحضور الفعلي ألطراف العملية التعليمية ، بعيدا عن األعباء اإلدارية ، و طول الوقت 

يفـيد التعليم اإللكتروني الطالب ذوي االحتياجات الخاصة أو غير القادرين على التنقل  -7

تلقينهم الدروس عن بعد  و يساعد على التعلم الذاتي في   

يساعد على تنميـة قـدرات و مهارات المدرسين مهـنيا و تدريبهم عن بعد دون  -8

.حضـور الندوات و المقررات المبرمجة بطريقة تقليدية   

.نية في مجال المعلوماتية ـيساعد على تعليم اللغات األجنبية و اكتساب مهارات تق -9  

ال شك أن تحسين أساليب تكنولوجيا التعليم المعاصرة هنا تعني زيادة كفاءة المواقف      

التعليمية في شرح الدروس و في تفسير الرموز و في سهولة التذكر و االستيعاب لدى التلميذ 

و تيسير التعليم عبر تكنولوجيا التعليم يعني تهيئة المناخ المناسب لكل متعلم لكي يتعلم . 

فهي تواجه مسألة الفروق الفردية بحيث تراعي المستوى العقلي و . استعداداه و قدراته  حسب

                                                             .المستوى الدراسي لكل متعلم 

:و يعمل التعليم اإللكتروني على تحقـيق األهداف التالية        

 ل المؤسسات التعليمية و إدارتها خلق شبكات تعليمية لتنظيم عم -1

توطـيد العالقـة بين المدرسة و المنزل و أولياء األمور و خلـق التواصل  -2

 .اإللكتروني بين المعلـم و المتعلم و بين المتعلمين أنفسهم 

دعم وسائل االتصال التعليمي لفتح باب اإلبداع  و التدريب المبكر على حل   -3

معرفة  و التعود على استخدام الحاسوب كوسيلة المشكالت و دفع الطالب لحب ال

 .تعليمية 

 توسيع نطاق العملية التعليمية بمراعاة الفروق التعليمية بين المتعلمين  -4

إتاحة الفرصة للطالب للتعامل مع العالم المنفتح من خالل الشبكات المعلوماتية ، و  -5

 .علومة  تزويد المتعلم بمهارات التعلم الذاتي و البحث عن مصادر الم

   ]45[ ...تعزيز المنهج من خالل القيام بأنشطة إلكترونية -6

عـيوب التعليم اإللكتروني : ثانيا   
:على الرغم من األهمية العلمية و المعرفية للتعليم اإللكتروني إال أنه يعاب عليه ما يلي   
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 إلحاق أضرار بدنية و ذهنية بالطالب من كثرة الجلوس و التركيز أمام الحاسوب و -

التعامل مع األنترنت خاصة األضرار التي ربما تصيب العين من األشعة المنعكسة و 

 .آالم الظهر و ما إلى ذلك 

 . القصور في تنمية المهارات الحركية  -

قد ال يكون الطالب قادرا على التعامل مع الحاسوب حسب القدرات الذاتية و الفردية  -

 .بين األشخاص 

األستاذ و الطالب و صعوبة التفاعـل الجماعي بين انتفـاء عالقة التلـمذة بين  -

 .الدارسين بعضهم البعض و بينهم و بين المعلم 

فالتصفح اإللكتروني يلغي . قد يلغي التعليم اإللكتروني عادات و مهارات القراءة  -

الخيال و القراءة بين السطور ليصل بخياله مع ما يقصده المؤلف من معاني و أفكار 

يكتسب خبرة تربوية عديدة كسرعة الفهم واالستيعاب والشعور بالمتعة و تفسيرات و 

 .الفكرية و الوجدانية خالل معايشته للكتاب المطبوع التقليدي 

عدم مراعاة خصائص المتعلمين و الفروق الفردية بينهم فالمعلم أو المصمم يبرمج  -

 .البرنامج بطريقة واحدة ثابتة 

و يتفاعل مع اآللة و بالتالي يفتقد المنظم تأثير المعلم  إن المتعلم ال يتفاعل مع المعلم -

في توجيه تعلمه و تحسين أخطائه و تعديلها أو تزويده بما ينقصه من معلومات بشكل 

 .سليم 

التعامل مع الكمبيوتر يقلل من اعتماد الطالب على نفسه في إجراء العمليات التعليمية  -

]46[  . 

ليم اإللكتروني بالجزائــر واقـــع التعــ: المطلب الرابع   
تجربة غائبة في الجزائر، بسبب ضعف " التعليم عبر األنترنت" يرى المختصون أن      

تحسين مستوي النظام التعليمي الذي يعتبر بطء وتـــيرة  مشروع تطوير عالم االتصال، و

كة األنترنت في مقدمتها شب بتطور وسائط االتصال و و . وما ببرامج جاهزةــتقليديا و مدع

تبين مدى هشاشة المنظومات التربوية البعيدة عن مواكبة تطورات العصر الرقمي، وهذا ما 

. السهل باألمريوضح أن الطموح لتحقيق خطوة عملية في مجال التعليم اإللكتروني، ليس 

رغم أن فئات عديدة من المجتمع الجزائري بحاجة ماسة لالستفادة من فرص التعلم التي يمكن 

 العمال و ، خصوصا بالنسبة للنساء الماكثات في البيت و ن تتيحها المدارس االفتراضيةأ
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، ألسباب  تلك الفئات التي لم تستطع مواصلة تعليمها سكان المناطق النائية و الموظفين و

  . ]47[  مختلفة

تطور التكنولوجيا الرقمية في العصر الراهن، فتح المجال لبعضمع ذلك فإن و   المؤسسات  

، الستغاللها لتكون الوسيلة الهامة إليصال العلوم تعميمه الجزائرية المهتمة بالتعليم و  

استحداث شبكات خاصة للتعليم عن بعد وتعميمبوالمعارف إلى أكبر قدر ممكن من الناس،   

" إلى تجربة مؤسسة اإلشارة يمكن و الفائدة، أطلقت التي" إيباد  ما يسمى بالمدرسة الرقمية، 

، من المتوسط المخصصة لتالميذ الثانوي و خالل وضع برنامج خاص على شبكة األنترنت  

، للمقبلين على امتحانات موجه في بدايته شهادة البكالوريا أو شهادة التعليم األساسي، وقد  

، وهي عبارة عن فضاء بيداغوجي "تربيتك"إسم  أطلق على هذه المدرسة االفتراضية

علم عن بعد، افتراضي أو ساحة للت داخل نفس" إيباد "استحدثت مؤسسة و   البرنامج  

، مدرسة افتراضية تسمح للتالميذ الذين يتابعون دروسهم في المدرسة)تربيتك( الرسمية أو  

هذه المدرسة  خارجها بالتسجيل فيها وهذا تحضيرا لالمتحانات، وتعد المواد التي تدرس في

يمكن ألي تلميذ و التربية ي المسطر من طرف وزارةاالفتراضية متطابقة مع البرنامج الرسم

حيث ، ويسجل " تربيتك "موقع  إلىالنهائي والرابعة متوسط، أن يدخل  من المتمدرسين في

درس بالنسبة 300يجد  تمرين مع  3000درس للمتوسط، إضافة إلى  300للنهائي و 

يستطيع ، و الشرح التصحيح و هذا البرنامج ليحصل على  التلميذ أن يتصل بأستاذ المادة على 

على مواضيع امتحانات البكالوريا أو التعليم األساسي الماضية  شروح، كما يمكنه االطالع

ويمكن. بالتصحيح لألولياء من جهتهم االطالع عبر الشبكة على كل ما يقوم به األبناء في  

قاط الدروس والغيابات وحتى مستوى الطفل، ويطلعون على كل الن المدرسة، توقيت

كما يستطيع. والمالحظات من خالل مكتب األستاذ أن يطلع " تربيتك"األستاذ داخل برنامج  

دروسه وعلى على قائمة التالميذ استعمال تكنولوجيات اإلعالم  "تربيتك"ومن بين أهداف .  

اإلعالم اآللي  النافع لالنترنت و ضمان االستعمال الجاد و و الوسط التربوي واالتصال في

سطفي الو ضمان التواصل الدائم بين  و ، رفع حظوظ النجاح المدرسيمع ،  المدرسي 

منح فرص أكثر للتالميذ الستعمال اإلعالم  و كذا . األولياء المتعلمين وو  األساتذة و المدرسة

48[ التربوية         .                                              اآللي داخل المؤسسات  

لى المستوى الرسمي ، فإن الدولة تحاول مواكبة التطور التكنولوجي بتجهيز أما ع     

المؤسسات التابعة لقطاع التربية بمخابر اإلعالم اآللي و توصيلها بالشبكات الرقمية ، سيما 
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و حسب . الثانويات و المتوسطات ، أما االبتدائيات يأتي تجهيزها على مراحل مستقبلية  

مجال الدروس فإن برمجة مادة المعلوماتية هي خاصة بكل المستويات البرنامج الوزاري في 

لكن نظرا لقلة أجهزة الحواسيب و عدم إمكانية تعميم . سواء في المتوسط أو في الثانوي 

مخابر اإلعالم اآللي على مستوى كل المؤسسات حاليا ، فإنه تعطى األولوية لتالميذ السنة 

أما بخصوص األساتذة المؤطرين في . ل دراسة هذه المادة األولى بالمتوسط و الثانوي من أج

هذه المادة فهم من أساتذة التعليم المتوسط سيما مادة التربية التكنولوجية بالمتوسطات ، و 

أساتذة من اختصاصات عـدة  بالثانويات ، وفي كل الحاالت يجب أن يتقـنون اإلعالم اآللي 

و لإلشارة فإن البرنامج المعتمد في هذه .  ستهم حتى و إن لم يعتبر مجال تخصصهم أو درا

                                      . ]49[المادة هو موحد وارد من وزارة التربية الوطنية 
 

  التلميذ المتفـوق في ظل التحـول إلى التعليم اإللكتروني: المبحـث الثالـث 

ألقت الثورة التكنولوجية و المعلوماتية بوسائلها المتطورة بظاللها على مختلف النشاطات      

اإلنسانية ، حيث ولدت فضاء علميا و اتصاليا جديدا سمته الرقمنة و النمنمة و عالقات مبنية 

و تعتبر األنترنت من أبرز مستحدثات هذا العصر، . على التفاعـل و المشاركة و التشخيص 

يث وفرت لقطاع التعليم و التربية على غرار القطاعات األخرى مجاال للممارسة الشبكية ح

مدير شركة مايكروسوفت على تطبيقات األنترنت  في "  بيل غايتس " حيث علق . الرقمية 

فإن طريق المعلومات السريع سوف يساعد على رفع المقاييس التعليمية :" ...التعليم بقوله 

ظهور طرائق جديدة للتدريس و  -الطريق –جيال القادمة و سوف تتيح لكل فرد في األ

و سوف يمثل التعلم باستخدام الحاسب اآللي نقطة االنطالق ... مجاالت أوسع بكثير لالختيار 

و سوف يقوم مدرسو المستقبل الجيدون بما هو ... نحو التعلم المستمر من الحاسب اآللي 

عثور على المعلومات عبر طريق المعلومات السريع ، أكثر من تعريف الطالب بكيفية ال

فسوف يظل مطلوبا منهم أن يدركوا متى يختبرون و متى يعلقون ، أو ينبهون  أو يثيرون 

إن التعليم من هذا المنطلق يتم فيه نقل العلم عن طريق األنترنت من   . ]50[" االهتمام 

المتعلم مما يغير كثيرا من سمات أطراف و مراكز إنتاجه إلى مناطق بعيدة دون لقاء المعلم و 

و التلميذ المتفوق باعتباره أحد أطراف هذه . أساليب و وسائل العملية التعليمية اإللكترونية

العملية فإنه يستفيد من هذه التغيرات و يتفاعل بطرق مختلفة مع مستحدثات التكنولوجيا 

                                                  .... الحديثة من وسائط و أجهزة و شبكات 
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دور الحاسـوب في تعليم المتفـوقـين  :   المطلب األول   
يستخدم الحاسوب كوسيلة تقنية حديثة في تطوير العمليات التربوية بشكل عام و في تعليم      

و يمكن ذكر أهم مجاالت االستفـادة من الحاسوب في تعليم . الموهوبين بشكل خاص 

:المتفوقين فيمايلي   

تعليم اللغات المبرمجة في تطوير برامج تعليمية و إدارية  -1  

للمعلومات و هو يحلل أيضا البيانات و يعالجها و بذلك يتخذ في المشاريع يعتبر مخزن  -2

                          .البحثية و حل اإلشكاليات المطروحة في قضايا عديدة 

يعتـبر كمكتبة شاملة تحتوي على أنواع عديـدة من المعـارف بحيث يستفـيد من هذه  -3

يمكن أن يكون الحاسوب أحد الوسائط المكونة المعلومات  و يستغلها في موضوع معين 

للشبكات المعلوماتية داخل المؤسسة التربوية و حتى لشبكات خارجـية ، و هـذا من خالل 

شبكـات األنترانت أو االكسترانت أو األنترنت  فيحقـق للتلميذ المتفوق العديد من الخدمات 

                                                                             :عن بعد مثل 

 .تبادل األفكار و الدروس بين الطلبة سواء محليا أو حتى وطنيا و عالميا   -

يمكن استغالل الشبكات الرقـمية لبرمجة الحصص الدراسية بربط األستاذ بالتلميذ  -

و . سواء في نفس الفصل أو المؤسسة التربوية أو حتى خارج الحدود وطنيا و دوليا 

تتم أيضا في هذا الشأن تقديم أسئلة تمارين أو امتحانات عن بعد  و كذا عملية 

 . تصحيحها بنفس الطريقة 

توجـه رسائل إلكترونية من قبل التالميذ الموهوبين إلى المعلمين بغرض طلب  -

االستـشارات العلمية و االستفسار عن أي أمر ليجيب عليه المعلم فيلبي له حب 

 . ول  االطالع  و الفض

تسمح شبكة األنترنت للطلبة المتفوقين المشاركة في منتديات النقاش و اللقاءات  -

االفتراضية فيساعدهم على تبادل اآلراء و األفكار و تنمية مواهبهم في مجاالت عديدة  

  . 

و يمكن إضافة مجموعة من إيجابيات التعلم بالتكنولوجيا على العموم للطالب على      

                                                                  : النحو التالي

 تنمية فهم الطالب لبعض القضايا الثقافية و العلمية و االجتماعية  -

 تنمية القدرة على التعامل مع وسائل االتصال المتعددة  -
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 تنمية التفكير العلمي و حل المشكالت و تنمية مهارة التفكير االبتكاري  -

مهـارة التعلم الذاتي التي تربط الطالب بالبحـث في مصادر التعلم المطبوعة  تنمية -

 .و غير المطبوعة و الرجوع إليها وقت الحاجة 

اكتساب بعض المهارات العلمية مثل إجراء التجارب ، دقة المالحظة ، القـدرة على  -

  .  ]51[تفسير النتائـج و القدرة على تصميم بعض األشكال و الصور 

أهمية التعليم اإللكتروني للتلميذ المتفـوق : لب الثاني المط  
إن السمات التي تتميز بهـا الوسائط التكنولوجيا الحديثة من تفاعـلية و مشاركة و       

تتيح للتلميذ المتفـوق العديد من فرص االستفادة من ... تشخـيص و حرية و ال جماهيرية 

:تطبيقات التعليم اإللكتروني مثل   

انتقال مسؤولية العملية التعليمية إلى التلميذ فيصبح  مسؤوال على التحصيل الدراسي من  -

 .خالل البحث عن المعلومات و الوصول إليها بجهده الشخصي 

يخلق في التلميذ التعود على أساليب المناقشة و النقد و عدم تقبل األفكار دون تمحيص  -

دل اآلراء عبر الشبكات ، مع زيادة من خالل مشاركة اآلخرين في الحوارات و تبا

 .جودة التعليم و التركيز على مهارات التفكـير التأملي النقدي  

زيادة التفاعل بين التالميذ المتفوقين من جهة و بينهم وبين األساتذة من جهة أخرى عبر  -

 مختلف أنحاء العالم

تثبيت المعلومات في ذهن التلميذ المتفوق بفضل متابعته بنفسه للتحصيل الدراسي و  -

 .     البحث عن مصادر المعلومة  

 .االستفادة من تعدد مصادر المعرفة عبر الوسائط اإللكترونية و الشبكات الرقمية   -

لزم و إتاحة للتلميذ المتفوق حرية التحصيل العلمي دون قيود زمكانية و دون حضور م -

هذا ما يفتح له المجال لممارسات نشاطات و هوايات أخرى  متعددة تزيد من تنمية 

 .قدراته  و مواهبه 

تشعيب األفكار لدى التلميذ المتفـوق و تزويده بالمواد التعليمية والمعلومات الكافية في  -

 أي مجال يريده 

ز للتعلم دون ملل تقديم المعلومات للتلميذ المتفـوق في شكل جذاب و مثير و محفـ -

  ... سيما مع استخدام الوسائط المتعددة مثل الصوت و الفيديو و الرسومات و الصور 
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االكتساب الواسع للمفاهيم و المصطلحات العالمية الجديدة  و فتح المجال للمنافسة  -

 بفضل الفرص التعليمية المفتوحة  للتالميذ المتفوقين على المستوى المحلي و العالمي

ب مهـارات جديدة أو تطوير مهارات موجـودة من قبل لدى التلميذ المتفـوق اكتسا -

 .مثل تعـدد اللغات و التحكم في التقـنية  

يواجهها  و لالستفادة من التعليم اإللكتروني لمواجهة التحديات أو المشكالت التي   

       .    النظام التعليمي في الوطن العـربي بصفة عامة و الجزائر بصفة خاصة 

                                  :إن للتعليم اإللكتروني إنجازات يذكر أهمها 

 مالحقة المناهج الدراسية للتغيرات المتسارعة في المعرفة المعاصرة  -

 تلبية الطلب المتزايد على التعليم  -

 تحقيق معايير الجودة في التعليم  -

 تطبيق مبادىء التعلم الفعالة في التعليم  -

 تلبية الحاجات للتدريب المستمر  -

 .  ]52[تنمية قدرة األفراد على التواصل مع غيرهم  -

التلميذ المتفـوق و المدرسة اإللكترونية : المطلب الثالث   

تلك المدارس التي تستخدم الحاسبات اإللكترونية " تعرف المدرسة اإللكترونية على أنها      

االتصاالت المختلفة في المعلومات الرقمية إلكترونيا و و الوسائط الرقمية المتنوعة و شبكات 

بهيئاتها المتعددة إلى التالميذ و ذلك سواء كانوا متواجدين داخل أسوار المدرسة أو خارجها 

 " ...]53[  .                                                                               

ية بأنها مفتوحة كل يوم ليل نهار و أيام العطل ، و بذلك فال يعيق إذ تتميز المدرسة اإللكترون

ال الزمان و ال المكان التالميذ أن ينتظموا بها ، و ال تحتاج إلى قاعات دراسية فيمكن للتلميذ 

و يكون للتلميذ دور . أن يستخدم الحاسوب في أي مكان ليطلع على المادة العلمية للمقررات 

مدرسة اإللكترونية حيث بإمكانه أن يسهم في إعداد المواد العلمية للمقرر إيجابي و فعال في ال

و تتيح المدرسة اإللكترونية . و يبدي رأيه فيها و يعلق على ما يقدمه غيره من التالميذ 

                 .  المعتمدة على األنترنت الفرصة للطالب لالتصال بكم هائل من المعلومات 

                      :اإللكترونية على مجموعة من العناصر أهمها و تتشكل المدرسة 
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الذي ستدور حوله عملية التعليم و إكساب المعلومات الذي يجب أن يكون مهيأ : الطالب  -1

                                                          . ألنه سيعتمد على نفسه 

وهي . ة المقدمة للطالب و الوسيلة اإللكترونية التي تنقلها هي المعلومة الحديث: المادة  -2

.متطلبات االبتكار عند الطالب   

يتحول المعلم في المدرسة اإللكترونية من دور الملقن إلى دور الموجه أو : المعلم   -3

.المخرج للعملية التعليمية أو قائد لها   

و تقويم المعلم و تقويم الوسائل هو عنصر تقويم الطالب و درجة تحصيله : التقويم   -4

   ]54[التعليمية من األجهزة اإللكترونية التي تنقل المادة التعليمية 

:و يجب أن تشمل  المدرسة اإللكترونية على المكونات التالية      

 معلم أخصائي في تكنـولوجيا التعليم  -

 المقررات اإللكترونية  -

 شبكات معلومات و تقنيات اتصال متطورة  -

 بات إلكترونية مكت -

  .   ]55[منتجات تدريبية في مجال البرمجيات و تطبيقها  -

إن التلميذ داخل المدرسة اإللكترونية يكتسب المعلومة من خالل االعتماد على نفسه في      

جمعها ، و يقوم بتخزينها  وحفـظها و استرجاعها و تطويرها بما هو متاح من زخم من 

إذن فهـو ال يكتـفي باكتساب المعلومات و . للمعلومات  المعلومات عبر الطرق السريعة

و حتى يتسنى . إنما عليه أن يطورها حتى يبتكر أشياء حديثة  و يحل المشكالت المتعلقة  بها 

للتلميذ المتفـوق مزاولة تعليمه بالمدرسة اإللكترونية يجب أن يتحلى بمجموعة من سمات 

. التفـوق و التميز   

:و من المهارات الواجب توافــرها فيه  يذكـر         

 .أن يكون ذا ثقـافة عالية  -

 .أن يكون متمكنا من اللغات األجنبية  -

له القدرة على التحكم في التقنية ، و فهم معنى التكنولوجيا و امتالك إمكانات   -

 .استخدامها 

 ....ج لديه منهجية تفكير سليمة من أجل النقد و التحليل و االستنتا -

 يكون مشاركا و متفاعال و متواصال مع اآلخرين   -
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القدرة على التواصل بالكتابة و استخدام الحاسوب بمختلف البرمجيات و تشغيل  -

               .... النظم و الطباعة 

القدرة على الولوج في شبكات األنترنت و مختلف الشبكات الرقمية الداخلية و الخارجية  -

و معرفة كيفــية البحث على المواقع اإللكترونية . المتعلقة بها  و معرفة المصطلحات

و استخدام البريد اإللكتروني و معالجة و تحميل الملفات عبرها و استخدام الوصالت 

...]56[ .  

التالميذ المتفوقون و التعليم اإللكتروني بمؤسستي :  المبحث الرابـع    

زروق بوشريط و البشير اإلبراهيمي     
يتمثل مجال هذه الدراسة في مؤسستين تربويتين تتمثالن في ثانوية زروق  بوشريط       

و هما مؤسستان . للبنات و متوسطة البشير اإلبراهيمي للذكور الواقعتين ببلدية المدية 

و للتذكير فإن . مجهزتان بمخابر اإلعالم اآللي على غرار بعض المؤسسات التربوية 

ثانوية مجهزة كلها بمخابر اإلعالم اآللي ، و ) 35(المدية معزز بـ  قطاع التربية بوالية

أما المدارس االبتدائية فال . مؤسسة مجهزة بمخابر اإلعالم اآللي  27متوسطة منها  121

                                                      . يشمل أي منها على هذه المخابـر 

مع . تلميذ و موزع واحد مع تنصيب شبكة داخلية محلية  حاسوب 15يتكون كل مخبر من 

و لإلشارة فإن هذه الوضعية هي إلى غاية . العلم أن هاته المؤسسات متصلة باألنترنت 

21/01/2009 ]57[ .                                                           

تقـديم المؤسستين : المطلب األول   

 :ة زروق بوشريط  للبنات  بالمدية بطاقة فنية لثانوي -1
 526: عدد التلميذات  -

 20: عدد األفواج  -

  104: عدد التلميذات المتفوقات   -

في  12/20يتم تصنيف التلميذة المتفوقة على أساس حصولها على المعدل العام أكثر من 

 نتائج االختبارات 

 :توزيع التلميذات المتفـوقات حسب المستويات  -

 تلميذة  52السنة األولى  •
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 تلميذة متفوقة 43:  السنة الثانية  •

 تلميذات 09: السنة الثالثة  •

السنة األولى : المستويات التي تدرس مادة المعلوماتية   -  

شعبة العلوم و اآلداب : التخصصات التي تدرس المعلوماتية   

06: عدد األفواج التي تدرس المعلوماتية  -  

ساعات  03: الحجم الساعي لكل فوج أسبوعيا في مادة المعلوماتية  -  

01: عدد مخابر اإلعالم اآللي بالمؤسسة   -  

16: عدد أجهزة الكمبيوتر بالمخبر  -    

داتاشو : أجهزة و وسائط أخرى بالمخبر  -    

02: عدد أساتذة مادة المعلوماتية  -    

ندس في المجال التقـني مه: مؤهل أساتذة مادة المعلوماتية  -    

النظم ،  معالج النصوص ، االكسل ، : محتوى البرنامج الخاص بمادة المعلوماتية  -  

 الشبكات 

]58[ال شيء :  عدد الندوات و التربصات الخاصة بتكوين األساتذة في مجال المعلوماتية  -    

 : بطاقة فنية لمتوسطة البشير اإلبراهيمي للذكور بالمدية -2

 1845: التالميذ عدد  -

 43: عدد األفواج  -

 : توزيع التالميذ حسب المستويات  -

 1050: السنة األولى  •

 326: السنة الثانية  •

  204: السنة الثالثة   •

 265السنة الرابعة  •

  السنة األولى : المستويات التي تدرس مادة المعلوماتية    -

  13: عدد األفواج التي تدرس المعلوماتية   -

 ساعتين : فوج أسبوعيا في مادة المعلوماتية  الحجم الساعي لكل -

 01: عدد مخابر اإلعالم  اآللي  بالمؤسسة  -

10 : عدد أجهزة الكمبيوتر بالمخبر   
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 ال يوجـد: أجهزة و وسائط أخرى بالمخبر  -

 02: عدد أساتذة مادة المعلوماتية  -

 أستاذ التعليم المتوسط تخصص تربية تكنولوجية : مؤهل أساتذة مادة المعلوماتية  -

  :  / محتوى البرنامج الخاص بمادة المعلوماتية  -

  ]59[ال شيء : عدد الندوات والتربصات الخاصة بتكوين األساتذة في مجال المعلوماتية  -
-  

تحـلـيل البيانات : المطلب الثاني   
تمارة استبيان على مجموعة من التلميذات و التالميذ  المتفوقـين على اس) 60(تم توزيع      

استمارة ، و بعد فرزها و إبعاد االستبيانات ) 47(مستوى المؤسستين ،  ليتم استرجاع منها 

خاصة ) 20( خاصة بالتعليم المتوسط و ) 20(، تنقسم إلى ) 40(الناقصة ، تم اإلبقاء على 

: م تبويب و تحليل البيانات الواردة فيها حسب المحاور التالية و قد ت. بالتعليم الثانوي   

مدى االستفادة من مادة المعلوماتية :  أوال   
    هل استفدت من مادة المعلوماتية ؟ -1

     
االستفادة من مادة المعلوماتية)   :  01( الجدول رقم   

 اإلجابة

المستوى  ال         النسبة    نعـم        

 

النسبة      

 

المتـوسط             14    70 ℅      6  

 

    30  ℅  

 

الثانـوي            16 

   

    80 ℅      4 

 

   20  ℅  

 
 هل تستخدم الكمبيوتر و األنترنت خارج حصة المعلوماتية ؟  -2
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المعلوماتيةاستخدام الكمبيوتر و األنترنت خارج حصة )   :   2(الجدول رقم   

 اإلجابة

المستوى  ال         النسبة    نعـم        

 

النسبة      

 

المتـوسط             18    90 ℅      2  

 

    10  ℅  

 

الثانـوي           16

   

    80 ℅      4 

 

   20  ℅  

تبين أن أغلبية التالميذ المتفوقين في المستويين قد استفادوا ) 1(حسب نتائج الجدول رقم      

وهذا دليل على أن هذه . للثانوي  ℅ 80للمتوسط  و  ℅70من مادة المعلوماتية بنسبة  

المادة مفيدة و هامة بالنسبة لتوسيع اآلفاق الدراسية للتلميذ المتفوق و تساعده على اكتشاف 

و  تبسط له المفاهيم و المصطلحات التقنية . لم التقنيات المتطور في مجال اإلعالم  اآللي عا

التي كانت تبدو معقـدة بالنسبة له ، كما تساعده  في كيفية التحكم و التعامل مع جهاز 

بالنسبة للثانوي   ℅ 20من المتوسط ، و  ℅30بالمقابل هناك . الكمبيوتر و شبكة األنترنت 

يرون بأنهم لم يستفـيدوا من هاته المادة  بما أن ما يتم دراسته من خاللها معروف لديهم من 

و يعود هذا األمر لدرايتهم  بهذا الجهاز من قبل وتمكنهم من اإلبحار في األنترنت خارج . قبل

من الثانوي  ℅ 80من المبحوثين في التعليم المتوسط  و  ℅ 90أوقات الدراسة ، سيما أن 

    )2(أكدوا بأنهم يستخدمون الكمبيوتر إما في البيت أو في مقاهي السيبر حسب الجدول رقم 

                اذكـر المصطلحات الجديدة التي تعلمتها من خالل مادة المعلوماتية-  3

إن مجاالت االستفادة تظهر من خالل اإلجابات التي كانت متنوعة بذكر مصطلحات و مفاهيم 

وهو اكتساب مصطلحات تقنية مثل نظام . معلوماتية عديدة  بالنسبة للمبحوثين في المتوسط 

و اكتساب مهارات معرفية مثل كتابة .... تشغيل ويندوز ، سطح المكتب ، قوقـل ، ياهـو 

تخراج المعلومات  من المواقع اإللكترونية ، و قراءة القصص ، باإلضافة إلى البحوث ، و اس

مهارات تقنية عن كيفية استخدام الكمبيوتر و الدخول إلى المواقع اإللكترونية و الترفيه و 

بالنسبة للتعليم الثانوي اكتسبت التلميذات المتفـوقات مصطلحات و مهارات جديدة .... اللعب 

الوورد ، اإلكسل ، الموديم ، برامج التسيير : يذكر منها ) ذكر في المتوسط  عالوة على ما( 
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   إللكتروني ، استعمال األقراص، الذاكرة ، الميلتيميديا ، كتابة النصوص ، استخدام البريد ا

                                                                                 

                                       الكمبيوتر في مادة المعلوماتية ؟فيما تستخدم  -4

من المبحوثين في  ℅50بخصوص مجاالت استخدام الكمبيوتر أثناء مادة المعلوماتية ؛ فإن 

من الثانوي  يستخدمونه في الدراسة و جمع المعلومات حسب مقرر  ℅ 70المتوسط و 

من الثانوي يستخدمونه  ℅ 20حوثين في المتوسط و من المب ℅ 30و . البرنامج الدراسي 

 10من المبحوثين في المتوسط و  ℅20في الدخول إلى المواقع اإللكترونية بأنواعـها  ، و 

هذه النسب تبين أن مادة المعلوماتية تركز . من الثانوي يستخدمونه  في الترفيه و اللعب  ℅

جياته ، دون فتح المجال لتعليم التالميذ على برنامج خاص بما يتعلق بالحاسوب كجهاز ببرم

لكن . و هذا يعود لطبيعة المادة و البرنامج . كيفية الولوج في عالم الشبكات إال بنسبة  قليلة 

لما يكون التلميذ  متفوقا تكون طلباته و احتياجاته تفوق محتوى البرنامج التقـليدي  ؛ فيرغب 

                                                                       .في اكتشاف المزيد 

القدرة على التحكم في األنترنت و التعامل معها : ثانيا   
تعرف تماما  هل تعرف اإلبحار في األنترنت بطريقة جيدة ، حسنة ، متوسطة ، ال  -1

 ؟
 

مستوى اإلبحار في األنترنت) : 3(الجدول رقم   

         

    

 اإلجابة
    

 المستوى 

 
النسبة متوسطة النسبة  حسنة  النسبة   جيدة 

 
 ال يعرف

 
 النسبة 

 
 المتوسط 

 
  7    35 

℅
  4     

 
 20 
℅

  5  25 
℅

 
  4  

  
 20 ℅  

 
 الثانوي 

 
 3   15 ℅   6  30 

℅

    
  5  25 

℅

  
   6  

 
30

 



  2014نوفمرب . 2ج،8ع: جملة البحوث والدراسات العلمية
187 

 

من المبحوثين في المتوسط يبحرون  ℅35فإن )  3(حسب النتائج المستقاة من الجدول رقم  

ال  ℅ 20بطريقة متوسطة ، و  ℅ 25بطريقة حسنة ،  ℅20في األنترنت بطريقة جيدة ، 

من المبحوثات في الثانوي يبحرن في األنترنت  ℅15و . يعرفون تماما اإلبحار في األنترنت 

رفـن تماما ال يع ℅ 30بطريقة متوسطة ، و  ℅ 25بطريقة حسنة ،  ℅30بطريقة جيدة ، 

و بقراءة هذه النسب يتبين أن من المبحوثين من يتقن جيدا اإلبحـار . اإلبحار في األنترنت 

في األنترنت  و منهم من ال يعـرف تماما ، و منهم من يعرف هذه العملية بدرجات متفاوتة 

ة و و هذا دليل على أنه ليس هناك إلمام كلي و شامل بهذه الوسيل. إما حسنة أو متوسطة  

كيفية الولوج إليها و ثقافة األنترنت لم تتعمم بعد في أوساط التالميذ المتفوقين الكتساب 

                                                        .المهارات الالزمة في التعامل معها 
  ما هي اللغة المستخدمة خالل اإلبحار في األنترنت ؟ ‐2

 
المستخدمة لإلبحار في األنترنتاللغة ) : 4(الجدول رقم    

 اإلجابة

 

 المستوى

 

 النسبة فرنسيةالنسبة عربية

عربية

و 

 فرنسية

 

 النسبة

عربية 

فرنسية 

 انجليزية

 

 النسبة

 

 المتوسط

 
2 12.5 

℅
2 12.5 

℅
3 

 
18.7

5 ℅  

 
9 

 
56.25 
℅ 

 

 الثانوي

 
1 7.14 

℅
4 28.57 

℅
5 

 
35.7

1 ℅  

 
4 

 
28.57 
℅ 

 
من التالميذ المتفوقين  ℅  56.25حسب الذين يعرفون اإلبحار في األنترنت فإن هناك نسبة 

مقابل . العربية، الفرنسية ، االنجليزية : بالمتوسط  يستخدمون ثالث لغات مع بعض و هي 

بالنسبة للثانوي و تأتي بعد ذلك نسبة التعامل باللغتين العربية و الفرنسية مع  ℅ 28.57

. بالنسبة للثانوي  ℅ 35.71للمتوسط ،  ℅18.75رتبة الثانية على النحو التالي بعض في ال

للمتوسط  و  ℅  12.5و بالنسبة  للغة الفرنسية فقـط ؛ فكانت في الرتبة الثالثة  بنسبة  

 ℅  12.5: أما التعامل باللغة العربية فقط  فجاءت النسب كما يلي . للثانوي    ℅  28.57
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و يفسر ترتيب اللغة العربية في الرتبة األخيرة . بالنسبة للثانوي   ℅ 7.14للمتوسط  و 

بقـلة استخدامها في المواقـع اإللكترونية مقـارنة باللغات األخـرى مثل االنجليزية و 

                                                   .الفرنسية المستعملتين بكثرة في األنترنت 

النسب في مجملها  يبرز بوضوح  تعدد اللغات بالنسبة لغالبية التالميذ  و بتقديم قراءة لهذه

إال نسبة . المتفوقين المبحوثين ، فهم يحسنون االنجليزية و الفرنسية و العربية مع  بعض 

و هذا عامل مشجع للولوج إلى عالم التعليم اإللكتروني . قليلة التي ال تتقـن إال لغة واحدة  

و للعلم فإن أحد المبحوثين أكد بأنه يحسن اإلبحار  في . اح على اللغات الذي يتطلب االنفت

                                                                   .األنترنت باللغة االسبانية 
 ما هي مجاالت استخدام األنترنت ؟  ‐3

مجاالت استخدام األنترنت) :   5(الجدول رقم   
 

 النسبة 

مواقع 

 مختلفة

 

 النسبة 

مكتبا

ت 

إلكترو

 نية

 

 النسبة 

البحث 

عن 

ملفات 

 علمية 

 

 النسبة 

برامج 

المحاد

 ثة 

 

 النسبة

القوا

ئم 

البريد

 ية 

 

 النسبة
 

 البريد

اإللكت

 روني

االجابة 

  

 

 

المستو

 ى

 

62.5 
℅ 

 

10 

 

6.25 
℅ 

 

01 

 

93.75 
℅ 

 

15 

 

87.5 
℅ 

 

14 

 

31.25 
℅ 

 

05 

 

93.7

5 
℅ 

 

15 

 

 المتوسط 

 

42.85 
℅ 

 

06 

 

14.2

8 
℅

 

02 

 

85.71 
℅ 

 

12 

 

42.85 
℅ 

 

06 

 

7.14 
℅ 

 

01 

 

57.1

4 
℅ 

 

08 

 

 الثانوي

 

على ) 5(عن مجاالت استخدام األنترنت يمكن تقديم إجابات المبحوثين حسب الجدول رقم 

:  النحو التالي   

بالنسبة للتعليم المتوسط  ، حازت عملية  البحث عن ملفات علمية و خدمة البريد اإللكتروني 

لكل منهما ثم برامج   ℅ 93.75على أعلى مرتبة في مجاالت استخدام األنترنت بنسبة 
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و القوائم البريدية    ℅ 62.5و مواقع أخرى مختلفة  بنسبة     ℅ 87.5المحادثة  بنسبة 

              ℅ 6.25، و أخيرا الولوج إلى مكتبات  افتراضية  بنسبة   ℅   31.25بنسبة 

و البريد   ℅ 85.71بالنسبة للتعليم الثانوي حازت عملية  البحث عن ملفات علمية نسبة 

ثم برامج المحادثة  و مواقع أخرى مختلفة  بنسبة    ℅ 57.14اإللكتروني على نسبة  

و القوائم   ℅  14.28مكتبات  افتراضية  بنسبة   لكل منهما  و الولوج إلى ℅ 42.85

                                                                   .℅  7.14البريدية  بنسبة 

و بتحليل هذه النسب  يبرز اإلقبال الكبير على بعض تطبيقات و خدمات األنترنت  مثل 

وني ،  و برامج المحادثة ، و مختلف المواقع مثل البحث عن الملفات العلمية و البريد اإللكتر

أما بخصوص الولوج . تلك الخاصة بالثقافة العامة و الفن و الرياضة و الترفـيه و األلعاب 

إلى المكتبات االفتراضية  فقد كانت النسبة ضعيفة جدا بحيث أن تلميذ واحد من بين 

و . في المتوسط و تلميذتين في الثانوي  المبحوثين أجاب بأنه يلج إلى هذا النوع من المواقع 

هذا دليل على أنهم ال يعرفونها  أو ال يعلمون بوجودها رغم أن المكتبات اإللكترونية هي من 

و بخصوص القوائـم البريديـة . أهم مصادر المعلومات التي يجب أن يوجه إليها التلميذ 

التصال بمؤسسات تعليمية أو فهي أيضا من الخدمات المهمة التي تساعد التالميـذ في ا

مراكز بحثية بالعالم ومع ذلك اليستخدمها التالميذ المتفوقون المبحوثون إال قليال رغم أهميتها 

                                                                                 .و فوائدها 

ي ؟هل تعرف كيف ترسل ملفات عبر البريد اإللكترون -4    

مدى التمكن من إرسال ملف عبر البريد اإللكتروني)   : 6( الجدول رقم   

 اإلجابة

المستوى  ال         النسبة  نعـم        

 

النسبة      

 

المتـوسط             09    45 ℅      11  

 

    55  ℅  

 

الثانـوي           09

   

    45 ℅      11 

 

   55  ℅  
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من التالميذ المتفوقين   ℅ 45بخصوص معرفة استغالل خدمة البريد اإللكتروني ، فإن 

و . ال يعرفون ذلك  ℅ 55و  . المبحوثين في المتوسط يعـرفون كيفية إرسال  ملفات عبره 

فـرغم . نفس النسبة عرفتها إجابات التلميذات المتفـوقـات المبحـوثات في التعليم الثانوي 

على خدمة البريد اإللكتروني  و إدراك ألهميته في تحقيق االتصال و التفاعل  أن هناك إطالع

حسب ما أكـدوه فـيما سبق بأن  من المجاالت األكثر استخداما في األنترنت هي البريد ( 

من التالميذ المتفوقين بالمستويين ال يعرفون كيفية  ℅  50؛ إال أن ما يفوق )  اإللكتروني

إلرسال الملفات  و هذا ما يفسر أن استخدام التالميذ المتفوقين للبريد  استخدام هذه الخدمة

و هذا يوضح عدم . اإللكتروني يتمثل غالبا في فتح علبة الرسائل و استقبال محتواها  فقط 

   .التعمق في الممارسة اإللكترونية الفعلية و عدم القدرة على التحكم في تقنياتها بصفة كاملة 

عي بماهية التعليم اإللكتروني مدى الو: ثالثا   
 عرف المصطلحات المتعلقة بالتعليم اإللكتروني -1

مدى إدراك تعريفات مصطلحات  و مفاهيم التعليم اإللكتروني في المستوى المتوسط) : 7(الجدول رقم   

 
اإلجابة     

 
 المصطلح 

 
 آاملة

 
 النسبة

 
 ناقصة

 
 النسبة

 
 خاطئة

 
 النسبة

 
 غير موجودة

 
 النسبة

 
التعليم 

 اإللكتروني 

 
  2    10 

℅ 
  4     

 
 20℅  5   25 ℅  

 
  9  

 
45 ℅  

 
 وسائله

 
  6  

 
 30  ℅  7   35 ℅  

    
  0   0  

  
   7  

  
35 ℅  

 
 الحاسوب

 
  3  

 
 15  ℅    11   55  ℅  

    
  3   15 ℅  

  
   3  

  
15℅  

 
 البرمجيات

 
  2  

 
 10  ℅    6   30  ℅  

    
  2   10 ℅  

  
  10  

  
50℅  

 
 األنترنت 

 
  1  

 
 5  ℅    4   20  ℅  

    
  12   60 ℅  

  
   3  

  
15 ℅  
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 األنترانت

 
  0  

 
 0  0   0  

    
  3   15 ℅  

  
   17  

  
85 ℅  

 
 االآسترانت

 
  0  

 
 0    0   0  

    
 1   5℅  

  
   19  

  
95℅  

البريد 
 اإللكتروني

 
  1  

 
 5  ℅    7   35  ℅  

    
  6   30 ℅  

  
  6  

  
30℅  

المكتبة 
 اإللكترونية

 
  1  

 
 5  ℅    1   5 ℅  

    
  7   35℅  

  
  11  

  
55℅  

الكتاب 
 اإللكتروني

 
0 
 

 0    2   10  ℅  
    
  4   20 ℅  

  
   14  

  
70 ℅  

مدى إدراك تعريفات مصطلحات و مفاهيم التعليم اإللكتروني في المستوى :   )8(الجدول رقم 

 الثانوي
          

 اإلجابة

 

 المصطلح 

 

النسبة   كاملة ناقصة   

  

النسبة    النسبة  خاطئة 

 

غير 

 موجودة

 

 النسبة 

 

التعليم 

 اإللكتروني 

 
  7    35 

℅ 
 5      25℅  4   20 ℅  

 
  4  

 
20 ℅  

 

 وسائله

 
  7  

 
 35 
℅  

3  15℅  
   
  2   10  

  
   8  

  
40 ℅  

 

 الحاسوب

 
  12  

 
 60 
℅  

  03   15 
℅  

   
  3   15 ℅  

  
   2  

  
10℅  

 

 البرمجيات

 
  13  

 
 65 
℅  

  4   20 
℅  

   
  1   5 ℅  

  
  2  

  
10℅  

 

 األنترنت 

 
  11   55  6   30 

   
  1   5 ℅  

  
   2  

  
10℅  
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 ℅℅

 

 األنترانت

 
  0  

 
 0  0   0  

   
  1     5 ℅  

  
  19  

  
95 ℅  

 

 االكسترانت

 
  0  

 
 0    0   0  

   
 2   10 ℅  

  
   18  

  
90℅  

البريد 

 اإللكتروني

 
 7  
 

 35 
℅  

4  20 
℅  

   
  2   10 ℅  

  
  7  

  
35℅  

المكتبة 

 اإللكترونية

 
  4  

 
 20 
℅  

  2   10 
℅  

   
  1     5 ℅  

  
  13  

  
65℅  

الكتاب 

 اإللكتروني

 
3 
 

 15 
℅ 

   3   15 
ء ℅  

   
  4   20 ℅  

  
   10  

  
 50 ℅  

) 7( بالنسبة للتالميذ المتفوقين في المستوى المتوسط و حسب النسب المسجلة في الجدول رقم 

فقط من المبحوثين استطاعوا تقديم تعريف كامل لمفهوم التعليم اإللكتروني مقابل   ℅10فإن  

لم يقدموا إجابة أصال لعدم معرفتهم بالموضوع  أما النسبة المتبقية فقد قدمت  ℅ 45 

                                                 .تعريفات تتراوح بين  الناقصة و الخاطئة 

أما   ℅  30و بخصوص ذكر وسائله فكانت النسبة التي ذكرتها بشكل كامل تقريبا تقدر ب 

فيما يتعلق بتعريف بعض هذه الوسائل و التطبيقات الخاصة بالتعليم اإللكتروني فكانت النسب 

أما مصطلحي األنترانت و   ℅ 15و  ℅5التي عرفتها بشكل كامل ضعيفة تتراوح بين 

اإللكتروني  لم يتم تعريفهما أصال لعدم التعرف على هذين المصطلحين  االكسترانت و الكتاب  

فقد قدمت المبحوثات تعريفات صائبة للعديد ) 8( بالنسبة للتعليم الثانوي و حسب الجدول رقم 

و األنترنت    ℅ 60و الحاسوب   ℅  65من المصطلحات بنسبة معقولة مثل البرمجيات 

التعـليم اإللكتروني و ذكر وسائله و البريد اإللكتروني باإلضافة إلى .     ℅ 55بنسبة 

لكن تعريفات المصطلحات المتبقية كانت ضعيفة مثل المكتبة . لكل منهم  ℅ 35بنسبة 

و فيما يتعلق بمصطلحي األنترانت و االكسترانت فلم يتم . اإللكترونية و الكتاب اإللكتروني 

                     .ن تقديم تعريف لهما تعريفها أصال ، حيث أن كل المبحوثات عجزت ع
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إن الضعف في تحديد بعض المفاهيم و المصطلحات الخاصة بالتعليم اإللكتروني و أحيانا 

العجز أمام بعضها يدل على أن التالميذ رغم تفـوقهـم العلمي و رغم استخدامهم األنترنت 

لم  يتعاملوا معها ، و هذا و الحاسوب إال أنهم لم يصادفـوا هذه المصطلحات من قبل و 

لغياب استخدام هذه المصطلحات في التعليم التقـليدي أو لعدم التعمق في بعضها في مادة 

و هذا ما يدعـو إلى ضرورة إعادة النظر في برنامج المعلوماتية بالتوسع و . المعلوماتية 

لى التعليم التركيز في محتوياته و مصطلحاته و حتى تقنياته ، مع ضرورة االنتقال إ

                                         .اإللكتروني بأسرع ما يمكن لإللمام بجميع مجاالته 
األقراص المدمجة ، أقراص الفيديو الرقمي ، الفالش : هل تستخدم الوسائط التالية  ‐2

 ديسك ؟ و في ماذا ؟  

الوسائط اإللكترونية المستخدمة)  : 9(الجدول رقم   
الوسائط     

 
 المستوى 

 
األقراص 
 المدمجة 

النسبة    
أقراص  

الفيديو 
الرقمي 

  

النسبة   فالش  
 ديسك

 
 النسبة 

 
ال 

 يستخدم

 
 النسبة 

 
 المتوسط 

 
  13    65 

℅ 
  9     

 
 45 ℅    12  

 
 60 ℅  

 
  3  

 
 15 ℅  

 
 الثانوي 

 
  10   50  ℅    3   15  ℅  

    
  11  

 
 55 ℅  

  
   4  

  
20 ℅  

من التالميذ المتفوقين في المستويين يستخدمون الوسائط اإللكترونية  ℅  50إن أكثر من  

CDالمتمثلة في األقراص المدمجة  و الفالش ديسك من أجل إدراج و تحميل و معالجة  

أما بخصوص استخدام . الملفات و النصوص  DVD  ℅ 15فكانت النسبة متراوحة من  

على العموم  هناك إدراك للتالميذ المتفـوقين . بالنسبة للمتوسط  ℅ 45بالنسبة للثانوي إلى  

ويستخدمونها . لوجود وسائط إلكترونية  ملحقة بالحاسوب يمكن االستعانة بها في الدراسة 

حسب ما ورد في إجاباتهم في مجاالت عدة مثل تخزين المعلومات و تحميلها من و إلى 

و تحميل البرامج  باإلضافة إلى اللعب  حسب ما ورد  الكمبيوتر و االعتماد عليها في البحوث

                                                                      ).9( في الجدول رقم 

رأي التالميذ  بخصوص مستقبل تدريس مادة المعلوماتية و تطبيق :  رابعا 

 التعليم اإللكتروني 
و طريقة تدريس مادة المعلوماتية  ؟ماذا تقترح أن تغير في محتوى  -1  
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اقترح أغلبية التالميذ المتفوقين المبحوثين من المستويين المتوسط و الثانوي إعادة النظر      

:من هذه اآلراء يذكر . في برنامج المعلوماتية و إجراء بعض التغييرات فيه   

يه نوع من السطحية و ضرورة التعمق في الدروس ألن برنامج مادة المعلوماتية الحالي ف -

البساطـة و يقدم دروس بمفاهـيم و معلومات أصبحت بديهية بالنسبة لهم  و هذا باستغالل 

. برمجيات أكثر تعقيدا و تنوعا   

رفع الحجم الساعي لوحدة المعلوماتية لإلحاطة بكل ما يخص اإلعالم اآللي من كل  -

.... النواحي الفنـية و التقنية و الشبكية   

استخدام الحاسوب لدراسة مواد أخرى مثل الرياضيات و الفيزياء و الكيمياء بالتنسيق بين  -

و هذا االقتراح يدعو نوعا ما إلى .(  هاته المواد و إدراجها في مادة المعلوماتية   

) .تطبيق التعليم اإللكتروني   

ب في استخدامه  ، فتح المجال للتعامل بحرية مع الحاسوب في تداول المعلومات و التشع -

.  مع برمجة وقت خاص لإلبحار في األنترنت   

تكوين األساتذة في اختصاص المعلوماتية و تدريبهم بكل جديد بخصوص التكنولوجيا  -

 الحديثة 

.توفير حاسوب لكل تلميذ  -  

؟ ) التعليم اإللكتروني ( هل تعلم أن هناك طريقة تدريس عن بعد  -2  

الوعي بوجود طريقة التعليم عن بعد مدى)  : 10( الجدول رقم   

 اإلجابة

المستوى  ال         النسبة  نعـم        

 

النسبة      

 

المتـوسط             11    55 ℅      9  

 

    45  ℅  

 

الثانـوي           20

   

    100 ℅      0

 

   0   
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من التلميذات المتفوقات في التعليم الثانوي يعلمن أن هناك طريقة تدريس عن   ℅ 100إن 

يعرفون ذلك ، و البقية ال تعرف ذلك  ℅ 55بعد أما بخصوص المتوسط  فكانت هناك نسبة 

.و هذا لعدم إطالعهم الواسع مقارنة بالثانويين   

                            هل يمكن استخدام طريقة التدريس عن بعد في الجزائر ؟ -3

          عن رأي التالميذ المتفوقين من المستويين في تطبيق طريقة التدريس عن بعد في    

                    :و يمكن تلخيص مجملها على النحو التالي.الجزائر؛ تباينت اإلجابات 

تطبيق هذه الطريقة في من المبحوثين يرون أنه يمكن   ℅ 30إن : في المستوى المتوسط   -

الجزائر مادام هناك وسائل يمكن استغاللها في  هذا المجال سيما مع انتشار األنترنت حسب 

من المبحوثين يرون أنه ال يمكن تطبيق طريقة التدريس عن بعـد  لعدم   ℅ 35.رأيهم 

ن و ألن طريقة التدريس بعدم الحضور الجسدي  لألستاذ ال تكو. توفر وسائل متطورة  

المتبقية فهي بدون إجابة و هـذا ربما دليل على أنهـا لم تدرك معنى و  ℅ 35أما . ناجحة  

  .أو ألنها ال تريد أن تبدي رأيا  في الطريقة الجديدة  . هدف طريقة التدريس عن بعد أصال

                                                                     

من المبحوثات أنه يمكن تطبيق طريقة التدريس   ℅ 35ترى نسبة :  انوي في المستوى الث -

عن بعد في الجزائر لكن مع ضرورة توفـير بعض الشروط  مثل تدريب و تحضير األساتذة 

في هذا المجال ، توفـير األنترنت و الوسائط اإللكترونية في المدارس ، تقديم اإلمكانات 

  ℅  55و ترى . شر ثقافة األنترنت في األوساط التعليمية و ن. المادية و المالية الالزمة 

بأنه ال يمكن تبنـي هذه الطريقة في الجزائر لنقـص التجهيزات و اإلمكانات  و عدم توفر 

و لعدم القدرة على التحكم في هذه . التكنولوجيات الحديثة باعتبار الجزائر من الدول النامية 

و أكدت نسبة معتبرة بأن . وسائطه و شبكاته خصوصا التكنولوجيا عموما و في الحاسوب ب

من   ℅ 10و هناك . طريقة التدريس عن بعـد تفشل في غياب األستاذ عن التالميذ

المبحوثات امتنعت عن تقـديم إجابات و هـي نسبة قليلة  إذا ما قورنت بنسبة  تالميذ 

                                                                                  .المتوسط 

فعلى العموم و من خالل هذه النسب  فإنه يتبين أن التلميذات في المستوى الثانوي هن أقدر 

و )  التعليم اإللكتروني (على إبداء الرأي حول الـوعي بوجود طريقة للتدريس عن بعد 

وضوع مقارنة بالتالميذ آفاقها في الجزائر و هذا يعـود إلطالعهن الواسع و درايتهن بالم

.        في المستوى المتوسط    
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نتائج الدراسة الميدانية : المطلب الثالث   

من خالل تحليل االستبيان الموجه للتالميذ المتفوقـين من المستويين المتوسط و الثانوي   

                                                          :يمكن استخالص النتائج التالية  

هناك إقبـال من قبل التالميذ المتفـوقـين على دروس المعلوماتية  لما لها من خصوصية  -

التعـامل مع تقـنيات اإلعـالم اآللي  و استخدام للوسائط اإللكترونية  و الولوج إلى عالم 

                                                                                . الشبكات 

التالميذ المتفـوقون يستخدمـون الكمبيوتر و األنترنت خارج أوقـات الدراسة بنسب  -

كبيـرة في البيت و مقاهي السيبر لذا فهم يحسنون إلى حد ما ما يتعلق باإلعالم اآللي و 

                                                                   . الولوج في عالم الشبكات

فهم على العموم يحسنون أكثر من .هناك قـدرات لغوية ال بأس بها عند التالميذ المتفوقين  -

و هذا مكسب جدير بالعناية  و التطوير حتى يتيح لهم المجال ) االنجليزية و الفرنسية (لغة 

                                                             .أكثر للتعامل مع األنترنت  

نظرا لنقص اإلمكانات و ضيق الغالف الزمني يقتصر برنامج  مادة المعلوماتية على  -

تطبيق منهاج محدد ومحدود مقرر من طرف وزارة التربية الوطنية يتمثل في النظم ، معالج 

ذ المتفـوقـين ال يستفيدون فعليا من مما يجعل التالمي. النصوص ،اإلكسل، الشبكات 

تطبيقات األنترنت و خدماتها المتنوعة مثل البريد اإللكتروني و القوائم البريدية و منتديات 

و هذا لعدم وعيهم بوجود بعضها أو ... النقاش و المكتبة اإللكترونية و المراجع اإللكترونية 

االستفادة من خدماتها  أو لعدم التحكم  لعدم توجيههم بالطريقة الالزمة في المدارس من أجل

                                                                      .في التقنية كما ينبغي 

هناك إجماع من قبل التالميذ المتفوقين على ضرورة االهتمام بمادة المعلوماتية و تطويرها  -

أكثر تعمقا و االعتماد أكثر على الجانب و هذا ببرمجة دروس . من حيث الكيف و الكم 

مع الزيادة في الحجم الساعي للتمكن من االستيعاب و اإللمام بجوانبها بطريقة . التطبيقي فيها 

.أفضل و للتعود على التعامل مع الوسائط التكنولوجية    

وخارجية ) األنترانت (ضرورة توسيع مجاالت استخدام األنترنت وفتح شبكات داخلية  -

في المؤسسات التربوية حتى يتعود التلميذ المتفوق على التعامل معها و ) اإلكسترانت (

.مع توفير العدد الكافي من الحواسيب . االستفادة من خدماتها  
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تسجيل عجز التالميذ المتفـوقين عن تقديم تعريفات كاملة و صحيحة لبعض المصطلحات  -

.عليها بعد أو لنقص تداولها في التعليم التقـليدي   و المفاهيم اإللكترونية و هذا لعدم التعرف  

هناك تعود لدى التالميذ المتفوقين على استخدام الوسائط اإللكترونية الملحقة بالحاسوب  -

نظرا ألهميتها في تحميل و نقل و معالجة المعلومات و هي على صغر حجمها فإنها ذات 

لكتب و الوثائق و الدعائم الورقية بصفة سعة رقمية تساعد على استيعاب أضعاف ما تحويه ا

.عامة   

فحتى و إنهم . وعي التالميذ المتفـوقين بمزايا و فوائد التعليم اإللكتروني و استخداماته  -

يعتبرون أن تواجد األستاذ في قاعات التدريس أمر ال يمكن االستغناء عنه إال أنهم من خالل 

الحالية و تدعيمها بوسائل تكنولوجية و الولوج في  إجاباتهم يرغبون في تطوير أساليب التعليم

واقتراح توسيع استخدامات . عالم الشبكات بشكل أوسع و االستفادة من الوسائط اإللكترونية 

.الحاسوب و الشبكات الرقمية في الدروس األخرى من حيث المعالجة و التحليل و التخزين   

يعرف بالتعليم المختلط ، الذي يدمج فيه التعليم  و هذا يمثل أحد أساليب التعليم المعاصر أو ما

. التقليدي و اإللكتروني مع بعض   

وعي التالميذ المتفوقين بأن تطبيق التعليم اإللكتروني في الجزائر يتطلب توفير شروط  -

تقنية من تجهيزات إلكترونية و شبكات رقمية  و تدريب و تأهـيل الكفاءات البشرية للتعليم ، 

إلمكانات المادية  و المعنوية  من أجل نشر ثقافـة األنترنت و التكنولوجيات و توفير ا

. الحديثة   

: التوصيـات و االقتراحـات   

أصبحت النظم التعليمية في الجزائر في مواجهة الكثير من التحديات التي تستلزم التصدي    

واهب والقدرات لدى لها بفكر تربوي جديد و استراتيجيات متطورة سيما من أجل تنمية الم

. التالميذ و الطالب المتفوقين من أجل تهيئتهم للتعامل مع متغيرات القرن الواحد و العشرين   

                  :و لتحقيق األهداف و االستراتيجيات التربوية الحديثة فمن الضروري 

تعميم مادة المعلوماتية و مناهج تعليم الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و  -

التعامل مع شبكة األنترنت على كافة المؤسسات التربوية ببرنامج أكثر تعمقا وتطبيقا ، و 

تخصيص التالميذ المتفوقين بحصص خاصة منها بما أن هؤالء لديهم ميل طبيعي لالكتشاف 
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حتى تتوسع اهتماماتهم من جهة و تنمو قدراتهم و مهاراتهم . و التكنولوجيا و االنجذاب نح

                                                                           .تقنيا و معرفيا 

ضرورة نشر ثقافة األنترنت و التحسيس بأهمية التكنولوجيا في المجتمع الجزائري عامة ،  -

و اإلسراع في تطبيق التعليم اإللكتروني سيما في . التربوي بصفة خاصة و في القطاع 

                             .أوساط المتفوقـين حتى ال يصبحوا ضحية األمية التكنولوجية 

االهتمام بالقدرات اللغوية للتالميذ المتفوقين لتكون حظوظهم أكبر في التعامل مع وسائل  -

 سيما مع األنترنت التي تطغى على مواقعها اللغتان االنجليزية و الفرنسيةالتكنولوجيا الحديثة 
                                                                               

توفير األساتذة األكفاء بما يتالءم مع طرق التعليم الحديثة و االعتماد على المختصين في  -

و إعداد المدرسين لممارسة التعليم اإللكتروني . التكنولوجيا الحديثة مجال المعلوماتية و 

                                                  .باالعتماد على تقنية الحاسوب و تطبيقاته 

بناء كوادر من المبرمجين المؤهلين علميا و عمليا من أجل ابتكار برمجيات تتفق مع  -

                                                    .فوق عقليا و علميا احتياجات التلميذ المت

ضرورة  فتح المدارس اإللكترونية لتجسيد النظرة التكاملية لجميع عناصر العملية التعليمية  -

من متعلـم و معلـم و منهج و مقرر دراسي و مصادر تعـلم  ومباني و إدارة و أهـداف 

... طة و مداخل تدريس و أجهزة و طرق و أدوات التقـويم و خصائص متعلمين و أنش  

و لإلشارة يمكن اعتماد فكرة المدارس اإللكترونية على األقل بأقسام أو شعب أو      

.مؤسسات االمتياز   

:خــاتمة   
إن االعتماد على الوسائط اإللكترونية في التعليم و البحث العلمي يحقق أهدافا تنموية      

و تطور و تنوع هذه الوسائط  . ضافة إلى خلق جيل يتمتع باإلبداع و االبتكار رائدة باإل

يساهم في سهولة االطالع على مختلف العلوم و سرعة التواصل مع التقنيات التي تشهدها 

و التعليم اإللكتروني . مختلف دول العالم مما يؤدي إلى ارتفاع المستوى المعرفي للمتعلمين  

ساسية الرتقاء المنظومة التربوية على العموم و تفجـير طاقات المواهب أصبح من البدائل األ

                                                               .و رعايتهم على الخصوص  

ومع ذلك فإن تجربة الجزائر في محاولة نقل التكنولوجيا و المعلومات و توطينها لم يحقق 

و ال يزال التالميذ . رفية المرجوة على مستوى القطاع التربوي النهضة العلمية و المع
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لذا فعلى المؤسسات . المتفوقون خارج دائرة التغيرات والتحوالت نحو التكنولوجيا الحديثة 

التربوية الجزائرية أن تواكب هذه التغيرات و تستغـل اإلمكانات و األساليب و الوسائل 

التربوي و تغـيير الفلسفة التعليمية التلقـينية إلى  أسلوب   التعليمية الحديثة في تطوير الفكر

و هذا ألجل إعداد متعلمين قـادرين . يشجع على اإلبداع و االبتكـار و تنمية القـدرات  

على التكيف النفـسي و االجتماعي و المعرفي و التعامل مع هذه التغيرات و إتقان لغات 

كما يجب أن يفكر المسؤولون . جتها بكفاءة عالية العصر و تكنولوجـيا المعلومات و معال

على القطاع في فتح فصول و مدارس إلكترونية تلبي الحاجات و الطاقـات العالية 

فالتكفـل بالتالميذ المتفـوقين من النواحي البيداغـوجية و العلمية و الثقافية . للموهوبـين  

ر اإللكتروني  بعد  تعدد مصادر على مستوى الوطن يجب أن ينظر إليه اليوم من المنظو

                                                 .المعرفة و بروز ثورة علمية و تكنولوجية 
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Abstract  
In the context of the trend towards economic globalization and international 
trade movement and the growth of multinational corporations and economic 
management of the enterprise found itself in the face of Arab difficult 
situations require them rebuild distinct management to cope with these 
situations emerging in the local and global business.  
For the purpose of this paper is trying to discuss the conditions and 
requirements of the Department of excellence such as the need to strengthen 
the competitiveness of the Arab Economic Foundation 

  ملخص
في إطار التوجه نحو العولمة االقتصادية وحركة التجارة الدولية وتنامي الشركات 

المتعددة الجنسيات وجدت إدارة المؤسسة االقتصادية العربية نفسها في مواجهة مواقف 
األوضاع المستجدة في صعبة تتطلب منها إعادة بناء إدارتها بشكل متميز للتأقلم مع هذه 

                                                          .نظام األعمال المحلي والعالمي
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       لهذا الغرض نحاول من خالل هذا المقال بحث شروط ومتطلبات إدارة التميز
                               .   كضرورة لتعزيز تنافسية المؤسسة االقتصادية العربية

.المؤسسة ، الميزة التنافسية ، إدارة  التميز ،  المؤسسة العربية: الكلمات الدالة   

 مقدمة
شهدت السنوات األخيرة تطورات تقنية وتحوالت اقتصادية وسياسية واجتماعية غيرت 

أوضاع الكثير من المجتمعات والدول، وأهم هذه التطورات تأثير التوجه نحو العولمة وحركة 

التجارة الدولية وتنامي الشركات المتعددة الجنسيات، وفي ظل هذه الظروف وجدت تحرير 

إدارة المؤسسة االقتصادية العربية نفسها في مواجهة مواقف صعبة تتطلب مراجعة شاملة 

ألوضاعها بغية إعادة بناء المؤسسة على أسس جديدة تستهدف توفير المقومات الالزمة 

               .في نظام األعمال المحلي والعالمي للتعامل مع األوضاع المستجدة

                                                   

للتعبير عن الحاجة إلى مدخل شامل يجمع عناصر " إدارة التميز"وقد نشأ مفهوم 

غيرات ومقومات بناء المؤسسة على أسس متفوقة تحقق لها قدرات متعالية في مواجهة المت

واألوضاع الخارجية المحيطة بها من ناحية، كما تكفل لها تحقيق الترابط والتناسق الكامل بين 

عناصرها ومكوناتها الذاتية واستثمار قدراتها المحورية، والتفوق بذلك في األسواق وتحقيق 

معها  الفوائد والمنافع ألصحاب المصلحة في المؤسسة، كالمالكين والعاملين بها والمتعاملين

                                                                          . والمجتمع بأسره

وتواجه المؤسسات العربية تحديات مضاعفة بالنظر إلى فجوة التقنية التي تفصلها عـن  

تقليد للمؤسسات العربية بالتمني أو " إدارة التميز"مؤسسات العالم المتقدم، ولن تتحقق مقومات 

المؤسسات األجنبية، بل ينبغي البحث عن سبل منفردة الكتساب مصادر المعرفـة وتنميتهـا   

                                                          .بغرض تحقيق ميزة تنافسية حقيقية

  :وفي ظل هذه الظروف والمتغيرات يمكن طرح التساؤل الرئيسي لهذه الورقة بالشكل التالي

شروط ومتطلبات إدارة التميز كضرورة لتعزيز تنافسية المؤسسة االقتصادية  ماهي "    

                                                                              "العربية ؟ 

تقدم الورقة تصورا للمدخل األكثر فعالية في تكوين تلك المقومات ومحاولة اإلجابة 

                   :الرئيسي المطروح وذلك بالتطرق للمحاور التالية على التساؤل

.مفهوم التنافسية ومظاهر ضعفها في المؤسسة االقتصادية العربية :أوال  
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                          .كمدخل لمواجهة المنافسة "التميز إدارة" :ثانيا

.بالمؤسسة االقتصادية العربية ومتطلباتها" إدارة التميز"أسس بناء  :ثالثا  

      .خاتمة تحتوي على نتائج ومقترحات مستقاة من هذه الدراسة :رابعا

مفهوم التنافسية ومظاهر ضعفها في المؤسسة االقتصادية العربية: أوال  

:مفهوم التنافسية  -1  

وأن مفهومهـا  شامل للتنافسية نظرا للتحول الكبير فـي مفاهيمهـا،    معنىال يوجد 

فكرة عويصة تضم ديناميكي متغير من ناحية ألخرى، حيث هناك من يرى التنافسية على أنها 

يستعملون لها مفهومـا   ، وهناك آخريناإلنتاجية الكلية ومستويات المعيشة والنمو االقتصادي

 مـن خـالل  مفاهيمها من الميزة النسبية  تتجارة، وتطورضيقا يركز على تنافسية السعر وال

امتالك مواد رخيصة أو متوفرة تسمح بإنتاج رخيص نسبيا، إلى الميزة التنافسية ثـم اليقظـة   

التنافسية واالعتماد على أمور أخرى كالتكنولوجيا واألفكار ونوعية اإلنتاج وتفهم احتياجـات  

ين مفهوم ضيق يركز على السعر والتجارة إلـى  ورغبات المستهلك، إذن فمفهومها يتراوح ب

                                      .)1(حزمة شاملة تتضمن كل نشاطات االقتصاد والمجتمع

وبهذا فقد اختلف الكتاب حول إعطاء تعريف دقيق لمعنى التنافسية وتحديـد مفهـوم   

إذا كان عن منظمة أو قطـاع   موحد له، فيختلف مفهوم التنافسية باختالف محل الحديث، فيما

أو دولة، فالتنافسية على صعيد المنظمة تسعى إلى كسب حصة في السوق سواء أكان سـوق  

محلي أو الدولي تختلف عن التنافسية لقطاع متمثل بمجموعة من المنظمات في مجال معـين  

ل مرتفـع  ، وهاتان بدورهما تختلفان عن تنافسية دولة تسعى لتحقيق معد)صناعة معينة مثال(

الثالثة المشار إليهـا  المستويات فالعالقة بين التنافسية على صعيد  .ومستدام لدخل الفرد فيها

سابقا هي عالقة تكاملية، إذ أن إحداها تؤدي إلى األخرى، فال يمكن الوصول إلى قطـاع أو  

قدرة صناعة تنافسية دون وجود شركات ذات قدرة تنافسية قادرة على قيادة القطاع الكتساب م

تنافسية على الصعيد الدولي، غير أن وجود الشركة أو صناعة ذات قدرة تنافسية ال يؤدي إلى 

امتالك الدولة لهذه الميزة، وفي المقابل فإن تحقيق الدولة لمعدل مرتفع و مستمر لدخل الفـرد  

      .سةيعد دليال على أن النشاطات االقتصادية المختلفة تمتلك في مجملها ميزة تؤهلها للمناف

                            : )2(وتميز الكثير من األدبيات بين عدة أنواع من التنافسية كما يلي
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فالمنظمة ذات التكاليف األرخص تتمكن من بيع سلعها في : تنافسية التكلفة أو السعر -

  .المـنظم  األسواق بسعر أرخص، وبالتالي تكون لديها القدرة على المنافسة أكثر مقارنة بباقي

وتشمل عنصر اإلبتكارية باإلضـافة إلـى المالئمـة، فالمنظمـة ذات     : التنافسية النوعية

المنتجات المبتكرة واألكثر مالئمة للمستهلك هي المنظمات ذات السمعة الحسنة فـي السـوق   

                          .وتتمكن من بيع سلعها حتى ولو كانت أعلى سعر من سلع منافسيها

حيث تتنافس المشروعات من خالل النوعية في صـناعات عاليـة   : افسية التقنيةالتن -

  . التقانة

مظاهر ضعف التنافسية في المؤسسة االقتصادية العربية -2  

تعاني الكثير من المؤسسات االقتصادية العربية من مشكالت ومعوقات داخلية تقلل من     

ومن أبرز . وى تطلعات وتوقعات العمالءقدرتها على مواجهة المنافسة واالرتفاع إلى مست

                                                               )03( :مظاهر تلك المشكالت والمعوقات ما يلي

ضعف التناسق بين أهداف وقيم المؤسسات وبين مستويات أداء وسلوك العاملين، ووضـوح   -

    .العاملينالتناقض بين توقعات اإلدارة وبين أهداف 

توزع المسؤوليات وتشتتها بين مستويات وأفراد اإلدارة، وضعف نظم وآليـات المحاسـبة    -

     .والمساءلة عن نتائج األعمال

ضعف القدرة على مالحظة المتغيرات في األسواق وبـطء االسـتجابة لتلـك المتغيـرات      -

   .واستثمار ما ينشأ عنها من فرص أوتجنب ما تسببه من مهددات

وضوح أسس ومعايير اإلدارة في تخطيط األداء وتوجيه سلوك العـاملين، واخـتالط   عدم  -

       .الرؤى الشخصية للمديرين بالحقائق والمعلومات الفعلية

اعتماد أنماط ومعايير تقليدية في التنظيم وبناء الهياكل التنظيمية على أساس المجموعـات   -

    .للقيم في المؤسسة الوظيفية المتباعدة وليس على أساس العمليات المترابطة المنتجة 

االنحصار في مشكالت الحاضر والتعامل مع متطلبات الفترة القصيرة دون اعتبار كـاف   -

 .د للمستقبللمتطلبات اإلعدا

تعدد صور إهدار الموارد وخاصة الموارد غير المتجددة وأهمها الوقت، واستغراق وقـت   -

أطول في العمليات بما يقلل من فرص الوصول إلى األسواق في توقيت مناسب وبتكلفـة  

 .مناسبة
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االستخدام الشكلي والهامشي للتقنيات الجديدة وأهمها تقنيات المعلومـات واالتصـاالت    -

بات اآللية، واالكتفاء بالجانب المظهري المتمثل في اقتناء تلك التقنيات دون بذل والحاس

 .وتفعيلها الكافي الستعابهاالجهد 

ضعف التوجه التسويقي وافتقاد النظم واآلليات الموجهة لخدمة وإرضاء العمالء، ومـن   -

 .ثم تضاؤل القدرات التنافسية للمؤسسات

ر القوة التنافسية للمؤسسات، ومـن ثـم غيـاب    ضعف الوعي بالقدرات الذاتية ومصاد -

الرؤية اإلدارية الواضحة لكيفية استثمار وتفعيل تلك القدرات فـي تحقيـق التفـوق علـى     

 .في خدمة العمالء" إدارة التميز"المنافسين و

تلك المشكالت وغيرها كان لها تأثير واضح في فشل كثير من المؤسسات العربية وانهيارها،  

ومع تزايد . كما تسببت في ضعف وارتباك مؤسسات أخرى وعدم قدرتها على المنافسة

الضغوط الناشئة عن حركة المتغيرات في السنوات الماضية من تطورات تقنية وتحوالت 

ية غيرت أوضاع كثير من المجتمعات والدول، كان البد على اقتصادية وسياسية واجتماع

إدارة المؤسسات العربية تحقيق الترابط والتناسق الكامل بين عناصرها ومكوناتها الذاتية 

واستثمار قدراتها الذاتية والتفوق بذلك في األسواق وتحقيق الفوائد والمنافع ألصحاب 

                                                             .المصلحة

.التميز كمدخل لمواجهة المنافسة إدارة: ثانيا  
أن تتجاهل المنافسة سواء على المستوى المحلـي   للمؤسسة العربيةمن الصعوبة بمكان 

صصة وتحرير األسـواق وتنـامي حجـم    وأو الدولي، خصوصاً مع االتجاه المتزايد نحو الخ

وتوسع أنشطتها جغرافياً مما ترك أثره على درجة المنافسة التي تواجههـا   الشركات األجنبية

                                                               .إقليمياً ودولياًمحليا و مؤسساتنا

عتبر أحد االستراتيجيات التي يجب أن تتبناها تالتميز إدارة وترى هذه الورقة البحثية أن 

، فلقد ظهر على قمة التطـورات التـي   لمواجهة المنافسة في بيئة األعمال العربية المؤسسات

بعثتها ثورة المعرفة مفهوم جامع يبلور الغاية األساسية لإلدارة في المنظمات المعاصرة مـن  

ناحية، ويبرز السمة األساسية الرئيسية التي يجب أن تتصف بها من ناحية أخرى، ذلك هـو  

                                               )04(:يشير هذا المفهوم إلى بعدين أساسيين، و"التميز"مفهوم 

أن غاية اإلدارة الحقيقية هي السعي إلى تحقيق التميز بمعنى إنجاز  :البعد األول

نتائج غير مسبوقة تتفوق بها على كل من ينافسها، بل وتتفوق بها على نفسها بمنطق 
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                                                                                  .*التعلم

أن كل ما يصدر عن اإلدارة من أعمال وقرارات وما تعتمده من نظم  :البعد الثاني

وفعاليات يجب أن يتسم بالتميز أي الجودة الفائقة الكاملة التي ال تترك مجاال للخطأ أو 

فرص الحقيقية كي يتحقق تنفيذ األعمال الصحيحة تنفيذا صحيحا وتاما االنحراف وتهيئ ال

                                                                  .  من أول مرة

إلى إطار فكري واضح يعتمد الترابط والتكامل ويلتزم " إدارة التميز"ويستند مفهوم 

سة على أنها منظومة متكاملة تتفاعل عناصرها منطق التفكير المنظومي، الذي يرى المؤس

" إدارة التميز"ومن ثم فإن . وتتشابك آلياتها ومن ثم تكون مخرجاتها محصلة لقدراتها المجتمعة

القدرة على توفيق وتنسيق عناصر المؤسسة وتشغيلها في تكامل وترابط لتحقيق أعلى : "هي

ات الذي يحقق رغبات ومنافع وتوقعات معدالت الفاعلية، والوصول بذلك إلى مستوى المخرج

                                                    ".أصحاب المصلحة المرتبطين بالمؤسسة 

في  "التميز إدارة"القائم على فإنه يجب على التميز مواجهة المنافسة  وحتى تستطيع إدارة

    )05(:إدارة التميز ومن أهمها ما يليأن يكون ملماً ببعض الجوانب الهامة المرتبطة ب ةالمنظم

                                            المؤسسةماهية التميز في ) 1(

بما هو مختلف عن المنافسـين اآلخـرين فهـو     اإلتيانهو ويعني االبتكار،  التميز 

                      .العمالء ينشىء شريحة سوقية من خالل االستجابة المنفردة لحاجات

األفضل من المنافسين في  المؤسسةهو تحقق ميزة تنافسية، بمعنى أن تكون : التميز 

                       .االبتكار/ المرونة/ الجودة / التكلفة  :العناصر التاليةأكثر من  واحد أو

مـا هـو    هو التخلي المنظم عن القديم، وقدرة المؤسسة على التوصل إلى: التميز 

                                            .أكبر وأسرع من المنافسين في السوق بشكلجديد 

المؤسسةمحددات التميز في ) 2(  

 شرطينالتي تسعى لتحقيق التميز يجب أن يتوافر لديها  المؤسساتيرى البعض أن     

                                                                                :أساسيين

حيث هؤالء األفراد يمثلون الموجودات الحقيقية األكثر جدوى في  ،استقطاب األفراد المبتكرين

                                                                      .المؤسسةتطور 
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التنظيمية المالءمة التي تعمل على دعم االبتكار ومساندته مـن خـالل المنـاخ     العوامل  - أ

 .التنظيمي الذي يحفز على االبتكار ويدعم المبتكرين

                         اإلدارةتقسيم العمالء طبقاً لمدخل التميز في ) 3(

يل الذي التعرف على خصائص العم بالمؤسسةيجب على القائمين على إدارة التميز 

حتى  وما يميز هذا العميل عن بقية العمالء ،المتميزة المؤسسات يسعى إلى التعامل مع

ويمكن الوقوف على ذلك  )06(.تستطيع المنظمة مواجهة مختلف المواقف الخاصة بكل عميل

                               .من خالل التعرف على تقسيم العمالء من وجهة نظر التميز

:إلى أربعة أنواع من وجهة نظر التميز المؤسسةقسم عمالء يو       

  .وهو الذي يركز في الشراء على تكلفة المنتج: عميل التكلفة  - أ

وهو الذي يركز على الحاجات المتميزة لشريحة سوقية مع : عميل الشريحة والخدمة  -  ب

             .بالخدمة لتحسين قيمة المنتج االهتمام

ز على الجودة والتنوع والمنتج الجديد والخدمـة الجديـدة   وهو الذي يرك: عميل التميز  -  ت

 .الجديد والتقنية الحديثة واألسلوب

المدى الزمني للتميز والميزة التنافسية) 4(   

مع تصاعد المنافسة وتزايد المنافسين الجدد بأساليبهم ومنتجاتهم الجديدة، فال ضمانة ألية 

ولقد انقسم البـاحثون فـي هـذا     .يرها باستمرارميزة تنافسية أن تستمر طويالً ما لم يتم تطو

                                                                           :المجال إلى فئتين

من الممكن أن تكون  هتبنت مدخل الميزة التنافسية طويلة األمد على أساس أن: الفئة األولى

                                                                      . الميزة التنافسية دائمة

في  ةتبنت مدخالً جديداً يقوم على أن الميزة التنافسية طويلة األمد كانت ممكن: الفئة الثانية 

الماضي عندما كانت الشركات األمريكية الكبيرة تتنافس ضد الشركات الصغيرة والمحلية 

ضخمة، أما اآلن وفي ظل  وإنتاجيةمالية  إمكاناتاكم على أساس اقتصاديات الحجم، وتر

فال ضمانة لميزة تنافسية طويلة سريعة التغير والمنافسة الفائقة على الصعيد العالمي  األسواق

.األمد  Hyper  competation 
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أسس بناء إدارة التميز في المؤسسات العربية ومتطلباتها: ثالثا  

  سسات العربيةفي المؤ" إدارة التميز"أسس بناء  -1
في المؤسسات العربية مجموعة من األسس الضرورية التـي  " إدارة التميز"يتطلب بناء      

                                                               :تتلخص في العناصر التالية

تقوم المؤسسات من أجل تحقيق غايات وأهداف، ومن ثم فإن األساس األول في بنـاء    - أ

واألهـداف   لتحديد الدقيق والواضـح للغايـات  اأن تكون " إدارة التميز" مؤسسة تتحقق فيها 

بالمؤسسة، كما تأخـذ   المرجوة واعتمادها كأساس للتخطيط والتوجيه في كافة مجاالت النشاط

وكـذا اعتبارهـا    ،)07(والضعف والفرص المتاحة والتهديدات المحتملة في حسابها نقاط القوة

  .المقياس األهم للتعرف على مستويات اإلنجاز وتقويم النتائج

تعمل المؤسسات في إطار مناخ اجتماعي وسياسي واقتصادي متغير ومتطور، كمـا    -  ب

معـات وتطـوير   تتفاعل عوامل الثقافة والتطورات العلمية والتقنية في إعادة صـياغة المجت 

وتستمد المؤسسات مواردها من البيئة المحيطة بهـا،  . توجهاتها ونظمها ومنظومات القيم بها

أي أن . كما تصدر إليه مخرجاتها وتلتزم في عملياتها بالقواعد والقيم المتعارف عليهـا فيـه  

ة في بناء هو دعامة وركيز الترابط والتفاعل والتعايش اإليجابي بين المؤسسة والبيئة المحيطة

 ".إدارة التميز"منظمة تحقق فيها 

في دراسة وتفهم البيئة المحيطة والكشف عما بها من " إدارة التميز"تتبلور مسؤوليات   -  ت

فرص ومهددات، وتهيئة العناصر والمقومات الذاتية بالمؤسسـة السـتثمار تلـك الفـرص     

حض الصـدفة أو بإتبـاع   هذا األداء اإلداري المتفوق بم قوال يتحق. والتعامل مع المهددات

منهجيات تعتمد العفوية واالستناد إلى الخبرة الذاتية للقادة، وإنما تتطلب اعتماد منهجية إدارية 

التي تربط تلك العناصر الخارجية والداخلية ذات التأثير في  اإلدارة اإلستراتيجيةمتفوقة هي 

األداء مـن أجـل اسـتثمار    أداء المؤسسة وتقدم اإلطار الفعال للتنسيق بين مختلف عناصر 

 ".إدارة التميز"الفرص وتجنب المهددات، ومن ثم تحقيق 

يتحقق للمنظمة القدرة على إنجاز أهدافها وغاياتها من خالل تنظيم استخدام ما يتـوفر    -  ث

لها من موارد وتنسيقها في عمليات مترابطة ومتشابكة تتصـل بـدايتها بنهايتهـا، ويمكـن     

للتأكد من صالحيتها واالطمئنان إلى التزاماتها بمواصفات الجودة تخطيطها وتوقيتها ورقابتها 

تفوقا واضحا فـي نمـط اإلدارة    إدارة العملياتويحقق األخذ بمنطق . في كل ما يجري بها

وإنجازاتها عن اإلدارة التقليدية التي كانت تكرس التقسيمات التنظيمية والمجموعات الوظيفية 
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تتحقق بفعل تكريس وربط المـدخالت بالمخرجـات   " رة التميزإدا"إذن . المنفصلة والمتباعدة

 .وفق أسس واضحة وقابلة للقياس

دورا محوريا مؤثرا في صـياغة أهـداف وغايـات المؤسسـة      القيادة اإلداريةتلعب   - ج

كما أنه يجـب علـى   . وتحقيق الترابط مع المناخ المحيط، وتفعيل عناصرها وقدراتها الذاتية

ى يكون متميزا أن يكون مرنا بدرجة كافية تمكنه من التعامل مـع  مسير المؤسسة العربية حت

   )08(.كافة المواقف

على المعلومات والحقائق التي تصف كـل مـا يجـري داخـل     " إدارة التميز"تعتمد   - ح

المؤسسة وخارجها، والتعامل الواعي مع تلك المعلومات والحقائق، وتوقع المشكالت والتنبـؤ  

أساس فـي تنميـة    وتفعيل نظم المعلومات اإلدارية الشاملةيناء ويعتبر . بالفرص والمهددات

 .فرص التميز

تتخذ اإلدارة قراراتها في ضوء معطيات الظروف الذاتية للمؤسسة ورؤيتها وفهمهـا    - خ

وتحاول اإلدارة دائما تقويم إنجازاتها والحكم علـى كفـاءة   . للظروف والمتغيرات الخارجية

س إلى المعايير المحددة في خطط وبرامج األداء واألهـداف  العمل ومستويات اإلنتاجية بالقيا

والنتائج المخططة، كما تعتمد على مقارنة إنجازاتها ومستويات األداء والفعالية بها مع غيرها 

من المنظمات المتفوقة والمتميزة، وتسعى إلى الوصول مستوى الممارسة األكثر تفوقا مـن  

 .منهجية القياس المرجعيخالل إتباع 

لى العكس من اإلدارة التقليدية، فإن إدارة التميز تسعى للتطوير والتحسـين بصـفة   ع  - د

مـن   التطوير المستمرويعتبر . مستمرة وليس فقط عند مواجهة بعض المشكالت أو العقبات

إذ يتيح للمؤسسة أن تكون دائما في موقف أفضل مـن المنافسـين، وأن   " إدارة التميز"أسس 

يكون لها السبق في تطوير المنتجات والخدمات ونظم األداء بما يكفل لها التفوق في الوصول 

 .األسرع إلى األسواق وتوفير المنافع ومميزات للعمالء ال يوفرها باقي المنافسون

، حيث أن الجودة ليسـت مجـرد مواصـفات    "إدارة التميز"أساس  لةالجودة الشام  - ذ

قياسية للمنتجات والخدامات التي تنتجها المؤسسة، ولكنها فلسفة شـاملة لكـل مـا يجـري     

بالمؤسسة من فعاليات، أي جودة كل عناصر المؤسسة من تنظـيم وإنتـاج وكـل مرافـق     

 )09(.المؤسسة

في  منافع متوازنة لمختلف أصحاب المصلحةعوائد وإلى تحقيق " إدارة التميز"تسعى   -  ر

فأصحاب رأس المال يريدون عائدا مناسبا يعادل المخـاطر والتضـحيات التـي    . المؤسسة
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تحملوها برصد أموالهم لالستثمار في المؤسسة، والعاملون يرغبون في تعويض جهودهم بما 

منتجات وخـدمات   يكافئ مساهماتهم في إنتاج األرباح، والعمالء يسعون إلى الحصول على

كـذلك يكـون   . الشروط والتوقعات التـي يفضـلونها   وفقأفضل وبجودة عالية بتكلفة أقل و

للمتعاملين مع المؤسسة من موردين وموزعين وغيرهم من أطراف المجتمع مصالح ينبغـي  

 .على تحقيقها" إدارة التميز"أن تحافظ 

مع مختلف الطوائف واألطـراف الـذين    العالقاتتعمل إدارة التميز على بناء وتنمية   -  ز

ويكون من سمات التميز القدرة على استثمار وتوظيف تلك العالقـات  . تربطهم بهم المؤسسة

 .في سبيل تعظيم فرص المؤسسة للوصول إلى غاياتها وأهدافها

إن األداة الحقيقية والقوة الفعالة في تحقيق غايات وأهداف المؤسسـة العربيـة هـي      - س

من العاملين ذوي المعرفة الذين يتم اختيارهم بعناية فائقة، وتوفر لهم اإلدارة  يةالموارد البشر

فرص التنمية المستمرة والتدريب الهادف إلى زيادة مهاراتهم، وتطوير قـدراتهم وتوصـيل   

هي في األسـاس إدارة  " إدارة التميز "إذن . )10(المعلومات الالزمة وتشجيعهم على االتصال

 .لبشريةمتميزة للموارد ا

ماال يمكـن قياسـه اليمكـن    : "بدأوفق مالتي تعمل " إدارة التميز"أساس تفوق  القياس  - ش

ويتطلب إعمال مبدأ القياس ضرورة التعبير الكمي عـن العناصـر   ".  إدارته والسيطرة عليه

 .واآلليات والعالقات الداخلة في األداء

إدارة "ألسس بناء وتنمية مقومات لتمثل منظومة متشابكة إن هذه األسس الفكرية تتكامل      

في المؤسسات العربية التي يأمل في عصرنتها، والتي يجب أن تخضع للقياس والتقويم " التميز

من جانب إدارة المؤسسة ذاتها، كما تقوم بعض المؤسسات الراعية لنماذج وجـوائز الجـودة   

حين تتقدم المؤسسة الراغبة وتميز األداء بقياس تلك المقومات ومدى تكاملها وتطبيقها الفعلي 

                                                              .في الحصول على تلك الجوائز

  "إدارة التميز"المتطلبات الرئيسية لـ  -2
بالمؤسسة االقتصادية العربية " يتضح من المعلومات السابقة أن تحقيق إدارة التميز     

                                                            :تاليةيتطلب توافر المقومات ال

بناء استراتيجي متكامل يعبر عن التوجهات الرئيسية للمؤسسة ونظرتها المستقبلية ويضم 

:العناصر التالية  
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رسالة المؤسسة والتي تعبر عن النتائج الكبرى التي تسعى إلى تحقيقها والتي تـدل علـى    -

  .مبرر لوجودها

الرؤية المستقبلية للمؤسسة وتصورات اإلدارة عن موقعهـا المسـتقبلي علـى خريطـة      -

الصناعة ومركزها التنافسي وطبيعة الخدمات والمنتجات التي تبرع في توفيرها وتتميز بها 

 .عن المنافسين

األهداف اإلستراتيجية التي تعمل اإلدارة على تحقيقها وتتخذها أساسا في تخطيط عملياتها  -

 .د الموارد والمدخالت المختلفة التي تحتاجهاوتحدي

 .آلية إعداد الخطط االستراتيجية ومتابعتها وقياس عوائدها وتقويم اإلنجازات المحققة عنها -

منظومة متكاملة من السياسات التي تحكم وتـنظم عمـل المؤسسـة وترشـد القـائمين        -  أ

  .بمسؤوليات األداء إلى قواعد وأسس اتخاذ القرارات

تنظيمية مرنة ومتناسبة مع متطلبات األداء وقابلة للتعديل والتكيـف مـع   هياكل   - ب

التنظيم على أساس العمليات، كما تأخذ " إدارة التميز"وتتخذ . المتغيرات الداخلية والخارجية

. في االعتبار تدفق المعلومات وتشابك عالقات العمل عند تشكيل أو تعديل الهياكل التنظيمية

بدرجة أعلى من الالمركزية نتيجة اعتمادها علـى تمكـين   " التميز  إدارة"وتتصف هياكل 

العاملين وتخويلهم الصالحيات كل في مجال عمله فضال عن عمـق اسـتخدامها لتقنيـات    

 .االتصاالت والمعلومات

نظام متطور لتأكيد الجودة الشاملة يحدد آليات تحليل العمليـات وأسـس تحديـد      - ت

لسماح فيها وآليات رقابة وضبط الجودة ومـداخل  مواصفات وشروط الجودة ومعدالت ا

 )11(.تصحيح انحرافات الجودة في كافة أنشطة المؤسسة

نظام معلومات متكامل يضم آليات لرصـد المعلومـات المطلوبـة ومصـادرها       - ث

ووسائل تجميعها وقواعد معالجتها وتداولها وتحديثها وحفظها واسترجاعها، فضال عـن  

 . اتخاذ القرارات قواعد وآليات توظيفها لدعم

نظام متطور إلدارة الموارد البشرية يبين القواعد واآلليات لتخطيط واسـتقطاب    - ج

كما يتضمن قواعد وآليات تقـويم األداء  . وتكوين الموارد البشرية وتنميتها وتوجيه أدائها

 .وأسس تعويض العاملين وفق نتائج األداء
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ألعمال والوظـائف المطلوبـة لتنفيـذ    نظام إلدارة األداء يتضمن قواعد وآليات تحديد ا  - ح

عمليات المؤسسة، وأسس تخطيط األداء المستهدف وتحديد معدالته ومستوياته، وقواعـد  

 .توجيه ومتابعة األداء وتقويم النتائج واإلنجازات

قيادة فعالة تتولى وضع األسس والمعايير وتوجيه المـوارد البشـرية لتحقيـق أهـداف       - خ

توفير مقومات التنفيذ السليم للخطط والبـرامج التـي تؤكـد    ، باإلضافة إلى )12(المؤسسة

 ".  إدارة التميز" فرص المؤسسة في تحقيق 

                               )النتائج والمقترحات( خاتمة الدراسة : رابعا
ضعف تنافسية المؤسسة جاهزة لمواجهة  أداةلسوء الحظ، ليست هناك         

فضعف التنافسية ، االمترتبة عليهنتائج وال االقتصادية العربية – كما سبقت اإلشارة   – 

دولة من و ، بيئة أعمال ألخرىومعقدة، تختلف من تطرح مشاكل عويصة ظاهرة 

تصف بالخصوصية الشديدة فنمط إدارة المؤسسة وتكوين مواردها البشرية ي، ألخرى

مشاكل ضعف الالزمة لمواجهة  األدوات، األمر الذي يعني تعدد للمؤسساتبالنسبة 

  .خصوصية كل مؤسسة وطبيعتهاتبعاً لتعدد  التنافسية

يجب  -خاصة في الجزائر – على مشاكل ضعف التنافسيةللقضاء  أداةومع ذلك، فإن أي      

ويعتبـر  . استغالل القدرات الذاتية للمؤسسة وظروف بيئة األعمال المحيطة بها أن تنطلق من

وتفعيلها هو السبيل الوحيد لبقاء المؤسسات واسـتمرارها فـي   " دارة التميزإ"امتالك مقومات 

عالم اليوم القائم على الحركة السريعة والتطور المستمر وسيطرة رغبـات العمـالء وتعـدد    

  . البدائل أمامهم وانفتاح األسواق وزوال العوائق المادية والمعنوية من طريق التجارة الدولية

هذه الورقة لمظاهر ضعف تنافسية المؤسسات العربية باإلضافة إلى عرضنا في  وقد     

التي تمثل صيحة واسعة االنتشار في عالم اإلدارة المعاصر، مبينين بذلك " إدارة التميز"مفاهيم 

مختلف األسس والمتطلبات التي تحتاجها المؤسسة االقتصادية العربية، وبذلك توصنا إلى 

                                                                              :النتائج التالية

ال بديل للمؤسسات العربية الحالية عن بذل الجهد واستثمار كل الموارد المتاحة لها من أجل 

التفوق في صراع التنافسية الشديد ولمواجهة ظروف نظام األعمال المتجددة والمتغيرة 

                                                                      .باستمرار
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يتحقق مستوى التميز المنشود حين تتوفر للمؤسسة العربية رؤية واضحة لما تريد  -1

تحقيقه، واستراتيجيات وسياسات مدروسة تحاول أن تصل إلـى أفضـل الطـرق    

 .لتحقيق الرؤية واألهداف والغايات التي تنشدها المؤسسة

وال تنفصل عن بعضها، كما ال يغني وجـود  " إدارة التميز"أسس  تتكامل مجموعة -2

 . بعضها عن غياب اآلخر

بالمؤسسات العربية هو في األساس توفير أفضل " إدارة التميز"الغرض من تحقيق  -3

 .مستوى من الخدمة والرعاية لعمالء المؤسسة وتنمية عالقاتهم وارتباطهم بها

لتوجه بالسوق حتى فـي التعـامالت داخـل    فكر التسويق وا" إدارة التميز"تكرس  -4

 .المؤسسة ذاتها وفيما بين أجزائها والعاملين فيها بعضهم مع بعض

على القيادة ذات الرؤية، والمـوارد البشـرية ذات المعرفـة،    " إدارة التميز"تعتمد  -5

 .والعالقات الفعالة مع عناصر البيئة المحيطة

الجودة الشاملة والمنطق األساسي الذي مفاهيم وتوجهات إدارة " إدارة التميز"تلتزم  -6

 .بنيت عليه فلسفة الجودة

المرونة والحركية وسرعة اسـتجابة المؤسسـة االقتصـادية    " إدارة التميز"تكرس  -7

للتغيرات والتحديات، والقدرة على إدراك الفرص في األسواق والسعي الستثمارها بتفعيل 

 .ما تملكه المؤسسة من قدرات

:التساؤلين التاليين كأفق لدراسات مستقبلية وهماطرح لورقة يمكن وفي ختام هذه ا       

هل تدرك المؤسسات االقتصادية العربية التحديات التـي تواجههـا ومطالـب      -1

  االستعداد للتعامل مع تلك التحديات ؟

فـي أوسـاط إدارة المؤسسـة    " إدارة التميـز "هل من سبيل إلى ترسيخ مفاهيم   -2

وتعكـس   القيم والمفاهيم العربيـة اإلسـالمية  نماذج تحتوي  االقتصادية العربية وإيجاد

 ظروف البيئة العربية المميزة ؟ 
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المفهوم و تحديات التطبيق: التسيير بالحواصل في القطاع العام  

 
 أ.امحمد فرحات

التسييركليية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم   

 جامعة المدية

Résumé : 

Le présent article tente de dévoiler la tendance de « l’orientation vers les 
résultats » dans le cadre des pratiques récentes de la nouvelle gestion 
publique (NGP), en adoptant une vision internationale qui met en exergue les 
points communs ressortant des expériences de rénovation et d’évaluation de 
l’activité du secteur public. Dans un premier temps, il est utile de rappeler que 
l’orientation « vers les résultats » est au cœur de la NGP. Nous détaillons 
ensuite le concept de cette méthode, à savoir : ses fondements, ses 
considérations, ses modèles, ainsi que sa démarche. Nous continuons ensuite 
en citant les plus grands défis auxquels la GPR et ses adoptifs devront faire 
face afin de réussir son application, tout en évoquant les premiers constats 
d’évaluation portant sur la gestion par les résultats, pour terminer sur 
quelques conclusions et enjeux pour la période à venir. 
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  :ملخص

في سياق الممارسات الحديثة " التركيز على الحواصل" المقال الحالي يعمل على إظهار تطور
 New Public)أو باللغة  اإلنجليزية )  ج،ع،ت(للتسيير العمومي الجديد 

Management : NPM) معتمدا منظور دولي يبرز  أهم القواسم المشتركة الناشئة من ،
" الحواصل" في البداية، يجدر التذكير إلى أن التركيز على. تجارب تحديث نشاط القطاع العام
 (Nouvelle Gestion Publique :NGP)أو ) ج،ع،ت(هو قلب التسيير العمومي الجديد 

أسسها، اعتباراتها، نماذجها، و حتى : ثم نقوم بتعريف مدقق لهذه الطريقة .باللغة الفرنسية
نواصل بعد ذلك في إبراز أهم التحديات التي يتوجب على طريقة التسيير بالحواصل . نهجها

تقديم المالحظات األولية لتقييم ، ثم لها حتى يتسنى النجاح في تطبيقها و متبنيها التصدي
 .هذه الطريقة، لكي نختتم ببعض االستنتاجات و التحديات للفترة المقبلة

  47. "تطبيق مفهوم المناجمنت على اإلدارات يستوجب أخذ األداء بعين االعتبار":مقدمة 

خاصة تلك التي ي جميع أنحاء العالم، ولمدة عشرين سنة، اعتمدت المنظمات العمومية ف

بالدول الغربية طريقة المناجمنت أو التسيير، لكن كما  ينوهه االقتباس االفتتاحي، فإن 

.  يوجهنا الى فكرة الحواصلالمناجمنت  يتميز بالسعي لتحقيق األداء األمثل، المبدأ الذي 

. مسبق لألهداف الواجب تحقيقهاتقييم األداء، على غرار النتيجة، يستوجب تعريف و تحديد 

هذه هي القواعد األساسية لقيادة نشاط القطاع العام، في قلب النهج الجديدة المطورة في أعقاب 

مع ذلك، بين اآلمال المرتبطة بهذه الطريقة الجديدة في تسيير الشؤون .التسيير العمومي الجديد

اإلنجازات، هناك مسافة معينة تعكس وات المحددة أو المرشدة ة والواقع، بين الخطابموميالع

  .اإلداري -مدى تعقيد النظام السياسي

  ."على الحواصل" التسيير العمومي الجديد و التركيز 

إذا كانت في األصل المنظمات في القطاعين العام و الخاص على حد سواء، قد أنشئت من 

هم، فمن الواضح أن قبل أشخاص يسعون إلى تحقيق أهداف لم يمكن بوسعهم  تحقيقها بمفرد
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على  .تشغيلها الفعلي لم و ال يزال حتى اآلن، ال يأخذ بعين االعتبار النتائج المحصل عليها

-Ideal »للبيروقراطية أو"النموذج المثالي "وجه الخصوص، المنظمات المستوحاة منصنف

Type » ،نفسها،  أظهرت من خالل البحوث في عملياتها، ميوال إلى االنغالق علىباإلنجليزية

وهذا من وجهة نظر االكتفاء الذاتي مفضلة شواغلها الخاصة على حساب الحواصل المنتظرة 

أو " حيوية"إذا كان بوسعنا فهم هذا التوجه  بالنسبة لمنظمات . 48من قبل مستفيدين خارجيين

تسعى أوال و قبل كل شيء إلى توفير رفاهية  « organisations de vie »بالفرنسية  

تماما بالنسبة للمنظمات الخدماتية، التي تهدف إلى إنتاج  "مختل" فمن الواضح أنه أعضائها،

  .خدمات عمومية

  )أسسه، أنواعه، و طريقته(مفهومه  -1

 طريقة التسيير بالحوا صل التي هي صنف من األصناف العديدة المختلفة للتسيير باألهداف

( Management by Objectives : MBO)  يعود إلى فترة ما بعد ها و  التي أصل

أو حتى في كتاب دراكرالحروب العالمية، السيما في الكتاب الشهير المؤلف من طرف 

في إطار المؤسسات العمومية، المصطلح األكثر استخداما على مدى السنوات . 49أوسبورن

، وخصوصا في كتابات منظمة التعاون و التنمية "األداء" الخمس عشرة الماضية هو

، 50بعض المؤلفات هي مسخرة كليا لهذا الموضوع، حتى أن (OCDE ,1997) االقتصادية

إن إتمام النشاط  .مبرزتا األهمية التي أكتسبها تدريجيا هذا الموضوع في التسيير العمومي

العمومي، الموجه نحو حواصل وأهداف محددة بدقة و قابلة للقياس من خالل مؤشرات 

أسسه بالعكس،  تكمن في حركة تدمج عدة  .دارياألداء، ليس إال مجرد موضوع تفكير إ

  .اعتبارات، بما في ذلك السياسية، الدستورية و المدنية
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  :األسس و االعتبارات 1- 1

، وذلك ألن معظم الدساتير تحث الحكومات على الفعالية و  الكفاءة حين الدستورية 1-1- 1

 مبادئ نشاط القطاع العاماستخدام األموال العامة لتحقيق األغراض المسطرة، مع مراعات 

  .)بما في ذلك مبدئ التناسب(

، ألنه وفقا لمبدأ مسؤولية المنتخبين، فإن السلطات السياسية يجب أن السياسية 1-1-2

تكون مسؤولة عن األهداف الواردة في برنامجها السياسي، الذي انتخبت من أجله، و ليس عن 

  .وعود غامضة و مستحيلة التقييم

ألن الجماعات التي تمول نشاط  القطاع العام من خالل فرض  ،مواطنية 1-1-3

  .الضرائب،  لها حق معرفة مقاصد و أهداف نشاط هذا القطاع، و كذا درجة تنفيذ برامجه

على غرار ميثاق المواطن للمملكة " مواثيق المواطن" هذه العناصر، أعيد أخذها من قبل معظم

تقريرها و  يتوجب على المنظمات العمومية تقييمهاالمتحدة، الذي يقدم االلتزامات التي 

 .بانتظام

  : )أنواعه(نماذجه  2- 1

تبين كل واحدة على حد سواء هذا التوجه نحو تحقيق ج،ع،تفي الواقع، إن مختلف حركات 

من خالل جمع و تلخيص ما كتب حول . الحواصل، و الذي هو بالتأكيد احدى أبرز سماتها

  .ج،ع،تن تحديد ثالثة نماذج رئيسية لل،  فإنه من الممك51هذا الموضوع

، خاصة 1980 برز هذا النموذج في بداية:نموذج الكفاءة أو نموذج السوق 1-2-1

و هو يهدف الى جعل المؤسسات العمومية أكثر كفاءة ، في بعض البلدان األنجلو سكسونية

المفاهيم تضع ج.ع،تهاته الحركةمن ال . بمقارنتها مع تلك التي في القطاع الخاص

االقتصادية للمنافسة وألداء اإلنتاجية في الوسط، على افتراض أن آليات السوق سوف تسمح 

بتحسين نتائج و مردودية نشاط القطاع العام الذي يعاني في كثير من األحيان من بعض 

  .السبات بسبب عدم وجود ضغوط تنافسية
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ف إلى الفصل بين ويهد:نموذج الالمركزية، و تقليص الحجم و المرونة 1-2-2

االستراتيجي و التشغيلي إلعادة توزيع مهارات اتخاذ القرارات على المستويات األقرب إلى 

و الغرض الرئيسي هو تمكين المصالح اإلدارية من تطوير طريقة  .العمالء أو الى الميدان

خرى، مرة أ .للتسيير تتسم بمرونة أكثر ، مع ضمان تحقيق الالمركزية في اتخاذ القرارات

هدف تحسين األداء يبرز بوضوح، و لكنه قائم هاته  المرة على افتراض آخر، و هو مسائلة 

العاملين في الميدان، في إطار مجال نشاط معين، والذي يكون لهم فيه مرونة و حرية في 

  .التصرف لتشجيع روح المبادرة

،  52جودةمستوحى  من نموذج ال: نموذج الجودة أو السعي لتحقيق التميز3 -1-2

يستند هذا النموذج على آليات تنطوي على تعديل في الثقافة التنظيمية بحيث تكون هاته  

األخيرة قادرة على توليد مواقف إيجابية تجاه التعلم و التطور المستمر،لتحسين تلبية احتياجات 

على تجدر اإلشارة هنا إلى أن هذا النموذج الثالث يؤكد ". العمالء" المواطنين المسمون 

 "األطراف المعنية المختلفة "أو  "أصحاب المصالح"األبعاد المتعددة لألداء العمومي، وفقا ل

المجبرون على تقييمه، و في وضع متميز المستفيدون المباشرون من خدمات النشاط 

  .Cibles"53"أو  "األهداف" العمومي، ألوائك الذين يسميهم تحليل السياسات العمومية ب

 :طريقته 1-3

يدعو بصفة ذا األخير ، فإن هج.ع.تعام، و أبعد من هذه التيارات المختلفة من البشكل 

التي بدورها تظهر حلقة تسيير األداء العمومي المحورة حول ، ملخصة إلى العناصر التالية

  .الحواصل

أوال، تعزيز نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، و العمالء، على أساس تقييم االحتياجات  •

لخدمات المقدمة فعال من قبل المؤسسة العمومية، و ذلك باستخدام المؤشرات و تقييم ا

بذلك نزيد من كفاءة الخدمات العمومية، التي تقيم على أساس أهداف أداء  .المناسبة

التوجيه على المخرجات بدال من ( محددة تحديدا واضحا مسبقا من قبل السلطات السياسية

  ). المدخالت
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تحديد أو خلق مراكز خدمات داخل المؤسسات، تحت إشراف و لتحقيق ذلك، يجب  •

  .مديرين عموميين، الذين يمنحون حرية تصرف أكبر بالمقارنة مع النظام التقليدي

لخدمات، بين السلطات السياسية و مسيرو الهيأة العمومية، ) أو عهدة( التفاوض على عقد •

المؤشرات المحددة، و كذا الظرف و الذي يحدد أهداف الخدمات التي ينبغي تحقيقها، 

" الحواصل" هو الوثيقة التي تلخص" العقد" رسميا، هذا. المالي المخصص لذلك الغرض

  .التي ينبغي تحقيقها و المؤشرات التي تسمح بتقييمها

لمراقبة هاته الحواصل، يجب إعداد نظام مؤشرات للرصد والذي يتم على أساسه تقييم  •

  .مساءلة الهيئات المعنية

أخيرا، تبسيط هياكل و طريقة عمل هذه المراكز الخدماتية و جعل عملياتها مرنة أكثر  •

مع احترام مبداء التساوي في المعاملة للترويج لظهور شكل من أشكال روح المؤسسة، 

حيث يجب أن يعرف مديري ) المالية والبشرية( من خالل التأثير على تسيير الموارد

لتصرف، أو حتى من خالل تدعيم آليات كآليات السوق القطاع العام حرية أكبر في ا

  ...). المنافسة، الخوصصة الجزئية، الخ(

  .بهته الطريقة، سوف يكون بوسعنا تهيئة الظروف الالزمة لتحسين كفاءة نشاط القطاع العام

  تحديات التطبيق-3

، هي من أكبر التحديات التي يتعين التغلب عليها قبل تطبيق لتغييرلذوبان المقاومة  3-1

إن االبتكار و العصبية تتعايشان كلما ذكرت . في األوساط التنظيميةح،ب،تطريقة ال 

وعملياتي داخل  /الالمركزية في تسيير الشؤون العمومية أو أننا تحدثنا عن تغيير ثقافي أو

، يجب على متبني هذه الطريقة الجديدة في التسيير، في هذا المعنى. المنظمة التي نتواجد فيها

التطرق إلى محاولة التغيير في المواقف عن طريق برمجة دورات تمهيدية و تحسيسية لفوائد 

  .هذه الطريقة الجديدة في إدارة شؤون القطاع العام

في الواقع، معظم . حرية محدودة في التصرف، مالية على وجه الخصوص 3-2

ومية تمتاز بحرية تصرف أكبر في مجال تسيير الموارد البشرية مقارنة مع اإلدارات العم

، أستاذ جامعي مختص في القطاع العام، 54برام فيرشوار. حريتها في تسيير الموارد المالية

                                                 
.  
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الهيكل،الحجم، المهمة، و الثقافة التنظيمية على ( يسلط الضوء على بعض العوامل التفسيرية

سام أو التعارض، لكنه يؤكد بشدة عن استحالة وجود محددات عالمية لهذا االنق) سبيل المثال

 .ج.ع.تلحرية التصرف، مدونة كجزاء ال يتجزأ في كتاب دليل لل

هو تحد آخر ج.ع.تفي نشر األفكار و الممارسات للتأثير المتغيرات الثقافية الوطنية   3-3

إن الثقافة الوطنية . ه الطريقةمن اجل تطبيق ناجح و ناجع لمثل هذيجب أخذه بعين االعتبار 

لها دور بالغ  )الخ. دينية، تاريخية، و جغرافية(لكل بلد تتكون بطبيعة الحال من عدة عوامل 

لذا ينبغي على . و الممارسات في مجال التسيير العمومي الجديدفي نشر األفكار األهمية 

لثالث كتحد يجب تحليله متبني هذه النمط الجديد للتسيير العمومي، اعتبار هذا العامل ا

 .ج.ع.وتبسيطه، بغية تجاوزه لتحقيق تبني ناجع و ناجح للت

في تسيير المؤسسات )في الموارد المالية(حرية التصرف  فرضية منح قدر أكبر من 3-4

هو تحد صعب يتوجب على الحكومات الحالية ؛، في ظروف اقتصادية عالمية صعبةالعمومية

الجتيازه لتحقيق خدمات عمومية ذات نوعية، و استعادة الثقة المفقودة إيجاد الحلول الالزمة 

  .نوعا ما بين الحكومات و المواطنين

في واقع قلة و ندرة يد عاملة في القطاع العام تبني التقنيات الجديدة لإلعالم و التسيير 3-5

ن نسبة من جهة للتطور التكنولوجي السريع، و من جهة أخرى لكونضرا محترفة ومختصة، 

كبيرة من المستخدمين على وشك التقاعد ال تواكب هذا التطور، يمثل تحدي آخر يتوجب على 

اجتيازه من أجل النجاح في هذه العملية، بالعمل على ح.ب.تو طريقة ال  ج.ع.تمتبني ال 

تكوينية  تحسين المستوى االحترافي و التخصصي لمستخدمي القطاع العامعن طريق دورات

  يلة المديينمتوسطة و طو

 طريقةالتسيير بالحواصل المالحظات األوليةلتقييم-4

ــل  ــيير بالحواص ــأن طريقةالتس ــح فيحين ــل   تطم ــد أفض ــن أو لتحدي ــاءلة أحس لمس

 .يبدومختلفا الواقع والمدراءالعامين،فإن السياسية للمسؤوليات،والسيمابينالسلطات

يميلون أكثربطبيعة الحال فيالواقع  مالكين للعديد من معلومات التسييرالمفصلة، فإن السياسيون

 La managerialisation des"وهومايعــادل -إلىالتــدخل علــى مســتوى العمليــاتي

politiciens" مـدراء القطـاع   أن فيحـين –"تحول السياسيون الى مسيرون عموميـون  "أو 
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علىتطويرعقودالخدمات،أصبحوا مرغمين علىاتخاذخيارات في هـذا السـياق،    العامالعاملين

يا لها . "المدراء تسيس"أشكال من شكل إلى لىحدما في الواقع متعلقة بالسياسيين،ممايؤديهي إ

المستويين،موضـحاماهو منتظـر أن    هذين" فصل"وبالضبط لرئيسيه ها هدف مفارقةلنهج من

 .االستراتيجي من ناحية،و من جانب تسيير العملياتيمن ناحيةأخرى-السياسي ينبعمن الجانب

لطريقــة التســيير بالحواصــلهي تركيــز أنشطةومواردالمؤسســةالمعنية الفكرةالجوهريــة 

 و حولهـذه .55بالمهام المتبعة،الفكرةاألساسيةمنالتفكيراالسـتراتيجي  علىعناصرأساسيةمتعلقة

الواردة،قـــد يصـــبح مـــن الصـــعب علـــى  النقطة،يبدوأنه،نظرالتعـــددالمعطيات

نــدما تتعلــق  الهيئاتالمسيرةالتمييزبينماهوأساســيو مــا هــو ثانوي،خصوصــا ع   

 لنشاط القطاع العام،كنوعيةالخدمة المقدمة أووضـوح ) أومحيطية( مؤشراتعديدةبعناصرملحقة

ليس أن هذه العناصر ليست مهمة،لكنهاالتساعدعلىتحديدجوهرنشاط . المستفيدين مع االتصال

ـ  . القطاع العام ،يمكننـا القـول أنـأدواتو عملياتالتسـيير     56عض المـؤرخين ببـالتوافق مع

لنشاط القطاع العام،و جزئياالتوجيهالسياسـي،لكنه   لجديدساعدتعلىتعزيزالبعدالتسييريالعموميا

 المبدئية،بمعنىتوجيـه و إرشـاد السـلطات    تحقيق تقدماكبيراللوصول إلىاألهـداف  يتوجب

ــام ولكنفيالواقع،هــل هــو مــن الممكــن . السياسيةحواللعناصراألساسيةلنشــاط القطاعالع

 ة؟العناصراألساسي تحديدبدقةهاته

العام بحرية أكبر في التصـرف،أولئك   تدعيم مسيرو القطاع لطريقة التسيير بالحواصل ينبغي

أهــــــداف  الــــــذين أصــــــبحوا مســــــؤولون علىتحقيــــــق

 مسطرةواضحة،والمشجعونعلىاعتمادأسلوبمؤسســــاتي فــــي تســــيير هيــــآتهم

ــة ــلطات.العمومي ــية فيالممارسةالعملية،يبدواأنالس ــابق،للتدخل السياس ــر منالس ــل أكث  تمي

 "التنفيـذي " و" االسـتراتيجي " السائدإذا هوبأقل قـدرالتمييزبين  المنطق. علىالمستوىالتنفيذي

 .فينظرالسياسيون"بأقل قدر من األهمية "وبين التي هي" المهمة" منالتمييزبينالمسائل
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السياسية  تعتبرمهمةمنالناحيةالسياسية، تؤدي بالسلطات تشغيلي،ولكن بهذا النحو، مسألة تفصيل

عليها مبدئيافينطاق  القواعدالمتفق للتدخل على هذا المستوىالتخاذاإلجراءاتالالزمة،حتىلوكانت

 .عقدالخدماتالمبرم بين مسؤولي هذين المستويين، تملي و تنبأبتصرفمخالفمن طرفهم

 األطـراف  جميع اإلشراف و القيادة بين مسؤوليات إلىتحديد أدقل يتحمس ج.ع.تإذاكان ال 

 أدوات جميـع  المشـترك بينهـا، وإلـى تعزيزإدمـاج     أيضاإلىالتنسـيق  هدفالمعنية،فهو ب

يميزالمنظمةالعمومية ال يزال،أو حتى ربما  الذي التقليدي الواقع،إن التقسيم في. القيادةالمتاحة

ــزهم تمــت ــخ عزي مســاءلةالمدراء  وعقودالخدمات،فضــالعن" الوكــاالت" اللنصــب ن

،حيـث  "اإلحساس بامتالك المحـل " لظهورمانسميه بإننا إذا، نشهد ". أهدافهم"العموميونعلى

مطوراشـعورازائدا  .) اإلعالمية،البشرية، المالية، وماإلىـذلك ( ه، مواردهأنكلمديريسير أهداف

 الواضحأنهذاالتقســيم مــن.57األنانيةالمؤسســية أشــكال شــكالمن قــل لمــن للملكيــة،إن

 اليـة للتسـيير وللسياسـات   الح جاهـالنهج  في نفسات الجديدللمنظمةالعمومية ال يسيربالضبط

 النشـاط  "عرضـية "و كذا أهمية  الشبكات تؤكدعلىأهميةالتشغيل أو العمل داخل العموميةالتي

  .أجزاءالمنظمة مختلف بين

  الخالصة

لمنظمـات، العموميـة علـى وجـه      العديـدمنا  خمسة عشرسنة الماضـية،انتقلت لفي خالال

للتسـيير،حيث   "فوق العـادي "إلىشكلالخصوص،من شكل منعدم لطريقة التسييربالحواصل  

لكل األطراف المعنية أنهـذهالمنظماتتتحكم   يحاوالإلثبات والمؤشرات أنعدداليحصىمناألهداف

  .في مجاالتنشاطها

األخريـات ألن   أمرمضـلل فـي العديـدمن    المنظمات،ولكن بعض في هوحقيقي هذاالتحكم

  .ما أو أنه لم يتمدمجها بصة كاملةالمنفذة أو المستعملةليستتحتالسيطرةتما األدوات حتىاآلن

منوجهةنظرنا،فإنالشيءالمهممن األن فصاعدا، هوالفصلبينالحقيقيوالشبه،و كـذلك أخـذالوقت   

 وتجنب الكثيـرمن  الجيدة الممارسات للتمييزبين المنفذة،وذلك والبرامج المشاريع قييم االزملت

  . المشارإليهاأعاله المزالق
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 الناتجـة عـن تلخـيص بعـض المؤلفـات فـي مجـال       القيـادة   مستويات استعراض في

مفيدةعلىالمستويات الـثالث المحـددة    قدتكون ،يبدوأن طريقةالتسييربالحواصل58تحلياللنظم

  :التقليديةالمحللة فياألدب للنظم

التنظيم،أي علىمستوى منظمة أو هيئةعموميةتسعى بفعاليةو بكفـاءة   على أول المستوىمن .

  .السياسية هاالسلطاتتحدد التي الى تحقيقاألهداف

للتنظيم،وهوالتساؤل العميق و المدعم حول صواب و حـول صـالحية    علىالمستوىالثاني. 

ــة     ــورات البيئيـ ــامع التطـ ــول تطابقهـ ــة،و حـ ــداف المتبعـ ــذا و األهـ كـ

علىالنهج المتبع أن بوفر المزيدمنالشفافيةو أن يمكن  لذلك،ينبغي.االحتياجاتالمتغيرةللمواطنين

  ألطراف المعنية؛من حوار أحسنبينا

-Deutero"التنظيم،مسـتوىالتعلموالتعليم، أوباللغـة اإلنجليزيـة    مـن  على المستوىالثالث•

Learning"59ــماح ــيي ،أي السـ ــواإلداريين للقادةالسياسـ ــين نـ ــم بتحسـ  فهمهـ

 تحسـين  تسييرمؤسساتهم العمومية وبالتـالي  في النضج لآلثارالمترتبةعلىخياراتهم،الكتساب

  ."تسييرحقيقي للمعرفة" خالل من المستقبل في اتخاذالقرارات

ابالعقبات،الناتجة عن التقاليداإلدارية،عن العـادات   طويالومحفوف أمامنامازال الطريق ولكن

كل تفكيـر مبسـط    يجعل العمومية،األمرالذي المؤسسات في التعقيدالمتأصل السياسية و عن

  .طريقةعلىأنهاالدواءالشافي،وهمية غيرالئق، وأي

 المثال، فإن طريقـة التسييربالحواصـل تولـد سـلوكيات     علىسبيل دو  بروينعلى حسب 

وإهمال  األهداف المسطرة الفاعلةالى التركيز و اإلستثمار أكثر في بالجهات استراتيجيةتؤدي

 المرجحأنها قدتكبت و أن تجمداإلبداعواالبتكارألنـه  فمن. المجاالت األخرىالتي ال تقل أهمية

ــتم ــعي  ي ــط الس ــطرة،مع  فق ــداف المس ــين لتحقيقاأله ــة   تحس ــراءات االزم اإلج

 أشكال من يؤدي هذاإلىشكل أن يمكن. أيفرصةللتغيير اهل يتمتج ،فيحين)فيأحسناألحوال(لذلك

 هـدف  معاقبةمسؤول عن أنهمناألسهل األداء،حيث" يعاقب" التمكين،بما أنالنظام فيالواقع، عدم

. للماليةالعموميـة  الحـال  اإذا اعتبرناالوضعيتم تحقيقه علىمكافأةمننجح في ذلك،خصوص لم
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األطـراف المعنيـة    أكثرعرضةالنتقادات وعالوةعلىذلك،فإن منظمة ماذاتأهدافواضحة،هي

  .طبيعةأنشطتهاالمنجزة وهلة ألول فهم الصعب ،من المنظمةالتي من)السياسيونوالمواطنون(بها

التمييزالذي ينبغي  معبالحواصل،مستعصيةعلىالحل،وأنالتسيير  ليست هذهالعقبات أن فلنراهن

 !بالوصول إليها  التي يعد أو النتائج الحواصل يسفرعن ،سوفلتنفيذه منحه
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Résumé:                                                                                                                    
 Les transformations technologiques rapides, renforcée par les 

développements rapides dans le domaine de la communication et des médias a 
créé une nouvelle situation mondiale non dénuée de conflit et de domination. 
Illustré par la guerre des stations spatiales. Cela a été toujours prévaloir 
polarité unique, au détriment du reste des disciples. Représentée 
principalement dans les pays du tiers monde, notamment les pays arabes. 
Qu'elle avait hâte à un meilleur endroit dans le nouveau plan de la 
connectivité mondiale, ils peuvent rattraper en réduisant la taille de l'écart 
entre eux et l'Occident. En ce qui concerne l'industrie de la culture et des 
médias. 
Mais il ya une gamme de facteurs ont abouti à un déséquilibres manifestes 
dans le nouveau système mondial d'information, qui est passé de 
l'élargissement du fossé des médias arabes. 
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Quelles sont les causes et les moyens de les réduire? La réponse se trouve 
dans les plis de cet article. 

  :ملخص
  

، المعززة بتطورات سريعة في حقل اإلتصال و اإلعالم التحوالت التكنولوجية المتالحقة 
الثقافات  و تشابكتالقارات تقاربت المسافات و  ألغيت بموجبهجديدا ،  أوجدت وضعا عالميا

التي كانت الغلبة . حرب المحطات الفضائية جسدته . على نحو ال يخلو من صراع و هيمنة 
المتمثلة أساسا في دول العالم الثالث . فيها دوما للقطبية األحادية،على حساب بقية التوابع 

التي كانت تتطلع إلى موقع أفضل في الخريطة اإلتصالية العالمية . بما فيها الدول العربية
يص حجم الهوة الفاصلة بينهاو بين الجديدة ، يمكنها من اللحاق بالركب من خالل تقل

  .فيما يتعلق بصناعة اإلعالم و الثقافة. الغرب
إختالالت واضحة في النظام اإلعالمي العالمي  لكن هناك مجموعة من العوامل نتج عنها 

  .العربية الجديد ، حيث زاد من اتساع الفجوة اإلعالمية
  .اإلجابة نجدها في ثنايا هذا المقال فما هي أسبابها ، و ما هي السبل الكفيلة بتقليصها ؟

  :مقدمة

يحتل اإلعالم بكل قطاعاته مكانة كبيرة في البلدان المتقدمة ، فنسبة نشاط هذا القطاع الحيوي  

في الواليات المتحدة األمريكية   بعد أن كانت منذ قرن ال تربو %66في إرتفاع مستمر بلغت 

،  و قد ساعدت الثورة اإلتصالية الثالثة على تعزيز مكانة اإلعالم ، كما وسعت في  %2عن

هذا  .الوقت نفسه من مكتسبات الدول المتقدمة في هذا المجال ، مقابل حرمان دول أخرى

صفة مالزمةللنظام اإلعالمي بالتقادم الوضع أوجد حالة من اإلختالل أو الالتوانأصبحت 

قدر ما قربت التكنولوجيات الحديثة بين شعوب المعمورة بعد إلغاء الحدود فب. العالمي الجديد 

، بقدر ما بعدت بين مواقع هذه الشعوب على الخريطة اإلتصالية ، إسقاط الحواجز  و 

فأطاحت باألكثرية في فخ التبعية اإلعالمية ، بينما منحت األقلية  فرصا غير مسبوقة للسيطرة 

، ليزداد الرقميةمع االحتكار الكامل لعوائد الثورة  ،مي الجديد على مقدرات النظام اإلعال

علما أن الفقر و الغنى في ظل اإلقتصاد الجديدال  .و الفقير فقرا  ىبموجب ذلك الغني غن

يقاس بمؤشرات الدخل أو بمدخرات الدول من البترول و الغاز و الذهب ، بل بالقدرة على 
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أو الفكرية ألن تزايد العوائد في إقتصاد المعرفة يعزى  التفوق في مجال الصناعات الالمادية

الرتكازه على المورد الفكري الذي ال ينضب مهما طال تداوله ، أو توسعت شريحة 

فضال عن أن الوسائل التي تحمله تتسم بالسرعة و الفورية ، و الصناعة  .المستهلكين له 

بة ، المتجاوز للقيود المضروبة حول اإلعالمية هي جزء من النسيج الالمادي المخترق للرقا

الكلمة و المكرس أيضا للقطبية اإلعالمية األحادية،رغم سلبيتها، كونها وسعت الفجوة 

  .اإلعالمية بين أرباب الصناعة اإلعالمية  و المستهلكين لها

ما  و؟فما المقصود بالفجوة اإلعالمية ؟ ما هي أسبابها ؟ و ما عالقتها بالنظام اإلعالمي الجديد

تأثيرها على الدول العربية ؟ و ما هي السبل الكفيلة بتقليص الهوة بين صناع اإلعالم العالمي 

  و المستهلكين له بما فيهم الدول العربية ؟

  : ماهية الفجوة اإلعالمية- 1

بعض الباحثين يدرجها كبعد  غير أنللفجوة اإلعالمية ، اصطالحيمتفق عليه ال يوجد تعريف 

ة الرقمية الكبرى المستخدمة لتوصيف وضع  ترتب عن  ثورة االتصال الثالثة الفجومن أبعاد 

البلوغ غير المتساوي لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة بين الدول «نجم عنه واقع  يكرس

  )i(»الغنية المتقدمة والدول الفقيرة السائرة في طريق النمو

أوالبون الذي يفصل أداء إعالميا عما سواه من أما الفجوة اإلعالمية فتتحدد في كونها الهوة 

أداء إعالم الدول المتقدمة الكبرى عن أداء الدول العربية و النامية الهوة التي تفصل أداء ك

تفصل زمن المصمم والمنتج بزمن  ،بامتياز أدواتيهفجوة «: ،وهي كما يرى بعض الباحثين 

كما أنها هوة بين ....ن الزمن وال يزالالمستورد والمستهلكوهو الحال ألكثر من نصف قرن م

وبين من يستهلكها دونما االنتباه إلى ما تجره من  ،من ينتج اإلعالم بمنظومته واساليب عمله

  .)ii(»خلفها من رهانات ومخاطر

و يمكن النظر إلى الفجوة اإلعالمية باعتبارها تكريس لإلستعمار اإلعالمي الذي يعرفه 

جهد منظم و واع تقوم به الواليات المتحدة األمريكية من خالل  إنه «:بقوله Schillerشيللر

تنظيماتهااإلقتصادية و العسكرية و اإلعالمية من أجل الحفاظ على تفوقها السياسي و 

  »)iii(العسكري

  أسباب الفجوة اإلعالمية - 2

اع مند بداية ثمانينات القرن الماضي لم يعد الالتوازن بين الشمال و الجنوب محصورا في قط

 جراءدون سواه بل أضحى شامال و عاما  ) إتصاالت أو معلومات أو سمعي بصري ( معين 
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التداخل التقني الذي وفرته الرقمنةلمختلف القطاعات عقب اإلندماج اإلقتصادي ، المصحوب 

التمييز بينها بسبب الشيوع المتعدد األقطاب و األنترنت و د مما أدى إلستحالةبتمييع الحدو

سيتم التركيز في هذا الجزء على األسباب المتعلقة بالفجوة لذا.طرق السيارةمشاريع ال

  : دون سواهاالمتمثلة فياإلعالمية 

هناك شبه إجماع على تشخيص جوهر : والحديثةالتقليدية السيطرةاالستعمارية -

التبعية اإلعالمية في العالم الثالث و إرجاعها إلى عوامل تاريخية تتعلق بالسيطرة االستعمارية 

مضافا إليها المحاوالت الذائبة التي تقوم بها الواليات المتحدة األمريكية في المرحلة . الغربية

إخضاعها لصالح السوق الرأسمالي العالمي،  المعاصرة للسيطرة على ثقافات العالم الثالث و

مستعينة في ذلك بقدراتها اإلعالمية الضخمة ، عالوة على إمكانياتها الهائلة في مجال 

تكنولوجيا اإلتصال و النشاط األخطبوطي للشركات المتعددة الجنسيات، و وكاالت اإلعالن 

  .  الدولية

في إطار  و تتحددالتبعية : الميةتشكل التبعية سببارئيسيا لزيادة الفجوة اإلع -

عبر عملية إلحاق قصري بوسائل سياسية "تنطلق من التابع إلى المتبوع،  غير متكافئة عالقة

و اقتصادية وعسكرية، وغزو ثقافي وفكري لتعميم نظام اإلنتاج الرأسمالي، وتسويغ للهيمنة 

، بما واستراتيجيةف مادية لتحقيق أهدا متفوقة إقتصاديا و تكنولوجيا ،التي تمارسها دولة 

تفرضه على أمم وشعوب أخرى أقل تقدما من إجراءات تلزمها بها وتجبرها على تنفيذها 

  .لضمان بقائها و استمرارها 

التبعية اإلعالمية فقد ظهرت في دول أمريكا الالتينية في حقبة ما بعد االستقالل كرد أمانظرية 

فسير أسباب التخلف في الدول النامية وتتلخص في فعل إلخفاق نظريات التحديث الغربية في ت

أن ما تقدمه الدول الصناعية من تكنولوجيا إعالمية وأنظمة وممارسات مهنية إعالمية ومواد 

وبرامج إعالمية للدول النامية الستهالكها يعمل على صنع وتعميق التبعية اإلعالمية لهذه 

  .)iv(تقدمةالدول وزيادة اعتمادها على الدول الصناعية الم

التي : في حجم الصناعة اإلعالميةالجلي  تباينالو تتضح مؤشرات التبعية اإلعالمية في ذلك

حجم األنباء و المعلومات الموجهة إلى العالم  يستأثر فيها العالم المتقدم بالحصة األكبر من

من تدفق األنباء العالمي يصدر عن الوكاالت العالمية  % 80حيث أن« النامي و العربي، 

رغم أن  % 30و  % 20الكبرى بينما يتراوح حظ الدول النامية من التغطية اإلعالمية بين 
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ترتب عن ذلك إحتكار كامل لسوق اإلنتاج اإلعالمي . )v(»سكانها يمثلون ثالثة أرباع البشرية 

  .من قبل الغرب

 :و عدم المساواة في التمكين من مواردها لمعلوماتعدم التوازن في انسياب ا-

رسوخ االتجاه الرأسي األحادي الجانب لإلعالم الذي يتحدد مساره من المراكز فضال عن 

الدولية في الشمال المهيمنة على التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة والتراث اإلعالمي إلى 

األطراف األفقر في الجنوب بما فيها الدول العربية ، ومن الثقافة الغربية المسيطرة إلى 

إستئثار  وكاالت عالمية كبرى بالنصيب األوفر من الموارد المادية بدليل  الثقافات   التابعة ،

  .في حين تفتقر بعض البلدان النامية إلى وكالة وطنية واحدةلألنباء. و الطاقات البشرية

أما على المستوى اإلذاعي فهناك إجحاف صارخ في توزيع طيف الذبذبات اإلذاعية بين العالم 

من أصل الطيف % 90، حيث تحكم الدول المتقدمة قبضتها على حوالياألول و العالم الثالث 

بينما تقف الدول النامية عاجزة عن صد توغل اإلذاعات األجنبية أو حتى منافستها ،و السيما 

." بالنسبة للتلفزيون . أن بعضها يتخذ من محطات واقعة داخل البلدان النامية مجاال لإلرسال

من البلدان النامية ال تمتلك تلفزيونا خاصا بها ، بل إن هذا  )vi(%45ال يقتصر األمر على أن

التفاوت يزداد حدة عندما نالحظ أن ما يداع و يعرض من البرامج في غالبية الدول العربية 

  .البلدان الصناعية  منمستورد

مع تهميش واضح للقضايا  :سيطرة مطلقة قادت لهيمنة فعلية  للقطب الواحد -

بالمشاكل و التحديات التي   االكتراثيمكن قراءة ذلك عمليا في عدم : العربي المتعلقة بالعالم

تعاني منها هذه البلدان أو اإللتفات إلى اآلمال و الطموحات التي تنشدها ، ألن المبدأ المتحكم 

في صناعة اإلعالم الغربي إنما هو مبدأ تجاري بحت ركيزته األساسية القوة المالية و 

النامية سوق رائجة العربية افية و التكنولوجية ، و بالتالي فهو يرى في الدول الصناعية و الثق

استخدمت لتكريس هذه الهيمنة ال دول ذات سيادة لها أهدافها التنموية و . اإلعالمية همنتوجاتل

كالتحكم في تدفق المضامين اإلعالمية ، و تكنولوجيا نقل : الدول المتقدمة عدة آليات

تداولها كالتوابع الصناعية لشبكات اإلعالم الخاضعة برمتها إلحتكارات الدول المعلومات و 

  .الكبرى 

يرى البرفسور األمريكي : تسخير مقدرات الثورة الرقمية لخدمة القطبية األحادية-

Schillerإذا كان اإلقتصاد العالمي المعاصر يسعى إلى تعزيز سيطرته من  «: شيللر أنه
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العالمي و تحطيم الحواجز القومية و توحيد السوق العالمية ، فإن خالل تحالف رأس المال 

القضية في المجال الثقافي تصبح كيفية توظيف اإلعالم و الثقافة في مجتمعات العالم الثالث 

لخدمة هذه األهداف أي ترسيخ تبعيتها اإلقتصادية بوضع إمكانياتها الثقافية و اإلعالمية في 

المي وأجهزته ، و تحويل العالم إلى قرية إتصالية شديدة خدمة مصالح رأس المال الع

المحاوالت المستمرة التي تقودها القوى المتحكمة في السوق  يتجلى ذلك في »)vii(الترابط

مكونات المنظومة الحضارية التي كانت تحتفظ باستقالل نسبي كافة عولمة  في سبيلالعالمية 

الهيمنة السياسية واالقتصادية  في إطار، ة التجاري السوق العالمية وقيمها دائرةخارج 

للمؤسسات المالية الدولية والشركات المتعددة الجنسية والدول الثماني الكبار بزعامة الواليات 

، مقابل تشرذم الصف العربي، و عدم وجود إستراتيجية واضحة لحماية المنظومة المتحدة

 .الحضارية العربية 

بل ، والمعلومات تشغل موقعاً مركزياً فحسب في شبكة اإلنتاجلم تعد تكنولوجيا االتصال  -

أصبحت تشغل موقع القلب في استراتيجية إعادة تشكيل منظومة العالقات الدولية؛ على 

وعلى المستوى الثقافي بإعالء  ،"الشرعية الدولية"المستوى السياسي بالترويج لما يسمى بـ

" . بما فيها الثقافة العربية  هميش ثقافات الجنوبخصوصاً األميركية وت، شأن الثقافة الغربية

متساهالً عن " القرية االتصالية العالمية"بالترويج لما يسمى بـ اإلتصاليوعلى المستوى 

حيال التفاوت الحاد بين معدالت التطور اإلعالمي واالتصالي بين أجزاء العالم شماالً ،عمد

و بالتالي .)viii(ل أم في اإلشباع اإلعالميوجنوباً، سواء تمثل ذلك في تكنولوجيا االتصا

فالتكنولوجيا بشكل عامو تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال بشكل خاص ال تلعب دورا حيويا في 

 .السيطرة الثقافية و تكريس التبعية فحسب و لكنها تعتبر بالفعل جزءا من هذه السيطرة

الكلي على المجتمعات األجنبية يقصد بها اإلعتماد الجزئي أو :)ix(التبعية التكنولوجية -6

في كل ما يتعلق بالبنى التحتية األساسية لإلتصال ، أي المرافق و المعدات المستخدمة في 

  .اإلنتاج و التوزيع لكل ما يحتاجه النشاط اإلعالمي في مراحله المختلفة

مناطق في و تتفق كل المصادر الدولية و األكاديمية على أن العالم العربي هو من بين أقل ال

العالم من حيث قدرته التكنولوجية و أضعفها من حيث إسهامه و استفادته من مجتمع المعرفة 

  )x(.و مزاياه

من المفارقات الجلية أن نقل أخبار : شح في المعلومات عن البلدان النامية -7

عالمية األحداث العالمية إلى البلدان المتخلفة يتم في الغالب األعم عن طريق وكاالت إعالم 
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أيضا بنقل أخبار الدول الناميةبما فيها العربية إلى العالم ، لكن بطريقتها الخاصة الخالية تقوم 

من المصداقية القائمة على تشويه الحقائق و تزيف الوقائع ، من أجل اإلبقاء على الصورة 

هاب و النمطية لهذا العالم المتخلف الذي ال يزال يرزح تحت نير الحروب األهلية و اإلر

لتكون النتيجة الحتمية . الجهل واألمية  مع رصد بؤر الفساد و األزمات و اإلنفالت األمني 

تشويه لصورة هذه البلدان في مخيلة الرأي العام العالمي ، مما يعرضها للسخرية و اإلستهزاء 

ذلك الشاهد على .الذي كثيرا ما يتجاوز الخطوط الحمراء ليمس بالمقدسات و الرموز الدينية

وإذا حدث و أظهرت وسائل اإلعالم في . الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى اهللا عليه و سلم

البالد المصنعة مشكالت العالم الثالث و إنجازاته و تطلعاته بصورة موضوعية ، فإنما يكون 

  .ذلك في شكل مالحق أو أعداد خاصة تتقاضى مقابلها مبالغ مالية ضخمة

فالتراكم التقني المبكر في ميدان : المحتوى التقنية و صنعالالتوازن في إمتالك  -5

اإلعالم واالتصال لم يواكبه إال استيراد متأخر لذات التقنيات  من طرف الدول العربية ، مع 

رغم أن التقنية الرقمية أضحت لغة اإلعالم بالغرب كما . عدم اإلستفاذة الكاملة من مزاياها

متطلبات فيها تبقى قاصرة عن مواكبة محتوى الصناعة أن ، إال بالعديد من الدول العربية

منتجات غربية تجاوزتها مبرمجةلالسلطة الحاكمة أو في يد بقيت حبيسة ألنهاالعصر الراهن 

  . الدورة التجارية

لواليات المتحدة األمريكية ة شبه تامة لسيطرة عالميهناك : فيما يخص اإلعالم اإللكتروني  -

ومن أكبر مظاهر هذه السيطرة . باإلنترنيتالجيومعلوماتي خاصة فيما يتعلقعلى المحيط 

التي تشمل  لإلنترنيتمؤسسةاألمريكية مسؤولية تسيير المهام األساسية التشبثها بأن تحتكر 

إدارة الموارد الرئيسية للبنية التحتية للشبكة بما فيهامجموعة الكومبيوترات القاعدية الموكل 

  .)xi(الشبكية، وتوصيف بروتوكوالت تبادل المعلومات عبرها" اعد اللعبةقو"إليها تنظيم 

حيث تتناسب : الدول القوية اقتصادياانحياز التكنولوجيا إلى جانب  -

أضعافكلفتها في الدول العربيةفكلفتها في  ،تكلفةاالتصاالت عكسيا مع مستوى الدخل في العالم

 احتياجات مصممة خصيصا لتلبيةجية وخدماتها الوالياتالمتحدة، كما أن المنتجات التكنولو

ن مستخدميالمتطلبات بالضرورة مع مواصفاتها ال تتالءم لذاففي الدول المتقدمة المستخدمين 

بلعليهم تحمل أعباء مهام  .يناسبهم فقط اقتناء مايمكن لهؤالء المستخدمين العرب و مع ذلك ال 

 .، قد ال تخدمهم إضافية
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هذه أهم األسباب التي دفعت بالدول العربية و مثيالتها من الدول النامية  للتفكير في تجاوز 

من خالل الدعوة إلرساء قواعد نظام عالمي جديد أكثر عدالة  غيرالمتوازن الوضع اإلعالمي 

  .الفجوة اإلعالمية يكون بديال للنظام القائم و كفيال  بتقليص حجم

  :ام اإلعالمي الجديدلنظالسياق التاريخي ل - 3

بيد أن الحرب  الجديد،المعسكر الشرقي كثر الحديث عن النظام العالمي اإلعالمي  انهياربعيد 

ثم . حملت وجهات نظر متضاربة بين األطراف المتحاورة ،تضع دعائم له  بدل أنالباردة 

دول المحسوم في النهاية لصالح  .لتعمق شرخاالختالفتداعيات الثورة التكنولوجية جاءت 

علت أصوات دول الجنوب منادية  بينما يخدم مصالحها ،  كونهرحبت بالوضع التي الشمال 

بين دول تتمتع جليا التفاوت صار إعالمي يعزز سيادتها الوطنية ، خصوصا بعد أن  باستقالل

  .انا حد الندرةبأنظمة إتصال قوية و أخرى تعاني من قلة في المورد اإلعالمي تصل أحي

بداية الصحوة اإلتصالية كان في إطار منظمة األمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة التي 

أكدت على أحقية الجميع في اإلتصال و كان الموضوع اإلعالمي في ظلها يطرح مرتبطا 

يا بقضايا التدفق الحر غير المتوازن للمعلومات واألخبار من الشمال إلى الجنوب ، و قضا

التبعية اإلعالمية و الثقافية بعد التبعية السياسية و اإلقتصادية  ، و بناء الصور النمطية ، 

 المالحظ   خللفضال عن ال.)xii(الجنوب األقل نموا و تطورا وحراكا ذلك السلبية عادة عن 

في مجاالت اإلتصال على النطاق الدولي جراء تحكم عدد محدود من وكاالت األنباء بها ، و 

األقمار الصناعية تملكها عدة بلدان صناعية ، عدد و عظم رقعة ذبذبات البث اإلذاعي م

من للدعوة المرفوعة  كلهامسوغات أساسية.)xiii(سكانها ال يتجاوز عشر سكان الكرة األرضية

  .االنحيازتحت لواء منظمة عدم  و النامية المنضويةطرف الدول العربية

في الجزائر ، أما أهم حدث 1973إلنحياز المنعقد سنة كانت مؤتمر قمة عدم ا االنطالقة   

فيه فتمثل في الكلمات العميقة التي أدلى بها أنداك الرئيس الحبيب بورقيبة ، حول التعسف في 

إن األصابع الخفية ال تنفك ساعية لطمس « :استخدام اإلعالم كأداة، حيث صرح قائال 

ضبط أذواقنا و خلق حاجاتنا ، و هي تستحوذ بصيرتنا و إطفاء نور عقولنا و توجيه حركتناو 

فعلى حركة ... على العقول و تخنق ملكة الخلق و اإلبداع ، و تنال من حريةالتفكير و العمل 

عدم اإلنحياز أن تعنى كل العناية بمشاكل اإلتصال ، حتى تتبع بكل يقظة اآلفاق العجيبة التي 

  .)xiv(»ميادين الخلق و اإلبداع تفسحها التقنية الحديثة و األقمار الصناعية في
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ندوة ضمت وزراء خارجية بلدان عدم اإلنحياز، تمخضت عن  انعقدت 1975في يوليو عام 

مجموعة من اإلجراءات لتحسين تبادل األخبار و توزيعها و تنظيم وسائل اإلتصال التي كانت 

مار اإلتصال و إجراءات عاجلة لإلسراع بشراء جماعي ألق اتخاذتشكل إرثا إستعماريا ، مع 

  .إعداد نظام تسيير يتيح إستعمالها

في نفس السنة عقدت قمة كولومبو لتثير إشكالية الهوة اإلعالمية التي ما لبثت تتسع و تتعمق 

نتيجة التباين الموروث في حجم اإلمكانيات بينالدول النامية و المتقدمة ليتم في أعقاب ذلك 

ارية المنعقدة بنيودلهي مع التأكيد على إنشاء مجلس تبني القرارات المنبثقة عن الندوة الوز

  .تنسيقي على المستوى الحكومي في مجال اإلعالم بين بلدان عدم اإلنحياز

سوى في بداية سنة  الدوليغير أن مفهوم النظام العالمي الجديد لم يأخذ مكانته  على المستوى 

تصال في الدول النامية ، و كان في إطار الملتقى المنظم بتونس و المتعلق بمسائل اإل 1976

المساواة   انعدامالهدف المنشود منه هو التفكير في تصورعالمي  جديد لإلعالم، بعد إدراك 

  .في النظام القائم

لليونسكو بنيروبي قرارات مثيرة للجدل  19فيها لجنة المؤتمر العام اتخذتوهي نفس السنة التي

التي هوجمت بسبب لغتها التي ) سيئة السمعة  12ادة الم( منها ما أسمته بعض الدول النامية 

الجماهيرية التي تحت  لنصت على أن الدول مسؤولة أمام العالم عن أنشطة كل الوسائ

شون ماكبرايد بدقة بأنها  االيرلنديسلطتها ، و قد كلفت اللجنة الجديدة بما وصفه رئيسها 

المهمة الضخمة المتمثلة في فحص كل مشكالت اإلتصال في المجتمع الحديث ومن هنا عرف 

عندما ظهر تقرير اللجنة الذي حمل . دور ما يسمى باللجنة الدولية لدراسة مشكالت اإلعالم 

  .)xv(، وقد تحولت توصياتهم إلى تاريخ1980عنوان أصوات متعددة و عالم واحد سنة 

تبنت الدول العربية في بحثها عن تدفق متوازن للمعلومات بعض اإلجراءاتو الممارسات 

ليد الممارسة اإلعالمية الغربية ، بزيادة حجم الرقابة و السيطرة الحكومية االمتعارضة مع تق

، تقليص دخول الصحافيين إلى مناطق األحداث  و، منهاعلى وسائل اإلعالم خصوصا الثقيلة 

حرمانهم من الوصول إلى بعض المعلومات و سن المواثيق األخالقية و الحصول  عن فضال 

كلها أفكار يرفضها النظام اإلعالمي ، و على التراخيص وضرائب أطياف البث اإلذاعي 

  لدول الشمال 

، لم يقفعند بيد أن خالف  النظام اإلعالمي الغربي مع فكرة النظام العالمي اإلعالمي الجديد 

النظرية ، ألن تلك الفكرة تضفي شرعية على تدخل الحكومات و الدول في بث و  الحدود
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و : تلقي المعلومات ، تمخض عن هذا الوضع إتجاهين أحدهما يسمى بالنظام اإلعالمي الجديد

بينما مضى اآلخر قدما نحو  بما فيها الدول العربية ،  هو مشروع دول الجنوب الفقيرة

عابر للقارات، المتجاوز لكل الحدود ، ومع تنامي اإلنتقاذ من مشروعه اإلعالمي الضخم ال

المعسكر الشيوعي سابقا، و الصين الشعبية، انسحبت الواليات المدعومة بطرف دول الجنوب 

، مما أثر سلبا على ميزانية  1985عام  ةسنغافوربريطانيا و  ، تبعتها المتحدة من اليونسكو 

، و إن كانت المملكة المتحدة قد عادت خالل سنة المنظمة التي عرفت تراجعا محسوسا

و قد أوضح المؤلف األمريكي وليامز  .2003فإن الواليات المتحدة إمتد غيابها لغاية  1997

أن الواليات المتحدة «:  1984الذي صدر في بداية   »المسابقة العجيبة«في كتابه ندفيدسو

هذه المنظمة مع العالم الثالث حول هذا األمريكية عزمت على مغادرة اليونسكو ، لتعاطف 

  . )xvi(»)  نالالتواز( الموضوع

  : التوقف عن المطالبة  بنظام إعالمي جديد-  1- 3

غيرها من دول النامية لمحاولة زعزعة النظام اإلعالمي القائم ثم بناء كسعت الدول العربية 

أنظمتها اإلعالمية و نهوض بللنظام إعالمي جديد على أنقاضه يعطي هذه الدول فرصة أكبر 

المعلوماتية و اإلقتصادية و الثقافية و السياسية ، خصوصا بعد أن رأت في النظام القائم إمتداد 

  . تجاريةلو إرثا إحتكاريا همه األكبر القيم ا  االستعماريةللسيطرة 

لكن في المقابل أصرت الحكومات الغربية و مؤسسات األخبار على رفض كافة الخطط 

من طرف هذه الدول بحجة أنها ستساعد على زيادة التدخالت في شؤون المؤسسات المقدمة 

  .اإلعالمية و بالتالي تخفيض أسهم السوق وحصص الفائدة 

مع تراجع المد الشيوعي كقوة أساسية داعمة عقب تصدع اإلتحاد السوفياتي ، وجدت الدول 

التحول الدراماتيكي في  صنعهايالعربية نفسها وحيدة أمام خريطة إتصالية عالمية متغيرة 

  .العوامل التي كانت باألمس القريب تمثل دعامة أساسية لإلعالم الدولي

بعد سنوات طويلة من الصراع المرير إلثبات حق بعض الدول و منها العربية  في رسم 

،  سياستها اإلعالمية باستقاللية بعيداعن سلطة األقوياء ،أو إحتكار الشركات اإلعالمية الكبرى

بات واضحا اليوم أن األصوات المنادية بهذا الحق بدأت تخبو و تخفت دون أن تحقق أي 

مطالب من مطالبها السابقة ، أو تفكر في مطالب جديدة ، مما جعل أغلبية الجهات تظن أن 

، بعد طي القطب الواحدقضية النظام العالمي الجديد للمعلومات و اإلعالم قد حسمت لصالح 

م حجمها و نزع صفة العالمية عنها  فلم تعد ذات القضية  تسترعي إهتمام ملفها و تقزي
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منظمة  األمم   بالتفاتة من قبل أو تحظى حتى   االنحيازاليونسكو أو تؤرق فكر حركة عدم 

  .المتحدة

لم يصمد أمامه و في الجهة المقابلة أطل النظام اإلعالمي الجديد بأدواته و نزعاتهو أهدافه، 

ى أبراج اإلرسال التلفزيوني في ميدان الكساندر بالس في شرق برلين ، فقد واحد منأعل

هزمته أطباق التلفزيون الصغيرة التي إنتشرت سريعا ، في شرق أوربا و كان برج بالتس 

يستهدف بالدرجة األولى صد التيار التلفزيوني القادم من غرب ألمانيا المسنود  بـالسي أن 

  .)xvii(ية غربية أسست لنظام إعالمي جديد و محطات تلفزيونN .C.N.أن

  : تباين المواقع في خريطة النظام اإلعالمي العالمي الجديد  2- 3

تمكنت ثورة اإلتصال الثالثة من ربط كل أجزاء الكرة األرضية ببعضها ، ميسرة بذلك سبل 

التقليدية ، تبادل المعلومات بعد أن طوت المسافات ، و غيرت معالم الخريطة اإلتصالية 

باستحداث آليات جديدة لجمع و توزيع المعلومات بطرق أكثر سرعة و كفاءة و فعالية ، و قد 

خ لبداية مشرقة  تتقاسم في إطارها البشرية ّرؤكان األمل معقودا على أن هذه المرحلة ست

لكن . ثالفوائد التي أثمرتها الثورة باعتبارها من أبرز اإلنجازات الضخمة في التاريخ الحدي

هذه المرحلة بعين الحذر و إلى هذا لم يمنع الدول النامية على وجه الخصوص من النظر 

و يثقل كاهلها ، أأن يحمل لها العصر الرقمي مزيدا من التحديات و العقبات  خشيةالتخوف 

المسيطر عليه من قبل الحالي يفرضها الوضع غير العادل للتبادل اإلعالمي قد بأعباء جديدة 

و هي اليوم . التي هيمنت فيما مضى على غالبية الصناعة اإلعالمية .ل اإلعالم الغربيةوسائ

بعد الجغرافية توسيع رقعتها مع االحتكارية  قبضتهاحكام بإالوضع الراهن  تسعىالستغالل

  .تضخم حجمها

على أن التدفق الهائل "بيد أن الدول الغربية عملت على تبديد هذه المخاوف بتأكيدها 

لومات سيوازنبين السيطرة االحتكارية  للمؤسسات اإلعالمية الكبرى و بين حرية تبادل للمع

األنباء و المعلومات و أن قدرة األنباء و المعلومات على اإلنتشار سوف يقلل من هيمنة 

دعا البيان الختامي لمؤتمر في نفس السياق . )xviii(الدوليةاإلعالم اإلحتكارات المالكة لوسائل 

بإعداد مقترحات لتسهيل نشر جميع  1973من و التعاون في أوربا المنعقد في هلسنكي لأل

و هي خطوات تبدو للوهلة . )xix(أنواع المعلومات بمزيد من الحرية و على أوسع نطاق

  . األولى أنها تصب في مصلحة الدول العربية و غيرها من الدول النامية
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في نظم اإلتصال لم تلغي الفجوة الرقمية اإلعالمية   االنقالبإال أن اآلثار المترتبة عن حالة 

كما كان متوقعا بقدر ما عمقت الهوة بين دول صناعية تتمتع بوفرة في اإلنتاج العلمي ، 

أهلتها للتصدير و دول عربية و نامية تعاني من مجاعة حقيقية  قادتها للخضوع القسري 

دة مالزمة للنظام اإلعالمي العالمي ترتكز نجم عن هذا الوضع المتباين ثنائية جدي. للتبعية 

على تكريس هيمنة األقلية المتقدمة على األكثرية المتخلفة في إطار ما يسمى باإلستعمار 

  .اإللكتروني

لذا فمن المسلم به أن مبدأ التدفق الحر قد أسيء إستخدامه من قبل الدول المتقدمة التي اتخذته 

الم العربي إلنتهاك سيادتها الوطنية و ضرب سياستها كمظلة للتدخل في شؤون معظم دول الع

  . اإلنمائية و تخريب ثقافتها القومية

من اإلستقالل إلى : موقع الدول العربية من الخريطة اإلعالمية الجديدة  -4 

  .التبعية

شكلت خمسينيات القرن العشرين نقطة تحول كبرى  في حياة األمة العربية ، فغالبية األقطار 

تضحيات جسيمة ، لذا عملت األنظمة الحاكمة حينها  بعدالسياسي  استقاللهاتحصلت على 

في الراديو و الصحف  أنداك على تدعيم هذا اإلستقالل بالسيطرة على وسائل اإلعالم المتمثلة

ذلك في ظرف وجيز ، من دون عناء أخلت الساحة اإلعالمية من كافة الصحف  ، فتم لها

على كافة وسائل  فرض هيمنتهاالمناوئة للدولة، مما يعني ضمنيا نجاح هذه األنظمة في 

بذلك إستقاللها الوطني باستقالل إعالمي ، يمنحها كامل الحرية في تعبئة لتعزز .اإلعالم 

  .مويةشعوبها لمؤازرة المسيرة التن

تكشف لنا أن السيطرة اإلستعمارية : )xx(بيد أن النظرة المتفحصة كما يقول فاروق أبو زيد 

القديمة  على وسائل اإلعالم العربية عادت حديثا و لكن في شكل جديد يمكن تلخيصه في 

و ال يجب أن تخدعنا الصورة الحالية  لألوضاع . جملة واحدة هي التبعية اإلعالمية 

لون عن المؤسسات وصحيح أن وزراء اإلعالم  و المسؤ." ي الوطن العربياإلعالمية ف

اإلعالمية في الوطن العربي يحملون الجنسية العربية تطبيقا لما تنص عليه قوانين اإلعالم 

العربية ، بيد أن ذلك ال ينفي وجود التبعية المجسد ة ليس فقط في وسائل اإلعالم المستوردة 

  :مينها، التي تخدم بالدرجة األولى من ينتجها و الدليل على ذلك بل حتى في فحواها و مضا
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مؤسسات لأن كافة مستلزمات وسائل اإلعالم و اإلتصال الضرورية إلرساء البنى التحتية ل*

، تصنع خارج القطر العربي ، باإلضافة إلى مختلف األجهزة من  تلفزيون راديو  يةاإلعالم

  .  لكتابة الصحفيةو فيديو و آالت الطبع و الجمع و ا

أما فيما يتعلق بالمحتوى اإلعالمي العربي فتجدر اإلشارة إلى أن نسبة كبيرة من مصادر * 

يتضمنها تستقى من المؤسسات اإلعالمية الغربية التابعة لدول  األخبار التيالمعلومات و 

بالسيطرة  تنفردأن وكاالت األنباء الغربية  تكاد  Merrill Johnحيث يؤكد «.القديماالستعمار 

و سبب النفوذ الكبير لهذه الوكاالت   )xxi(.»على حركة تبادل األخبار الدولية في الوطن العربي

يعود إلمكانياتها التكنولوجية المتطورة التي تمكنها من جمع و توزيع المعلومات، فضال عن 

لم " لمكاتب في معظم األقطار العربية ، مزودة بطاقم عامل محترف و متفرغ ، امتالكها

تستطع وكاالت األنباء العربية بعددها الذي يربو عن ثماني عشرة وكالة أنباء عربية إال أنه 

أنتفرض وجودها في الساحة اإلعالمية نظرا لضعف إنتاجها و طغيان الطابع الرسمي على 

إلى المكاتب اإلعالمية الملحقة  بوزارات اإلعالم مما جعل معظم فهي  أقرب «محتوياتها 

  )xxii(»وسائل اإلعالم العربية تعمد لنقل  أخبار الوطن العربي من الوكاالت األجنبية

سيطرة وكاالت اإلعالن الغربية على سوق اإلعالن الدولي، علما أن لها فروعا في باإلضافةل

في دول مجلس  سوق اإلعالنى نسبة كبيرة من علفهي تستحوذ غالبية األقطار العربية،

  .التعاون الخليجي، و من سوق اإلعالن العربي كله

ثم إن معظم القنوات التلفزيونية  العربية األرضية كما الفضائية تغدي شبكتها البرامجية بنسبة 

الدول  مما يعني أن. كبيرة من البرامج الغربية المستورة ، و يحتل اإلنتاج األمريكي الصدارة 

على الهيمنة اإلستعمارية  القديمة  قد أوجدت طريقة جديدة ، إلحتالل الدول العربية بهدف 

  .هويتها الثقافيةطمس و ،أسواقها

بالغة الخطورة على وسائل اإلعالم في الدول  تأثيراتتبعية اإلعالمية بالتوازي مع ذلك كانلل

  : نتائجيمكن إجمالها فيأربع العربية 

أفقد الكثير من مما ، العربيذ وكاالت اإلعالن الغربية في سوق اإلعالن تزايد نفو -1

بالقضاء على أي أمل في تحقيق  ،و بات يهددوسائالإلعالم في هذه الدول إستقاللها الفكري 

 .صاراإلعالن المورد الرئيسي لوسائل اإلعالم المعاصرةبعد أنإستقالل إعالمي ، خاصة 

ديد من أشكال السيطرة الثقافية و اإلعالمية من خالل اإلعالنات تمارس الواليات المتحدة العو
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و األنشطة الملحقة بها مثل بحوث السوق و المستهلكين و مسوح الرأي العام و التي تنتشر 

  )xxiii(عبر القارات 

 سيخلقإعتماد وسائل اإلعالم في األقطار العربية  على اإلنتاج اإلعالمي الغربي  زيادة -2

وكاالت األنباء الغربية على سوق األخبار في  كما أنهيمنةرأيا عاما منحازا للمصالح الغربية، 

 نتيجةرسم صورة مشوهة عن الشخصية العربية في العالم الخارجي يؤديلالوطن العربي

، و فيهذا السياق أشار أحد المسؤولين  عن الوطن العربي المنقولةألحداث اتحريف و تشويه 

يتر البريطانية ، إلى قضية الموضوعية في تقديم الخدمة اإلعالمية و أكد بأنها بوكالة رو

لذا، ال يحق لدولة أن تدعي بأنها مستقلة إذا كانت وسائلها اإلعالمية تحت سيطرة .خدعة

  .أجنبية

أن الوضع الراهن لتكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال في الوطن العربي يؤكد ضعف البنية  -3

ناجمة عن ، ساسية في بعض األقطار العربية  و وجود تخمة في أقطار أخرىاإلعالمية األ

  .الكاملة منها االستفادةاقتناءها  لكميات كبيرة من المستلزمات التكنولوجيا ، دون 

تزايد الدور الذي يقوم به اإلعالم في تكوين األنساق المعرفية و الفكرية للمواطن العربي  -4

نية و التربوية التقليدية ،مع الترويج لإلقبال على التكنولوجيا على حساب المؤسسات التكوي

الحديثة لإلتصال مما سيسمح للغزو الثقافي بالتغلغل داخل المجتمع  في صمت و دون 

  .مقاومة

  :اتجاهين مختلفين حد التناقض الجديد،فيتحدد وفقالدول العربية بالنظام اإلعالمي رأما تأث

عربية  التكيف مع طبيعة النظام الجديد المرتكز على اللبيرالية  لكن ففي البداية تحاول الدول ال

ذلك سيدفع بهذه الدول لتغيير طريقة تعاملها مع وسائل إعالمها بتوسيع دائرة التعددية و 

 اممنحها  مزيدا من الحرية ، كما حدث في الجزائرمن خالل فتح مجال السمعي البصري أم

  .ةسلطة الدولويللخضوعه الطاإلستثمار الخاص بعد 

الذي يزداد قوة كلما  للمركزفي مقابل ذلك ستكون الدول العربية مجرد أقطاب ثانوية  تابعة 

فباسم حرية وسائل اإلعالم في العالم الثاني و الثالث تستغل وسائل  ت آفاق هيمنته وسعت

ية و النامية و على وسائل اإلعالم في الدول العرب جسساإلعالم الغربية  الفرصة للتسلل و الت

باسم  التعددية اإلعالمية سيكون للدول المتقدمةكامل الشرعية و  الحق في  تملك وسائل 

اإلعالم في الدول النامية و العكس غير صحيح ، كما سيطلق حرية البلدان المتقدمة  للحصول 

  .على  مزيد من المعلومات عن العالم الثالث ، لم تكن متاحة من قبل 
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المواد اإلعالمية المطبوعة  نتحطيم المنظومة القانونية و اإلدارية و رفع الرقابة عفضال عن 

أو المسموعة المرئية ، مما سيعبد الطريق أمام إغراق السوق اإلعالمي بمنتوجات مغايرة في 

، و متعارضة تماما مع مسيرة هذه األخيرة  العربيةقيمها و أهدافها ، لما تنشده الدول 

متماشية مع مآرب الدول المتقدمة ، التي تمكنت من فرض هيمنتها   حين ستكون في. التنموية

المطلقة على مقدرات النظام الدولي في الحقبة الراهنة  في ظل تطور اإلتصال اإللكتروني 

  )xxiv(.الذي حول العالم إلى قرية كونية واحدة على حد تعبير مارشال ماكلوهان 

لقطب األوحد المتمثل في ستكونلفي هذه القرية الكونية السلطة الحاكمةو قد بات واضحا أن 

الواليات المتحدة األمريكية أما بقية شعوب المعمورة فلن تستطيع التفلت من قبضة التبعية ،و 

بالتالي ستضطر لإلذعان كي تلعب دور الرعية، فاتحة بهذا االنقياد المجال  لزيادة أكبر في 

  .حجم الفجوة اإلعالمية

  :ص الفجوة اإلعالميةتقليآليات- 5

من أصعب المهمات بالنسبة للعالم العربي على رغم أن معالجة الفجوة اإلعالمية  تبقى 

المستوى النظري و التطبيقي على حد سواء ألن الدالئل تشير و الدراسات تؤكد أن وسائل 

العام اإلعالم أضحت اليوم وسائل هامة لتحقيق األرباح من ناحية و السيطرة على الرأي 

بعبارة لذا فليس من . العالمي   بهدف المحافظة على األوضاع القائمة من ناحية أخرى 

  .صالح دول المركز تقليص حجم الفجوة اإلعالمية ما دام الوضع الراهن يخدم مصالحها

لذا يصبح لزاما على الدول العربية شعوبا و حكومات انتهاج سياسة اإلعتماد على الذات       

  : بخطوات عملية يمكن إجمالها فيما يلي المشفوعة

عدم التعويل على الغير في حل اإلشكاليات المتعلقة بقصور المنظومة اإلعالمية في العالم -

 98علما أن . العربي عن مواكبة التطورات الحديثة، المتعلقة بالوسائل و الوظائف و األداء

فقط يجرى عن  % 1و. الدول المتقدمةفي  امن األبحاث العلمية و التكنولوجية يتم إجراؤه %

  .المشكالت الخاصة بالدول النامية

لعقد أول قمة عالمية  بجنيف حول )xxv( 2003ديسمبر  12-10سعت األمم المتحدة  في  -  

مجتمع المعلومات حضرها زعماء العالم الملتزمين بتسخير إمكانات الثورة الرقمية في 

ة اإلنسانية، تمخض عنها إعالن مجموعة من المبادئ تكنولوجيا المعلومات و اإلتصاالت لخدم

تعهدت القمة " بناء مجتمع المعلومات تحد عالمي في األلفية الجديدة  ":المندرجة تحت عنوان 

من خالله بسد الفجوة بين الدول النامية والدول المتقدمة بوضع أسس لمجتمع المعلومات 
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، مؤكدا  اهتماماتهأجناسهم و مشاربهم في صميم  اختالفالناشئ  الذي يضع كافة البشر على 

في الوقت ذاته على الطابع العالمي لجميع حقوق اإلنسان بما فيها الحريات األساسية غير 

في إرساء أركان  العالم القابلة للمساومة أو التجزئة ، فضال عن أحقية جميعدول 

  .الديموقراطية و التنمية المستدامة

لذا ينبغي التركيز على سد الفجوة من خالل النهوض . حبر على ورقلكن كل ذلك بقي مجرد 

  .Alvin Tofflerألفين توفلربقطاع التعليم كما أشار إلى ذلك  

و يرى بعض الباحثين أن التحرر من سيطرة الهيمنة الغربية سيتم بسبب وجود تناقضات -

عها من الداخل ألسباب بنائية في هياكل السيطرة األجنبية سوف تؤدي في النهاية إلى تصد

خاصة بها هذا من ناحية و ألسباب تتعلق باستمرار المقاومة من طرف الشعوب المقهورة من 

  .ناحية أخرى

  .لكن ينبغي تأطير هذه المقاومة وفق السياق التاريخي و الحضاري للشعوب العربية 

ع سياسات وطنية تشجيع التعاون األفقي بين الدول العربية في المجال اإلعالمي ، مع وض-

  .لإلتصال تكون بديال عن التبعية اإلعالمية للدول المتقدمة

وضع استراتيجيات واضحة تراعي حريات التعبير في الوطن العربي و تحمي الهوية  -

الثقافية للمجتمع كما تضمن في الوقت نفسه معالجة اإلشكاليات العالقة ذات األبعاد الثالثية 

. يط في المجال اإلعالمي و ضعف اإلستشراف المستقبليقصور التخط: المتجسدة في 

باإلضافة لثقل القيود الرقابية المفروضة على أجهزة اإلعالم، عالوة على سيادة المضمون 

  .الترفيهي

ينبغي التأكيد على أن عملية نقل التكنولوجيا ليست غاية بحد ذاتها و إنما هي وسيلة لتحقيق  -

ال اإلتصال، مما يتطلب التروي و حسن اإلختيار قبل المبادرة أهداف التنمية الوطنية في مج

التكنولوجيا  استرادألن التحدي الحقيقي أمام األقطار العربية ال يكمن في دفع فاتورة .باإلستراد

الحديثة بل في االستفادة  الكاملة منها و إيجاد البيئة المالئمة لحسن إستغاللها، ففي العصر 

لوجيا مجرد تطبيقات الكتشافات علمية ، بل تعدت ذلك إلى فرض الرقمي لم تعد التكنو

  .مع طبيعة الحياة الشبكية تتالءممنظومة اجتماعية و ثقافية جديدة 

و بناء عليه فمستقبل اإلعالم اإللكتروني في العالم العربي مرهون ببناء منظومة إعالمية  -

رؤية متكاملة تحكم سياسات و  رقمية متكاملة على المستويين المحلي و العربي في إطار

  .خطط بناء اإلعالم اإللكتروني في إطار األهداف التنموية و ليس بمعزل عنها
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وضع صيغ جديدة لتشريع إعالمي عربي موحد و متكامل في مجال اإلعالم اإللكتروني و  -

من ذلك تحديث التشريعات الخاصة بأخالقيات و ضوابط البث اإلعالمي اإلذاعي و 

وني و المعلوماتي لتتوافق مع المعطيات الجديدة التي فرضها النظام اإلعالمي الجديد التلفزي

  .على الساحة العربية و العالمية 

البحث و التنظير للوصول إلى صيغ توافقية تجمع بين رغبات التكامل اإلعالمي العربي و  -

  .متطلبات المنافسة اإلعالمية على المستوى الدولي

و كل ما يدعيه العالم العربي من قرار بدخول العالم الحديث مهدد بالدحض و التكذيب، إذا 

هو لم يسر بسرعة وجرأة و كفاءة في هذا السباق التقني الحاد المفروض على عالم اليوم 
)xxvi(.  

  :الخاتمة
جزء من ،ة لكترونيإلا ةوالمرئية ،المسموعة ،المكتوب، بمختلف أشكالها اإلعالمية الفجوةتعد 

إشكالية الالتوازن التي تلقي بثقلها على العالقات غير المتكافئة بين الدول المتقدمة و الدول 

يقود إلى إعادة التفكير على المدى الطويل  تجاوزهاسبل  و البحثفي.النامية و منها العربية 

مية التي تخدم المنشودة مع التركيزعلى الوسائل التكنولوجية و المادة اإلعالطبيعة التنمية في

مع طبيعة  لتتالءمالبنية اإلجتماعية و الثقافية و الذهنيةفضال عن تهيئة .  المشروع التنموي

التي يفترض أن تستجيب للتحوالت السريعة فتعيد الممارسة اإلعالمية في الدول العربية ، 

افية و دون المساس بالهوية الثقترتيب أجندة األولويات وفق أهدافها و مصالح شعوبها ،

أو اإلنسياق وراء مخططات القوى المالكة و الموجهة للوسائل اإلعالمية في القرية  الفكرية 

 .الكونية

معززة بقدرة متجددة على ، مةضخة ثقافي ا وثروةحضارييمتلك رصيدا لعالم العربي و ا

تعطيه الفرصة ، و بوابة اإلعالم االلكتروني  لدخولؤهله تعالمي، اإل فني والفكري البداع اإل

، خصوصا في العصر الراهن الذي صار  على الساحة الدوليةلها وزنها قوة إعالمية  ليكون

  .لإلعالم فيه سلطة 

التقني في جانبها التطورات اإلعالميةلكن ذلك لن يتسنى إال إذا سعت الدول العربية لمواكبة

أوضاع و كذا عامة في السياسات، والتوجهات اإلعالمية الموازية تطورات بوالبرامجي

  .المؤسسات والهيئات اإلعالمية في جوانبها التنظيمية واإلدارية
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Résumé 
 
     En plus des dispositions prévues par le Code civil, le législateur algérien a 

prévu, vertu de la loi n° 09-03 du 25 Février 2009 relative à la protection du 
consommateur et à la répression des fraudes, un certain nombre de 
mécanismes juridiques qui visent à protéger le consommateur par rapport à 
l’hégémonie des grandes entreprises économiques sur le marché et le 
déséquilibre dans le contrat de vente entre le vendeur et l'acheteur qui se 
trouve dans une position de faiblesse.  
     Parmi ces mécanismes juridiques les plus importants, le législateur 
considère la "garantie" comme une obligation qui s'impose à tout 
Intervenant dans le processus d’offre de produits de consommation, qu’il soit 
personne physique ou morale, Mais la "garantie" en Algérie peut-elle être un 
moyen pouvant apporter une protection durable au consommateur? 
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  مــلخـص
باإلضافة إلى األحكام المقررة في القانون المدني، فرض المشرع الجزائري بمقتضى          

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،  2009فبراير 25المؤرخ في 09/03 القانون رقم
التي تهدف إلى حماية المستهلك خاصة مع سيطرة  القانونية مجموعة من اآلليات 

المؤسسات االقتصادية الكبرى على السوق، واختالل التوازن في عقد البيع بين البائع 
  .والمشتري الذي أضحى في موقف ضعف

الذي اعتبره المشرع التزام مفروض " الضمان "من بين أهم هذه اآلليات القانونية، نجد       
متدخل في عملية عرض المنتوجات لالستهالك سواء كان شخص طبيعي أو  على كّل

 في الجزائر أداة كفيلة بتحقيق الحماية المستدامة للمستهلك؟ "الضمان" معنوي، لكن هل
 

:مقدمة  

يوم عرف اإلنسان المعامالت على اختالف أصنافها و أشكالها ووسائل التعاطي         

توخي الغايات الرابحة لشخصه بالذات متوسال كل الطرق معها،كان منطلقه في األساس 

لالحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الربح،ببيع بضاعة أقل و بكلفة أدنى وهو في الوقت نفسه حاول 

السبل للحصول على مربح أعلى حتى ولو كان ذلك على حساب " أفضل"وال يزال اللجوء إلى 

                                      )1(.وراحة باله ثروة من يتعاطى معه أو موجوداته أو حتى صحته 

    ولم تثر طبيعة العالقة بين طالبي السلع والخدمات وبين مقدميها كبير اهتمام،إالّ مع   

ظهور التطور الصناعي،والذي عّرى تلك العالقة،ليكتشف أنها عالقة غير متكافئة بطبيعتها 

لهائل من المعلومات الذي يحوزه،واإلمكانات المالية يعّمقها اختصاص المحترف ذاته،والكم ا

طرف قوي :الضخمة التي بين يديه،وبدت للعيان عالقة تربط بين طرفين غير متساويين

                                                                                  ) 2(.متفوق،وطرف ضعيف مغلوب  

لمحلية والعالمية في الوقت الحاضر غزارة كبيرة في اإلنتاج،بسبب كما تشهد األسواق ا    

حرص المنتجين على الوصول إلى أعلى نسب من التسويق دون االهتمام بمصالح المستهلك 

االقتصادية وسالمته الصحية،مع مالحظة زيادة معتبرة في معدالت االستهالك دون وعي من 

                   ) 3(.مطروحة للتداول لصحته وسالمته المستهلك بمدى مالئمة السلع والخدمات ال
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إزاء هذه التحوالت،تعاظمت أهمية وضع سياسة شاملة وناجعة لحماية المستهلكين و      

بها منتجاتهم،مع مراعاة كافة المعطيات إقرار مسؤولية المنتجين عن األضرار التي تسب

االجتماعية واالقتصادية الجديدة،خاصة مع سيطرة المؤسسات االقتصادية الكبرى على السوق 

           )4(.واختالل التوازن في عقد البيع بين البائع والمشتري الذي أضحى في موقف ضعف

                                                                                                           

أن –كغيره  -أّما بالنسبة للجزائر،وإزاء وضع كهذا،صار لزاما على المشرع الجزائري    

يتدخل بالتنظيم والتوجيه لكل المسائل المتعلقة بحماية المستهلك ،فباإلضافة إلى األحكام التي 

المتعلق  1989فبراير  07المؤرخ في  89/02القانون رقم قررها في القانون المدني،نجد 

 2009فبراير  25المؤرخ في 09/03،ثم القانون رقم  )5( بالقواعد العامة لحماية المستهلك

،وهو القانون المطبق حاليا،باإلضافة إلى مجموعة  )6( المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش

                                                                                 )7(.من القوانين األخرى ذات الصلة 

لقد فرض المشرع الجزائري بمقتضى هذه النصوص مجموعة من اآلليات التي تهدف إلى    

الذي اعتبره " الضمان"حماية المستهلك و قمع الغش ،ومن بين أهم هذه اآلليات القانونية نجد 

ض على كل متدخل في عملية عرض المنتوجات  لالستهالك سواء كان المشرع التزام مفرو

                                                               .شخص طبيعي أو معنوي 

في الجزائر أداة كفيلة بتحقيق الحماية المستدامة  للمستهلك ؟" الضمان" لكن هل      

بنوعيه  "الضمان"اإلجابة على اإلشكالية المذكورة أعاله ،تكون من خالل التطرق إلى   

،وتبيان مدى دوره في توفير الحماية المستدامة للمستهلك،وهذا من خالل )اتفاقي/قانوني(

                                                                            :المبحثين اآلتيين

 ‐ ).ضمان العيب الخفي( الضمان القانوني : المبحث األول  

 ‐      .الضمان االتفاقي : المبحث الثاني  

الضمان القانوني: لمبحث األول  )  ).ضمان العيب الخفي  

      المتعلق بحماية المستهلك وقمع  2009فبراير25المؤرخ في  09/03عّدد القانون رقم 

يتمتع بها المستهلك في معرض تطبيق مواده،والتي من الغش،الحقوق التي من المفترض أن 

                                     .       أبرزها الحق في الضمان وخدمة ما .بعد البيع  

     فقد أعطى القانون للمستهلك الحق في أن يستبدل السلعة غير الصالحة،أو يطلب إصالحها  

غ التي يكون قد سددها مقابل الخدمة عند عدم أو استرداد ثمنها،وكذلك أن يسترد المبال
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(مطابقتها 8 الذي يعتبر من بين أهم اآلليات " بالضمان القانوني"،كّل ذلك في إطار ما يعرف ) 

                              .القانونية التي من خاللها نضمن الحماية المستدامة للمستهلك

   ريف الضمان القانوني،ثم بيان نطاق هذا النوع بناء عليه،سنتطرق في هذا المبحث إلى تع  

:من الضمان،وأخيرا حقوق المستهلك الناشئة عن قيامه،وذلك وفق التقسيم التالي   

 ‐ .تعريف الضمان القانوني:المطلب األول  

 ‐ .نطاق الضمان القانوني:المطلب الثاني  

 ‐ . حقوق المستهلك الناشئة عن قيام الضمان القانوني: المطلب الثالث  

  -     )  .ضمان العيوب الخفية(تعريف الضمان القانوني

أوجب المشرع في المنتوج أو الخدمة أن يكون مطابقا ومستجيبا للرغبة المشروعة      

للمستهلك،وإنه في حالة عدم مطابقة المنتوج أو الخدمة يجوز للمشتري أو المستهلك أن 

يتمسك بالقواعد العامة للعقد،والتي تسري على جميع العقود بما فيها عقد البيع،غير أنه 

قواعد،يجوز للمستهلك أن يتمسك بالقواعد الخاصة لعقد البيع ومنها بوجه وإضافة إلى تلك ال

في حالة وجود عيب خفي بالشيئ المبيع،فمن بين االلتزامات التي " الضمان القانوني"خاص 

9              (وضعها القانون على عاتق البائع التزامه بضمان العيوب الخفية ويعد ضمان .    )

إللزام البائع بتسليم مبيع مطابق ) المستهلك(جيدة في يد المشتري العيوب الخفية وسيلة

                       (للمواصفات التي تّم االتفاق عليها والتي تستلزمها األعراف وطبيعة التعامل 

من القانون المدني ) 379(وقد أقّر المشرع الجزائري هذا النوع من الضمان بمقتضى المادة

يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعّهد :"يبنصها على مايل

بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته،أو من االنتفاع 

به بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع،أو حسبما  يظهر من طبيعته أو 

                        .ئع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجودهافيكون البا.استعماله

غير البائع اليكون ضامنا للعيوب التي كان المشتري على علم بها وقت البيع،أو كان في     

استطاعته أن يطلع عليها لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي،إالّ إذا أثبت المشتري أن 

                          ". و المبيع من تلك العيوب أو أنه أخفاها غشا منه البائع أكد له خل

تسقط :"تنص على ما يلي) 383(أما بخصوص مدة تقادم دعوى الضمان،فإننا نجد المادة      

بالتقادم دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من يوم تسليم المبيع حتى ولو لم يكتشف المشتري 

.أطول ء هذا األجل ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدةالعيب إالّ بعد انقضا  
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  ."غير أنه ال يجوز للبائع أن يتمسك بسنة التقادم متى تبّين أنه أخفى العيب غشا منه 

المتعلق بحماية المستهلك  09/03كما عّرف المشرع الضمان القانوني في القانون رقم    

التي عّرفت الضمان بوجه عام على النحو ) 03(وقمع الغش،وتحديدا في المادة

التزام كل متدخل خالل فترة زمنية معينة،في حالة ظهور عيب بالمنتوج، :الضمان:"اآلتي

كما نجد ". ثمنه أو تصليح السلعة أو تعديل الخدمة على نفقته باستبدال هذا األخير أو إرجاع

يستفيد كل مقتن ألي منتوج سواء كان جهازا :"من نفس القانون تنص على مايلي) 13(المادة 

              .أو أداة أو آلة أوعتادا أو مركبة أو أي مادة تجهيزية من الضمان بقوة القانون

                                                   .خدماتويمتد هذا الضمان أيضا إلى ال

يجب على كّل متدخل خالل فترة الضمان المحددة،في حالة ظهور عيب بالمنتوج ،استبداله أو 

                                 .إرجاع ثمنه،أو تصليح المنتوج أو تعديل الخدمة على نفقته

               .ن المنصوص عليه أعاله دون أعباء إضافيةيستفيد المستهلك من تنفيذ الضما

                                            .يعتبر باطال كل شرط مخالفا ألحكام هذه المادة

                          ."تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم 

.القانوني نطاق الضمان :المطلب الثاني  

. من حيث األشخاص:الفرع األول  
إذا راجعنا النصوص التي تحكم الضمان القانوني في القانون المدني لوجدنا أنها تتعلق     

بأطراف عقد البيع وخما البائع والمشتري،وبالتالي فالمستفيد فيها من الضمان القانوني للعيب 

ا أو شخصا محترفا،وكذلك األمر بالنسبة هو المشتري دون تمييز بين ما إذا كان شخصا عادي

(للملتزم بالضمان فقد يكون بائعا عاديا أو بائعا محترفا 11 (.  

المتعلق بحماية  09/03أّما بخصوص الضمان القانوني المنصوص عليه في القانون رقم     

المذكورتان أعاله، وكذا المرسوم ) 15(و) 13(المستهلك وقمع الغش وتحديدا في المادتان

الذي يحدد شروط وكيفيات وضع  2013سبتمبر 26المؤرخ في  13/327التنفيذي رقم 

(لتنفيذ ضمان السلع والخدمات حيز ا 12 أي كّل مستهلك مقتني  ،فإنه جاء عاما يخص كّل )

سواء كان عاديا أو محترفا،وهو األمر الذي يستشف من العبارة التي استعملها المشرع في 

...." .كّل مقتني ألي منتوج:" هذا الصدد وهي  
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. من حيث الموضوع:الفرع الثاني  
الضمان القانوني الوارد في القانون المدني يتعلّق بجميع أنواع البيوع،سواء كان محلها     

منقوال أو عقارا،وسواء كانت هذه المنقوالت مادية أو غير مادية،وسواء كان العقار بالطبيعة 

(.أو بالتخصيص،وسواء كان المنقول جديدا أو مستعمال،وسواء كان البيع مدنيا أو تجاريا  13 (  

  "المنتجات"أّما بالنسبة للضمان القانوني الخاص في قانون حماية المستهلك ،فهو يشمل   

المتعلق  09/03من القانون رقم ) 13(،إذ تنص الفقرتان األولى والثانية من المادة "الخدمات"و

يستفيد كل مقتن ألي منتوج سواء كان جهازا أو : :"بحماية المستهلك وقمع الغش على ما يلي

                  .داة أو آلة أوعتادا أو مركبة أو أي مادة تجهيزية من الضمان بقوة القانونأ

                    

                                                ."ويمتد هذا الضمان أيضا إلى الخدمات

 2013سبتمبر 26المؤرخ في  13/327من المرسوم التنفيذي رقم ) 02(كما تنص المادة     

تطّبق :"الذي يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ على ما يلي

من  13أحكام هذا المرسوم على السلع أو الخدمات المقتناة المنصوص عليها في أحكام المادة 

المذكور  2009فبراير25الموافق  1430صفر عام  29المؤرخ في   90/03القانون رقم 

بل ذهب المشرع                             .هما كانت طريقة وتقنية البيع المستعمل أعاله،م

إلى أبعد من ذلك،إذ أقّر بامتداد الضمان القانوني إلى عيوب الخدمات المرتبطة باقتناء 

من نفس المرسوم المذكور أعاله ،التي تنص على ما )  09(السلعة،وهذا بصريح نص المادة 

الضمان القانوني أيضا إلى عيوب الخدمات المرتبطة باقتناء السلعة،وال سيما فيما يمتد :"يلي

           ."يتعلق برزمها وبتعليمات تركيبها أو بتشغيلها عندما تنجز تحت مسؤولية المتدخل 

.حقوق المستهلك الناشئة عن قيام الضمان القانوني :المطلب الثالث  
من ) 12(ئة عن قيام الضمان القانوني بمقتضى المادة تجسدت حقوق المستهلك الناش      

الذي يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات  13/327المرسوم التنفيذي رقم 

من  13يجب أن يتم تنفيذ وجوب الضمان،طبقا للمادة:"حيز التنفيذ، وهذا بنصها على مايلي

:أي مصاريف إضافية إماالمذكور أعاله،دون تحميل المستهلك  09/03القانون رقم   

 بإصالح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة،‐ 

 باستبدالها،‐ 

 برد ثمنها،‐ 
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."وفي حالة العطب المتكرر،يجب أن يستبدل المنتوج موضوع الضمان أو يرد ثمنه  

من خالل المادة المذكورة أعاله نستنتج أن أول حق يقرره الضمان القانوني الخاص     

 13/327من المرسوم التنفيذي رقم ) 13(وحسب المادة ،"إصالح العيب"الحق في بالمستهلك هو 

   المذكور أعاله،فإنه إذا لم يقم (المتدخل  14 بإصالح العيب خالل اآلجال المتعارف عليها ) 

(.حساب المتدخلمهنيا،فإنه يمكن للمستهلك القيام بهذا اإلصالح على  15  ( 

من نفس المرسوم، إذا تعذّر على المتدخل القيام بإصالح السلعة،فإنه ) 15(و حسب المادة    

يوما،ابتداء من تاريخ التصريح بالعيب ) 30(في أجل ثالثين " رد ثمنها" أو" استبدالها"يجب عليه 

.16. 

من المرسوم التنفيذي رقم ) 05(تجدر اإلشارة في األخير إلى أنه حسب المادة       

يسري مفعول الضمان ابتداء من تسليم السلعة أو  تقديم الخدمة،ويتجسد هذا الضمان   13/327

.عن طريق تسليم شهادة الضمان للمستهلك بقوة القانون  
.الضمان االتفاقي: المبحث الثاني   

يمكن للمتدخل أن يمنح المستهلك ضمانا اتفاقيا أنفع من الضمان الخاضع لألحكام      

(القانونية،  17 و هو ما يعرف بالضمان االتفاقي،وسنحاول من خالل هذا المبحث الكشف عن )  

مدلول هذا النوع من الضمان،وهذا بالتطرق إلى تعريفه ثم بيان مدى نجاعته في توفير 

للمستهلك، وأخيرا حقوق المستهلك الناشئة عن قيامه،كّل ذلك وفق التقسيم الحماية الالزمة 

:اآلتي  

.تعريف الضمان االتفاقي:المطلب األول-  

.مدى نجاعة الضمان االتفاقي في حماية المستهلك: المطلب الثاني-  

.  حقوق المستهلك الناشئة عن قيام الضمان االتفاقي: المطلب الثالث -  
  المطلب األول:تعريف الضمان االتفاقي.  

البائع  الضمانات االتفاقية كما يتضح من مسماها ال تقوم إال باتفاق مسبق بين المنتج أو       

18 ،)المستهلك(وبين المشتري وتؤدي الضمانات االتفاقية إلى تحسين وضع المشتري بالمقارنة )

بيل المثال أن الضمانات االتفاقية بالضمان القانوني الخاص بالعيوب الخفية،ومن ذلك على س

 )19                                                       .   تعفي المشتري من عبء إثبات قدم العيب وخفاؤه

 13/327عرف المشرع الجزائري هذا النوع من الضمان في المرسوم التنفيذي رقم وقد       

الضمان "المحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ تحت مسمى 
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الضمان -:"من هذا المرسوم تنص على ما يلي)03(من المادة  الفقرة الثانيةإذ نجد  "اإلضافي

مل يبرم إضافة إلى الضمان القانوني الذي يقدمه المتدخل أو كل التزام تعاقدي محت:اإلضافي

                                                                ."ممثله لفائدة المستهلك،دون زيادة في التكلفة 

في  وبوجه عام فإن وجود الضمان االتفاقي ال يمكن أن يؤدي إلى إسقاط حق المشتري   

التمسك بالضمان القانوني إذا توافرت شروطه،سواء تعلّق األمر ببيع شيئ جديد أو مستعمل، 
)20 المتعلق بحماية المستهلك وقمع  09/03من القانون رقم ) 14(إذ نجد في هذا الصدد المادة) 

كل ضمان آخر مقدم من المتدخل بمقابل أو مجانا،ال يلغي االستفادة :"الغش تنص على ما يلي

                              ."أعاله 13من الضمان القانوني المنصوص عليه في المادة 

.مدى نجاعة الضمان االتفاقي في حماية المستهلك: المطلب الثاني   
البحث عن مدى نجاعة الضمان االتفاقي في توفير الحماية الالزمة للمستهلك، يقتضي        

.منا التطرق إلى مزايا هذا النوع من الضمان في فرع أول،ثم عيوبه في فرع ثاني  

.مزايا الضمان االتفاقي:الفرع األول  
: تتمثل مزايا الضمان االتفاقي فيما يلي       

 ‐ فاقية إلى تحسين وضع المشتري بالمقارنة بالضمان القانوني تؤدي الضمانات االت

الخاص بالعيوب الخفية،ومن ذلك وعلى سبيل المثال أن الضمانات االتفاقية تعفي 

.المشتري من عبء إثبات قدم العيب وخفاؤه  21( 

الضمان االتفاقي ينص في الغالب على حلول مالئمة للمستهلك،منها التزام الصانع أو ‐ 

(البائع إما بإصالح الشيئ المبيع،وإما باستبداله  22 (.  

الواقع أثبت استجابة المحترف لتنفيذ الضمان االتفاقي المكتوب،والذي تراضى مع ‐ 

.هذا الخصوص المشتري حوله،مما يؤدي إلى قلة اللجوء إلى المحاكم في 23 ( .  

.عيوب الضمان االتفاقي:الفرع الثاني  
                                         :عيوب الضمان االتفاقي فيما يلي زيمكن إيجا    

 ‐ ففي حالة عدم إمكان إعمال الضمان االتفاقي :الخلط الذي يقع فيه المستهلك بين نوعي الضمان

إما بسبب إيراد شرط محدد للضمان أو بسبب فوات المدة،فإن المستهلك يجهل عموما أن له 

                                                              الحق في الضمان القانوني،فال يخطر بباله التمسك به 

   (                                                                                                                            24 ..)  
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استخدام الضمان االتفاقي في الدعايات المضللة بدال من أن يكون وسيلة إعادة التوازن في ‐ 

ستهلكين وبين المنتجين والموزعين،فيمكن على سبيل المثال اإلعالن عن أن العالقات بين الم

السلعة مضمونة عدة سنوات مع تضمين العقد المبرم مع المستهلك عدة شروط مقيدة ومحددة 

 . 25لمسؤولية المنتج والبائع بما ال يجعل لهذا الضمان االتفاقي قيمة حقيقية 

.  حقوق المستهلك الناشئة عن قيام الضمان االتفاقي: المطلب الثالث  
الضمان االتفاقي يمثل بعض المزايا للمشتري، أهمها أنه يسمح له بالحصول على إصالح     

للشيئ المعيب دون مقابل، فبمجرد ظهور العيب في المبيع خالل األجل المحدد للضمان 

نع تلقائيا بأحكامه،دون أن يكلف المشتري بإثبات وجود العيب االتفاقي،حتى يلتزم البائع أو الصا

   26عند التسليم  

وإن كان البائع أو الصانع يشترط عادة عدم ضمانه للخسائر الناجمة عن سوء االستعمال    

‐،ففي هذه الحالة يقع عليه عبء إثبات إساءة االستعمال،وعالقة السببية بينه وبين قيام العيب 

(27). 

ضف إلى ذلك أن الدعوى الناشئة عن الضمان االتفاقي ليست محصورة في األجل     

28القصير المنصوص عليه قانونا،فهذا األجل القصير خاص بالضمان القانوني . 

    :  الخاتمة

من خالل ما تم التطرق إليه،نستنتج أن المشرع الجزائري و على النحو الذي نظّم به       

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش و كذا  09/03قتضى  القانون رقم بم" الضمان"أحكام 

النصوص المنظمة له، استطاع أن يوجد واحدة من بين أهم اآلليات المعّول عليها لتحقيق 

                                                                 .الحماية المستدامة للمستهلك

       إذ بالرجوع إلى القانون المذكور أعاله، وتحديدا فيما يخص األحكام المنظمة    

،نكتشـف أن"للضمـان" المشرع نجح من خالل هذه اآللية في ضمان التزام كل متدخل في  

عملية عرض المنتوجات لالستهالك،سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا،في حالة ظهور عيب 

هذا على (ع ثمنه أو تصليح السلعة أو تعديل الخدمة على نفقته بالمنتوج،،باستبداله أو إرجا

                                                                         ).مستوى التشريع

لكن على      ) مستوى الممارسة أو الواقع  ( نجد العكس تماما،فبالرغم من أن  

حاول توفير الحماية القانونية الالزمة للمستهلك،فإن الغش "  الضمان"المشرع من خالل آلية 

والخداع والفساد في المنتجات في تطور مستمر،ومرد ذلك إلى عدة أسباب، أهمها غياب 
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تفاقية التي منحه القانون التنبيه على ضرورة تنظيم إعالم المستهلك بالضمانات القانونية واال

إياها،وكذلك خلو المنتجات من أي بيانات من شأنها إيضاح حقوق المشتري في الضمانات 

                                                                        .القانونية واالتفاقية 

وعليه من خالل ما تم التطرق إليه،ومحاولة منا لإلجابة على اإلشكالية الواردة       

في تحقيق الحماية " الضمان"في مقدمة البحث يمكن القول بأنه على الرغم من أهمية 

المستدامة للمستهلك ،إالّ أنه كان قاصرا في بلوغ األهداف المرجوة منه في الجزائر،وهذا 

                                                            .كورة أعالهنظرا لألسباب المذ
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(4)Jean CALAIS-AULOY  et Frank  STEINMETZ ,Droit de la 
consommation ,7 �   
édition,Dalloz,2006,p.02.                       

 نقال عن  شعباني حنين نوال:نفس المرجع ،ص05.         
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 04/04والقانون رقم.2004،لسنة41التجارية ،المعّدل والمتمم،الجريدة الرسمية،العدد      

.2004،لسنة 41،المتعلق بالتقييس،الجريدة الرسمية،العدد  2004جوان  23المؤرخ في   

.107غّسان رباح،المرجع السابق،ص :الدكتور -)8(  

.350محمد بودالي،المرجع السابق،ص: الدكتور -)9(  
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عبد المنعم موسى إبراهيم،حماية المستهلك،منشورات الحلبي :الدكتور -)10(

 الحقوقية،بيروت،لبنان،الطبعة 

  .462،ص2007األولى،   

.366محمد بودالي،المرجع السابق،ص: الدكتور -)11(  

. 2013،لسنة 49الجريدة الرسمية،العدد -)12(  

.367محمد بودالي،المرجع السابق،ص: الدكتور -)13(  

كل شخص :"هو 09/03من القانون رقم ) 03(من المادة  07المتدخل حسب الفقرة  -)14(

 طبيعي أو معنوي 

".يتدخل في عملية عرض المنتوجات لإلستهالك     

بل " المتدخل"تجدر اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يستعمل من قبل مصطلح  -)15( 

  كان يستعمل     المؤرخ  90/266وهذا بموجب المرسوم التنفيذي رقم " المحترف"  مصطلح

،لسنة 40المتعلق بضمان  المنتوجات والخدمات،الجريدة الرسمية العدد، 1990سبتمبر 15في 

.15المرجع  السابق،ص: شعباني حنين  نوال: الصددأنظر في هذا .1990  

     المرسوم التنفيذي   من) 12(تجدر اإلشارة إلى أن المشرع إذا كان في المادة  -)16( 

                                                               تحدث  13/327رقم 

فإنه في الفقرة الثالثة من ’" الثمن رد"ثانيا وأخيرا " االستبدال"أوال ثم " اإلصالح"عن   

وأخيرا "إرجاع ثمنه ثانيا"أو "استبدال المنتوج أوال"تحدث عن  09/03القانون  رقم )13(المادة

.،لكن من البديهي  أن ترتيب المرسوم هو األصح و األدق "تصليح المنتوج"  

اقوت،عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري،مذكرة جرعود الي -)17(

 ماجستير،فرع العقود 

.118،ص2001/2002والمسؤولية،كلية الحقوق،بن عكنون،الجزائر،السنة الجامعية           

.473عبد المنعم موسى إبراهيم،المرجع السابق،ص:الدكتور -)18(  

(19)‐ J.Ghestin ,Conformité  et Garantie Dans La 

Vente ,L.G.D.J.1983 ,p142. 

 نقالعن: الدكتور:عبد المنعم موسى إبراهيم، نفس المرجع،ص474.       

.381محمد بودالي،المرجع السابق،ص: الدكتور -)20(  

(21)‐ J.Ghestin ,Conformité  et Garantie Dans La Vente ,Op cit,p142. 
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نقالعن: الدكتور:عبد المنعم موسى إبراهيم، المرجع                                             

. 474السابق،ص  

.383محمد بودالي،المرجع السابق،ص: الدكتور -)22(  

.383محمد بودالي،نفس المرجع،ص: الدكتور -)23(  

.383محمد بودالي،نفس المرجع ،ص: الدكتور -)24(  

.475،474عبد المنعم موسى إبراهيم،المرجع السابق،ص:الدكتور -)25(  

(26)‐ J.Ghestin ,Conformité  et Garantie Dans La Vente ,Op cit,p318. 
.378محمد بودالي،المرجع السابق،ص: : الدكتور :نقالعن       

(27)-Calais-Auloy.(J) et Steinmetz.(F) ,Droit de la consommation,5 éme édition 
,dalloz  

        2000,p  262. 
.378محمد بودالي،المرجع السابق،ص: : الدكتور :نقالعن      

.379محمد بودالي،نفس المرجع،ص: الدكتور -)28(  

:قائمة المراجع  
.المؤلفات: أوال  

عمر محمد عبد الباقي،الحماية العقدية للمستهلك،منشأة /: د - 1

.2004المعارف،اإلسكندرية،  

محمد بودالي،حماية المستهلك في القانون المقارن، دار الكتاب /: د - 2

 الحديث،القاهرة،مصر،دون رقم 

.2006للطبعة،          

غّسان رباح،قانون حماية المستهلك الجديد،منشورات زين /: د - 3

.  2006الحقوقية،بيروت،لبنان،الطبعة األولى،  

هلك،منشورات الحلبي عبد المنعم موسى إبراهيم،حماية المست/:د - 4

.2007الحقوقية،بيروت،لبنان،الطبعةاألولى،  

  5- Jean CALAIS-AULOY  et Frank  STEINMETZ ,Droit de la 
consommation ,7 � édition,  
  Dalloz,2006.   
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    6- J.Ghestin ,Conformité  et Garantie Dans La Vente ,L.G.D.J.1983 . 
   7-Calais-Auloy.(J) et Steinmetz.(F) ,Droit de la consommation,5 éme édition 
,dalloz,2000.  

 ثانيا: مذآرات الماجستير.
شعباني حنين نوال،التزام المتدخل بضمان سالمة المستهلك في ضوء قانون حماية  - 1

 المستهلك وقمع الغش،  

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية،فرع المسؤولية المهنية،كلية الحقوق     

.2012والعلوم السياسية،جامعة  مولود معمري تيزي وزو،  

جرعود الياقوت،عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري،مذكرة ماجستير،فرع  - 2

.2001/2002،الجزائر،السنة الجامعية العقود والمسؤولية، كلية الحقوق،بن عكنون  

 ثالثا:النصوص القانونية والتنظيمية.

المتضمن القانون المدني المعدل  26/09/1975المؤرخ في 75/58األمر رقم  - 1

 والمتمم،الجريدة 

. 1975لسنة 78الرسمية،العدد      

لحماية  المتعلق بالقواعد العامة 1989فبراير  07المؤرخ في  89/02القانون رقم  - 2

،الجريدة   المستهلك  

.1989لسنة  06الرسمية،العدد       

المتعلق بحماية المستهلك وقمع  2009فبراير  25المؤرخ في 09/03القانون رقم  - 3

 الغش،الجريدة الرسمية،

. 2009لسنة  15العدد       

الممارسات يحدد القواعد المطبقة على   2004جوان  23المؤرخ في  04/02القانون رقم  - 4

.2004،لسنة41التجارية ،المعّدل والمتمم،الجريدة الرسمية،العدد   

،المتعلق بالتقييس،الجريدة الرسمية،العدد  2004جوان 23المؤرخ في  04/04القانون رقم - 5

.2004،لسنة 41  

الذي يحدد شروط وكيفيات  2013سبتمبر 26المؤرخ في  13/327المرسوم التنفيذي رقم  - 6

 وضع ضمان 

 السلع والخدمات حيز التنفيذ،الجريدة الرسمية،
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  مجلة البحوث والدراسات العلمية
 جامعة الدكتور يحيى فارس

rres_rev_cum@yahoo.fr Email 

  
لى عمليات إنجاح وسائل الدفع االلكتروني والتحول الجوهري 

استعراض لتجارب بعض الدول  : التفاعل مع التجارة االلكترونية
  .األوربية

  
         هادف حيزية.د

  كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير                                     
  جامعة المدية

 
 
 

Résumé: 

Émergé et les moyens de paiement électronique en raison du développement 
technologique, et comme une solution aux problèmes et aux obstacles créés 
par les moyens de paiement traditionnels, et déjà réussi à des moyens 
modernes de se propager rapidement et commence à vue en désaccord au 
sujet de la possibilité de remplacer les moyens traditionnels, de sorte que la 
bande au moyen de la nature du matériau ou du papier et de compter sur 
l'électronique En revanche, il y avait d'autres vues suggèrent de ne pas la 
disparition des moyens de paiement traditionnels, à la lumière de l'émergence 
de la modernité, qui n'ont pas encore acquis la pleine confiance en raison de 
la nouveauté.
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 ملخص
ظهرت وسائل الدفع االلكترونية كنتيجة للتطور التكنولوجي وكحل للمشاكل والعراقيل التي 

وبدأت  الوسائل الحديثة من االنتشار بسرعةأفرزتها وسائل الدفع التقليدية، وبالفعل تمكنت 
اآلراء تتضارب حول إمكانية إحاللها محل الوسائل التقليدية، بحيث تجرد الوسائل من 

وبالمقابل كانت هناك آراء أخرى  طابعها المادي أو الورقي واالعتماد على االلكترونيات
يثة التي لم تكتسب بعد الثقة ترجح عدم اختفاء وسائل الدفع التقليدية في ظل ظهور تلك الحد

  .الكاملة نظرا لحداثتها
على ماذا يعتمد نجاح وسائل الدفع االلكتروني ؟ وهل حقيقة انه  :واإلشكالية المطروحة

 ؟بنجاحها سيكون مآل وسائل الدفع التقليدية الزوال 

االبتكارات التي أفرزها التقدم اإللكترونية واحدة من أهم  وسائل الدفع تعد  : المقدمة

الحديث السيما في مجال المعلومات واالتصاالت، وقد واكبت هذه الوسائل النمو  التكنولوجي

استخدام هذه التكنولوجيا في كافة أوجه الحياة عامة والنواحي االقتصادية  المضطرد في 

احة حاليا وتخص بالذكر وبتناول هذا الفصل توضيح أهم وسائل الدفع االلكترونية المتخاصة، 

النقود اإللكترونية والبطاقات الذكية بأنواعها المختلفة وتأثير تطور تلك الوسائل على كل من 

تجارة مصر الخارجية، ومن هنا يأتي االهتمام بتطوير الجهاز المصرفي المصري حتى 

دت على انسياب يستطيع أن يواكب االتجاه العالمي الجديد لحركة التجارة العالمية التي اعتم

  .التجارة االلكترونية بين دول العالم أو داخل الدولة الواحدة

  التجارة االلكترونية: الفصل األول 

تمثل التجارة االلكترونية واحدا من موضوعي ما يعرف : مفهوم التجارة االلكترونية .1

وتقنية  اإللكترونيةالتجارة : حيث يقوم االقتصاد الرقمي على حقيقتين  باالقتصاد الرقمي

صناعة المعلومات في عصر الحوسبة واالتصال هي التي  أوالمعلومات فتقنية المعلومات 

خلقت الوجود الواقعي والحقيقي للتجارة اإللكترونية باعتبارها تعتمد على الحوسبة واالتصال 

   60.النشاط التجاري وإدارةومختلف الوسائل التقنية للتنفيذ 
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هي تنفيذ وإدارة األنشطة التجارية المتعلقة بالبضاعة والخدمات   نيةوالتجارة االلكترو

ويمتد المفهوم ، بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة اإلنترنت  أو األنظمة التقنية الشبيهة

  :ثالثة أنواع من األنشطة  إلىالشائع للتجارة اإللكترونية بشكل عام 

تتضمنه خدمات الربط من خدمات ذات محتوى و دخول اإلنترنت وما أ، خدمات ربط األول

أو استعمال اإلنترنت كواسطة   والثالث التزويد التقني للخدمات أوالتسليم  والثاني ، تقني

وسيلة لتوزيع الخدمات وتوزيع البضائع والخدمات المسلمة بطريقة غير تقنية  وضمن هذا 

اللكترونية واستغالل التقنية في االلكترونية والتجارة ا األعمالالمفهوم يظهر الخلط بين 

  . الحقا إيضاحه إلىالتجارة التقليدية وهو ما سنعمد  أنشطة

وألن التجارة االلكترونية تعتبر علم  : الطبيعة العلمية المتعددة للتجارة االلكترونية.2

فهو واضح للعيان بأن  ،جديد في مجال جديد، فإنها مازالت تطور مبادئها العلمية والنظرية

  :التجارة االلكترونية تعتمد على بعض من العلوم المختلفة

الكثير من األمور التي لها عالقة بالتسويق في العالم الطبيعي نجد له عالقة في : التسويق -

  .اإلعالناتعالم االنترنت من مثل 

من أجل تطوير واستخدام يتحتم أحيانا التمكن من لغات البرمجة والشبكات : علوم الكمبيوتر -

  .مواقع وإنشاء السوق االلكترونية

 ،النجاح في تجارة الشركة للمستهلك حسلوك المستهلك هو مفتا: نفسية وسلوك المستهلك -

 .وأيضا سلوك المشتري له أهمية

، تعتبر البنوك واألسواق المالية من أهم مستخدمي التجارة االلكترونية: علم الموارد المالية -

  . أن االتفاقات المالية تأخذ حيزا كبيرا في عالم النتكما 

تتأثر التجارة االلكترونية بالقوى االقتصادية ولها تأثير قوي على اقتصاديات : علم االقتصاد -

  . العالم واقتصاديات الدول

 وإدارةقسم أنظمة المعلومات هو القسم المسؤول عن استعمال : دارة أنظمة المعلوماتإ -

  xxvii.اللكترونيةالتجارة ا

العمليات التي تجري خلف المكاتب : المحاسبة والتدقيق الرسمي للحسابات التجارية -

  . للمعامالت االلكترونية ال تختلف كثيرا عن المعامالت االعتيادية



  2014نوفمرب . 2ج،8ع: جملة البحوث والدراسات العلمية
268 

 

يجب أن تدار التجارة االلكترونية بصورة جيدة وبسبب تداخل الكثير من العلوم في : دارةاإل -

ترونية فإن المدير قد يضطر إلى تطوير واكتشاف نظريات جديدة في علم علم التجارة االلك

  .اإلدارة

األمور القانونية واألخالقية مهمة جدا في عالم التجارة : القوانين التجارية واألخالق -

من األمور القانونية كيفية تسيير االنترنت وكيفية  ،االلكترونية خصوصا في األسواق العالمية

  .قرصنةالتعامل مع ال

 : الفئات المميزة للتجارة اإللكترونية .3

تشير إلى سلسلة  (B2B)إن أنشطة :     Business –to- Business (B2B)مفهوم : أوال

كاملة من أعمال التجارة اإللكترونية التي يمكن أن تتم بين منظمتين من بين هذه األنشطة 

إدارة  –أنشطة المبيعات  –إدارة القنوات  –إدارة المخزون  –إدارة اإلمداد  -أنشطة الشراء :

  .xxviiiالمدفوعات وأيضا أنشطة الخدمات والدعم

يشير إلى عمليات ) B2C(إن مفهوم : Business –to- Consumer (B2C)مفهوم  : ثانيا

 Amazon ,Yahoo and :التبادل بين مؤسسات األعمال والمستهلكين مثل المدارة بواسطة

Charles Schwab & Co  وصفقات ،(B2C)  يمكن أن تتضمن عمليات التبادل الخاصة

بالسلع المادية أو السلع الرقمية أو الخدمات هي عادة تكون أصغر من معامالت أو صفقات 

(B2B) .  

هي معامالت تتم بين اثنين من : Peer –to- Peer (P2P) or (C2C)مفهوم  : ثالثا

  .حالة مواقع المزادات : المستهلكين و قد يشمل اشتراك طرف ثالث مثل

 أشكال عدة هناك :الجزئية االلكترونية والتجارة البحتة االلكترونية التجارة نيب ما الفرق.4

 أو طيالوس ةيتقن وعلى ةيالعمل ةيتقن وعلى المنتج ةيتقن درجة على اعتمادا ةيااللكترون للتجارة

 رقمي أو ملموس يكون أن إما ليوك وأي ة،ميرق أو ملموسة تكون أن إما سلعة فأي ،ليالوك

 مكعبات 8 يحوي مكعب شكل لدينا ذلك، على وبناءا ،ةيرقم أو ملموسة تكون إما ةيعمل وأي

 .الثالثة األجزاء نيب ما مقسمومة

 :أقسام 3 إلى تنقسم فالتجارة

   بحتة ديةيتقل تجارة -

   بحتة ةيالكترون تجارة -

 .ةيجزئ ةيالكترون تجارة -
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 كونيس التجارة نوع فإن ملموسة، ةيوالعمل ملموسة والسلعة ملموس، ليالوك يكون وعندما

 نوع فإن ة،يرقم ةيوالعمل ةيرقم والسلعة رقمي ليالوك يكون وعندما ،البحتة ديةيالتقل التجارة

 ةيوالبق ةيرقم أصبحت الثالثة العوامل أحد ، وإذاالبحتة ةيااللكترون التجارة كونيس التجارة

 على ونطلق ،ةيااللكترون والتجارة ديةيالتقل التجارة نيب ما مزيج ناكه كونيس فإنه ملموسة،

 .ةيالجزئ ةيااللكترون التجارة المزيج ذاه

  وسائل الدفع االلكتروني: الفصل الثاني  

هي عملية تحويل أموال هي في األساس تمثل ثمنا لسلع أو :  تعريف الدفع اإللكتروني .1

خدمات بطريقة رقمية أي باستخدام أجهزة الكمبيوتر وذلك عبر خط تليفوني أو شبكة أو عن 

طريق وسيلة أخرى من وسائل نقل البيانات، فعلى سبيل المثال عملية نقل األموال بين البنوك 

بشكل أوتوماتيكي هما مثالن شائعان لما يعرف  Showtimeأو عملية دفع اشتراك في قنوات 

 . بالدفع االلكتروني ونحن بالفعل نمارسها في حياتنا اليومية

وسائل الدفع المتطورة في االنترنت هي عبارة عن الصورة أو الوسيلة االلكترونية  -

هي أن وسائل التقليدية للدفع والتي نستعملها في حياتنا اليومية، الفرق األساسي بين الوسيلتين 

       .الدفع االلكترونية تتم كل عملياتها وتسير الكترونيا، وال وجود للحواالت وال للقطع النقدية

وتعرف المادة الثانية من قانون التجارة االلكترونية التونسي وسيلة الدفع االلكترونية أنها  -

عبر الشبكات العمومية  الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع المباشر عن بعد"

  ".  لالتصاالت

عملية تحويل األموال هي في األساس ثمن لسلعة أو " ويعرف الدفع االلكتروني على أنه  -

خدمة بطريقة رقمية أي باستخدام أجهزة الكمبيوتر، وإرسال البيانات عبر خط تلفوني أو 

بمقابل السلعة أو الخدمة بنفس ويمكن للعميل الوفاء xxix"شبكة ما أو أي طريقة إلرسال البيانات

التعاقد بين غائبين، مثل إرسال شيك عن طريق البريد أو من  يالطرق التقليدية المتبعة ف

خالل الفاكس، أو إرسال البيانات الخاصة بحسابه البنكي، لكن هذه الوسائل ال تصلح 

جوء إلى الدفع وخصوصية التجارة االلكترونية ومقتضيات السرعة فيها، لذا كانت أهمية الل

  .االلكتروني من خالل شبكة اتصال السلكية موحدة عبر الحاسب 
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  خصائص وسائل الدفع االلكتروني. 2

أي أنه وسيلة مقبولة من جميع الدول، : يتسم الدفع االلكتروني بالطبيعة الدولية -

 حيث يتم استخدامه لتسوية الحساب في المعامالت التي تتم عبر فضاء الكتروني بين

المستخدمين في كل أنحاء العالم خاصة بما أن عمليات التجارة تتوسع إقليميا و دوليا، و بذلك 

   .تساعد وسائل الدفع االلكترونية على تحسين السيطرة على عمليات التوزيع و النقل

وهي قيمة نقدية تتضمنها بطاقة بها ذاكرة : يتم الدفع باستخدام النقود االلكترونية -  

  .الذاكرة الرئيسية للمؤسسة التي تهيمن على إدارة عملية التبادلرقمية أو 

حيث يتم إبرام :يستخدم هذا األسلوب لتسوية المعامالت االلكترونية عن بعد -

العقد بين أطراف متباعدة في المكان، ويتم الدفع عبر شبكة االنترنت، أي من خالل المسافات 

االتصال الالسلكية، يتم إعطاء أمر الدفع وفقا  بتبادل المعلومات االلكترونية بفضل وسائل

  .لمعطيات الكترونية تسمح باالتصال المباشر بين طرفي العقد

  :بأحد األسلوبين ييتم الدفع االلكترون -

من خالل نقود مخصصة سلفا لهذا الغرض، ومن ثم الدفع ال يتم إال بعد الخصم من هذه *

ى عليها بغير هذه الطريقة، ويشبه ذلك العقود التي النقود، وال يمكن تسوية المعامالت األخر

  .يكون الثمن فيها مدفوع مقدما

من خالل البطاقات البنكية العادية، حيث ال توجد مبالغ مخصصة مسبقا لهذا الغرض، بل إن *

المبالغ التي يتم السحب عليها بهذه البطاقات قابلة للسحب عليها بوسائل أخرى كالشيك لتسوية 

  .مالية أي معاملة

أي توفر أجهزة تتولى هذه العمليات التي : يلزم تواجد نظام مصرفي معد إلتمام ذلك -

  .تتم عن بعد لتسهيل تعامل األطراف و توفير الثقة فيما بينهم

  :من خالل نوعين من الشبكات ييتم الدفع االلكترون -

معامالت   شبكة خاصة يقتصر االتصال بها على أطراف التعاقد، ويفترض ذلك وجود*

  .وعالقات تجارية ومالية مسبقة بينهم

  . شبكة عامة، حيث يتم التعامل بين العديد من األفراد ال توجد بينهم قبل ذلك روابط معينة* 
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  : يمزايا وعيوب وسائل الدفع االلكترون. 3

  : مزايا وسائل الدفع االلكتروني. 1.3 

االلكتروني لحاملها مزايا عديدة أهمها سهولة وسائل الدفع  تحقق:  بالنسبة لحاملها -

ويسر االستخدام، كما تمنحه األمان بدل حمل النقود الورقية وتفادي السرقة والضياع، كما أن 

االئتمان المجاني لفترت محددة، كذلك تمكنه من إتمام صفقاته  لحاملها فرصة الحصول على

   .فوريا بمجرد ذكر رقم البطاقة

المبيعات كما أنها  تعد أقوى ضمان لحقوق البائع، تساهم في زيادة : بالنسبة للتاجر -

   .أزاحت عبء متابعة ديون الزبائن طالما أن العبء يقع على عاتق البنك والشركات المصدرة

من األرباح التي تحققها  تعتبر الفوائد والرسوم والغرامات : بالنسبة لمصدرها - 

  .المصارف والمؤسسات المالية

 : وب وسائل الدفع االلكترونيعي.2.3

الناجمة عن استخدام هذه الوسائل زيادة االقتراض  من المخاطر : النسبة لحاملهاب -

واإلنفاق بما يتجاوز القدرة المالية، وعدم سداد حامل البطاقة قيمتها في الوقت المحدد يترتب 

  .السوداء عنه وضع اسمه في القائمة

عدم التزامه بالشروط  إن مجرد حدوث بعض المخالفات من جانبه أو : بالنسبة للتاجر  -

يجعل البنك يلغي التعامل معه ويضع اسمه في القائمة السوداء وهو ما يعني تكبد التاجر 

  .صعوبات جمة في نشاطه التجاري

أهم خطر يواجه مصدريها هو مدى سداد حاملي البطاقات للديون  : بالنسبة لمصدرها -

  .عليهم وكذلك تحمل البنك المصدر نفقات ضياعهالمستحقة 

 :  وسائل نظم الدفع االلكتروني. 4

 من الدفع عملية في المستخدم األسلوب هذا يعتبر: عند االستالم نقدا التسديد: أوال

 الفترة هذه سميت وقد اإللكترونية، ظهور التجارة بداية في اعتمدت التي األولى األساليب

 المعلومات كل يظهر  الموقع التجاري كان اإللكترونية، حيث للتجارة البدائية بالمرحلة

 المراد أو السلع السلعة اختيار إال الزبون على كان وما للبيع، المعروضة بالسلع الخاصة



  2014نوفمرب . 2ج،8ع: جملة البحوث والدراسات العلمية
272 

 

 عند نقدا يتم فكان المشتراة السلع قيمة تسديد وأما اإلنترنت، طريق عن مباشرة اقتنائها

 xxx االستالم

 ويستطيع البالستيكية بالنقود كذلك وتسمى:  البنكية البطاقات باستخدام الدفع: ثانيا

 عبر خدمات من عليه يحصل ما أداء مقابل أو احتياجاته معظم شراء في استخدامها حاملها

 ،:هي أنواع ثالثة إلى البنكية البطاقات التقليدية، وتنقسم المحالت من أو اإلنترنت

 .البنك لدى للزبون فعلية أرصدة وجود على تعتمد: الدفع بطاقات -

 بعد إال إصدارها يتم وال معينة، مبالغ حدود في المصارف تصدرها: بطاقات االئتمان -

 .للزبون المالية للحالة جيدة دراسة

 بالكامل من يتم أن يجب السداد أن في االئتمان بطاقات عن تختلف:  الصرف بطاقات -

 .للتشفير الموقع السحب التجاري فيه تم الذي الشهر خالل للبنك الزبون قبل

 وأشهر الشركات  ،بطاقة إئتمان مسبقة الدفع، بطاقة الدفع الشهري  وهناك أنواع أخري مثل،

  :هي) األوسطخصوصاً في الشرق ( الموظفة لهذه البطاقات

قبوالً في العالم، ولديها أكبر شبكة وهي األشهر على اإلطالق، واألكثر  :VISAفيزا -

من سوق بطاقات اإلئتمان في % 44للبطاقات في العالم، وتسحوذ وحدها على حوالي 

  .xxxiالواليات المتحدة األمريكية

فيزا، ولكنها  وتعتبر في المرتبة الثانية في اإلنتشار بعد: Master Cardماستر كارد -

وهي تقنية جديدة تسمح لحامل  PayPassتتفوق على فيزا بالتقنيات العالية، مثل تقنية ،

  .المغناطيسية فوق جهاز الشراء ويتم قبول الدفع فوراً بطاقتهالبطاقة بوضع 

هي عبارة عن بطاقة بالستيكية تحتوي على  :الذكية البطاقات استخدام خالل من الدفع: ثالثا

كترونية يتم عليها تخزين جميع البيانات الخاصة بحاملها مثل االسم، العنوان، خلية إل

المصرف المصدر، أسلوب الصرف، المبلغ المنصرف وتاريخه، وتاريخ حياة العميل 

 سجل على فعال تحتوي لكونها المتنقل الكمبيوتر البطاقات هذه تشبه و. xxxiiالمصرفية 

 يقوم التي المالية المصروفات وحدود البطاقة لصاحب القائمةواألرصدة  والمعلومات بالبيانات

   .السري والرقم الشخصية بياناته عن فضال بها

 بطاقة مليون  800 من يقرب ما إلى 2003 سنة بداية العالم في الذكية البطاقات عدد بلغ وقد

 العمليات وتداخل اتساع ذلك على وساعد اإللكتروني، الدفع عمليات في بها يتم التعامل
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 وأهم الجنسية، متعددة الشركات خدمات انتشار ظل في العالم أنحاء جميع في والخدمات

 شبكة داخل المالية التحويالت إجراء تأمين هي البطاقات هذه بها تقوم أن يمكن وظيفة

 أو تزويرها عملية تجعل والتخصص التعقيد شديدة تكنولوجيا على العتمادها الشبكات نظرا

  .أمرا مستحيال فيها التالعب

وهو مثل الشيك التقليدي تعتمد فكرة :  اإللكترونية الشيكات باستخدام الدفع: رابعا

الشيك االلكتروني على وجود وسيط إلتمام عملية التخليص والمتمثل في جهة التخليص 

الذي يشترك لديه البائع والمشتري من خالل فتح حساب جاري بالرصيد الخاص بهما ) البنك(

تحديد التوقيع االلكتروني لكل منهما وتسجيله في قاعدة البيانات لدى البنك  مع

 ، من البنوك التي تتبنى فكرة الشيكات االلكترونية بنك بوسطن، سيتي بنكxxxiiiااللكتروني

  :هما اإللكترونية للشيكات حاليا اعتمادهما يتم نظامين وأهم

لمجموعة كبيرة من البنوك والهيآت قبل اتحاد مالي  هو نظام معتمد من:  FSTC نظام  *

الدفع  وسائل من المصرفية األمريكية،  وهو يوفر للمستهلك إمكانية اإلختيار بين مجموعة

 اإللكتروني الشيكات دفتر نفس باستعمال وذلك (ATM)الذاتي الصرف وآالت اإللكترونية

 .البنكي نفس الحساب مستوى على المعامالت كل يرصد الذي

لشركة  اإللكترونية الشيكات على يعتمد دفع نظام عن عبارة هو  CyberCash:نظام*

CyberCash بهذا المشتركة التجارية والمؤسسات البنوك من مجموعة به األمريكية، تتعامل 

 وسائل من مجموعة بين اإلختيار إمكانية للمستهلك يوفر ال أنه النظام سلبيات هذا من النظام، 

  .كالنظام األول اإللكترونية الدفع

 اإللكتروني النقد نظام يعتمد:  اإللكترونية النقود استخدام خالل من الدفع :خامسا

 .   E-cash بـــــ  سمي والذي Cash Digiشركة  طورته الذي البروتوكول على

  تقييم وسائل الدفع االلكترونية.5

ساعد التقدم التكنولوجي في مجال االتصاالت، وتطور :  تقييم النقود اإللكترونية: أوال 

الصناعة المصرفية، وظهور التجارة اإللكترونية في الحياة االقتصادية وتطورها السريع، 

  ". النقود اإللكترونية " على ظهور شكل جديد من النقود أطلق االقتصاديون عليها مصطلح 

مصطلح النقود الرقمية أو العملة أطلق عليها البعض  :اإللكترونية تعريف النقود* 

الرقمية، بينما استخدم البعض اآلخر مصطلح النقدية اإللكترونية، وبغض النظر عن 
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االصطالح المستخدم، فإن هذه التعبيرات المختلفة تشير إلى مفهوم واحد وهو النقود 

دية مخزونة ، وقد عرفتها المفوضية األوروبية بأنها قيمة نقايوعوهو األكثر شاإللكترونية 

بطريقة إلكترونية على وسيلة إلكترونية كبطاقة أو ذاكرة كمبيوتر، ومقبولة كوسيلة للدفع 

بواسطة متعهدين غير المؤسسة التي أصدرتها، ويتم وضعها في متناول المستخدمين 

  .الستعمالها كبديل عن العمالت النقدية والورقية

     : عناصر النقود اإللكترونية* 

  . قيمة نقدية -

  . مخزنة على وسيلة إلكترونية -

  . غير مرتبطة بحساب بنكي -

  . تحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها -

  . وسيلة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة -

تختلف صورة النقود اإللكترونية وأشكالها تبعاً للوسيلة التي : أشكال النقود اإللكترونية* 

القيمة النقدية، وكذلك وفقاً لحجم القيمة النقدية المخزونة على تلك يتم من خاللها تخزين 

  :فهناك إذاً معيارين لتمييز صور النقود اإللكترونية ، هما . الوسيلة التكنولوجية

نستطيع أن نقسم النقود اإللكترونية وفقاً للوسيلة المستخدمة لتخزين القيمة : معيار الوسيلة.أ

  .ات سابقة الدفع، والقرص الصلب، وأخيراً الوسيلة المختلطةالنقدية عليها إلى البطاق

ويتم بموجب هذه الوسيلة تخزين القيمة النقدية على شريحة : البطاقات سابقة الدفع    -

  .إلكترونية مثبتة على بطاقة بالستيكية

ويتم تخزين النقود هنا على القرص الصلب للكمبيوتر الشخصي ليقوم : القرص الصلب   -

  .باستخدامها متى يريد من خالل شبكة اإلنترنتالشخص 

وتعد هذه الوسيلة خليطاً مركباً من الطريقتين السابقتين، حيث يتم : الوسيلة المختلطة   - 

بموجبها شحن القيمة النقدية الموجودة على بطاقة إلكترونية سابقة الدفع على ذاكرة الحاسب 

نترنت إلى الكمبيوتر الشخصي لبائع السلع اآللي الذي يقوم بقراءتها وبثها عبر شبكة اإل

  .والخدمات
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وهو يرتكز على معيار حجم القيمة النقدية المخزنة على الوسيلة  :معيار القيمة النقدية. ب

، ونستطيع أن نميز هنا بين شكلين من )البطاقة البالستيكية أو القرص الصلب(اإللكترونية 

  :النقود اإللكترونية

قدية ضعيفة وهي بطاقات صالحة للوفاء بأثمان السلع والخدمات والتي بطاقات ذات قيمة ن   -

  .ال تتجاوز قيمتها دوالراً واحداً فقط

 100بطاقات ذات قيمة متوسطة وهي تلك التي تزيد قيمتها عن دوالر ولكنها ال تتجاوز    -

كبر من المائة دوالر، وتجدر اإلشارة إلى أن النقود اإللكترونية لم تعرف حتى اآلن فئة نقدية أ

  .دوالر

إن النقود اإللكترونية تصلح ألن تحل محل  :خصائص النقود اإللكترونية ومستقبلها* 

النقود القانونية وكذلك محل وسائل الدفع المختلفة كالعملة النقدية والشيك وبطاقات الخصم 

  . والشيك السياحي وأيضاً بطاقات االئتمان

  :ص التي تميز النقود اإللكترونية وهينستطيع أن نستنتج مجموعة من الخصائ

  .النقود اإللكترونية قيمة نقدية مخزنة إلكترونياً  -

  .النقود اإللكترونية ثنائية األبعاد   -

  . النقود اإللكترونية ليست متجانسة  -

  .سهلة الحمل  -

  .وجود مخاطر لوقوع أخطاء بشرية وتكنولوجية  -

  .النقود اإللكترونية هي نقود خاصة  -

في ضوء ما سبق يتبين أن النقود اإللكترونية أصبحت تصلح كوسيلة للدفع، وأداة لإلبراء، 

أي تلك التي يصدرها (ووسيطاً للتبادل، أي تقوم بغالبية الوظائف التي تقوم بها النقود القانونية 

ية على ، فقد أضحى من المتوقع أن تحل هذه النقود الحديثة محل النقود القانون)البنك المركزي

  .المدى الطويل

   )بطاقات الدفع(تقييم البطاقات الذكية  :ثانيا

يطلق عليها مصطلح النقود البالستيكية، واالئتمان في اللغة، هو  :  بطاقات االئتمان* 

عملية مبادلة ذات قيمة في الحاضر، مقابل وعد بالدفع في المستقبل، وبطاقة االئتمان هي 

المصرف لعميله لكي تمكنه من الحصول على السلع والخدمات البطاقة الخاصة التي يصدرها 
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من محالت وأماكن معينة، عند تقديمه لهذه البطاقة، ويتطلب حصول المستخدم على بطاقة 

االئتمان موافقة من الجهة المانحة للبطاقة، والتي تكون في الغالب مصرفاً تجارياً أو في بعض 

،  وبموجب هذه البطاقة يمكن xxxivطاقاتاألحيان شركة متخصصة في إصدار هذه الب

للمستخدم دفع قيمة مشترياته على أن ال تتجاوز قيمة المشتريات الحد األقصى المحدد للبطاقة، 

ووفقاً لألنظمة اإللكترونية الحديثة، تمت إضافة شريط ممغنط على كل بطاقة يمكن من خالله 

  . ية الشراءالتأكد في غضون دقائق من كافة المعلومات المطلوبة إلتمام عمل

معايير معتمدة في اختيار  هناك عدة:  وسائل الدفع المعايير المعتمدة في اختيار .6

   :همهاأنذكر  التجارة االلكترونية و أنواعمن نوع من  ألكثروسيلة الدفع 

  .التبادل االلكتروني طبيعة عملية -

  .المقاصة أوالتسوية  طريقة -

  .من هوية الدافع التأكدااللكتروني وعملية الدفع  حماية أسلوب -

  .المخاطرة المتعلقة بعملية الدفع االلكتروني والتزوير واالحتيال -

رغم حداثة وسائل الدفع  :العوامل المساعدة على نجاح وسائل الدفع االلكترونية.7

االلكترونية، إال أنها وصلت إلى مرحلة يمكن فيها تقييم هذه الوسائل واستنتاج العوامل 

المساعدة على نجاحها، كما يمكن مالحظة العوامل التي تعرقل تقدم وتطور هذه الوسائل 

  .الحديثة وتؤدي إلى تهرب وتخوف الجمهور منها

في ظل وجود شبكة :  ظهور البنوك االلكترونية وخدمات مصرفية جديدة: أوال 

النشاط التجاري االنترنت وشيوعها وازدياد مستخدميها، واستغالل هذه الشبكة في ميدان 

االلكتروني، لم تكتف البنوك بدور المتفرج بل شهدت ثورة في المعامالت المصرفية أمدت 

هذا القطاع بأحدث اآلليات، جعلته أكثر مرونة وسرعة في تقديم خدماته، وقد ظهر إلى 

نظيم الوجود ما يسمى بالبنوك االلكترونية، و قد قدمت هذه البنوك عدة مزايا و منافع أهمها، ت

الدفعات، تسيير العمل، السالمة واألمن، تقليل األعمال الورقية، زيادة رضا العمالء، توفير 

  .المصاريف

إن من :  ظهور منظمات ومؤسسات مالية عالمية في مجال المدفوعات: ثانيا  

بين العوامل المساهمة في انتشار وسائل الدفع االلكترونية، ظهور منظمات ومؤسسات عالمية 
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ت رائدة في إنتاج وتسويق هذه الوسائل لمختلف بلدان العالم، والجهات المصدرة  أصبح

  : للبطاقات البنكية والتي تعد أشهر وسائل الدفع االلكترونية يمكن تقسيمها كما يلي

المنظمات العالمية ال تعتبر مؤسسات مالية : المنظمات العالمية المصدرة للبطاقات.1

لك كل منظمة العالمة التجارية للبطاقات الخاصة بها لكنها ال تقوم وإنما بمثابة ناد، حيث تمت

  . بإصدار بنفسها وإنما تمنح تراخيص بإصدارها للبنوك

وهي التي تشرف على عملية إصدار البطاقات : المؤسسات المالية العالمية.2

المصرفية دون ضرورة منح تراخيص اإلصدار ألي مصرف، و من أشهرها، أمريكان 

  .الدينرز كليب xxxvس،اكسبري

  مستقبل وسائل الدفع التقليدية في ظل وجود الوسائل الحديثة: الفصل الثالث 

إن أهم وسائل الدفع الكالسيكية والتي ظهرت منذ : مكونات وسائل الدفع التقليدية. 1

  :القرون الوسطى هي 

أمرا صادرا محرر كتابي وفق شرائط مذكورة في القانون، يتضمن "وهي : السفتجة: أوال 

من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع ألمر شخص ثالث هو 

، و "المستفيد أو حامل السند مبلغا معينا بمجرد اإلطالع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين

  . تسمى باإلضافة إلى كلمة سفتجة بالكمبيالة أو بسند السحب أو بوليصة

صك يتضمن أمرا من شخص يدعى الساحب إلى شخص آخر "الشيك هو  :الشيك: ثانيا 

هو المسحوب عليه بأن يدفع إلذن شخص ثالث هو المستفيد مبلغا نقديا، وذلك بمجرد اإلطالع 

وعادة ما يكون المسحوب عليه في الشيك أحد البنوك والتي تقوم بطبع نماذج للشيك يبرز فيه 

، ويعتبر الشيك من أكثر أنواع األوراق التجارية ذيوعا "إسم البنك المسحوب عليه بشكل ظاهر

في العمل نظرا ألهميته البالغة في المعامالت، كما يتميز بأنه قليل الحاجة إلى استعمال النقود 

فيحد من كمية تداولها كما أنه ال يجبر الساحب على االحتفاظ بالنقود في حوزته للوفاء بها و 

  . طر ضياع  أو سرقة النقوديؤدى ذلك إلى التقليل من مخا

السند ألمر أو السند اإلذني ورقة تتضمن تعهد محررها بدفع مبلغ معين  :السند ألمر: ثالثا 

  .إلذن شخص آخر هو المستفيد بمجرد اإلطالع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين 

بها  التحويالت المصرفية نوع من الخدمات التي تقوم: التحويالت المصرفية: رابعا 

البنوك في العصر الحديث، وهي عملية مصرفية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب 
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المدين لحساب عميل، ويقيد ذات المبلغ في الجانب الدائن لحساب عميل آخر، أو بعبارة 

أخرى نقل مبلغ من حساب إلى حساب آخر بمجرد قيود في الحسابين، وتتم عملية التحويل 

ال إشعار من البنك المحول إلى البنك اآلخر المحول إليه، وذلك عن طريق عن طريق إرس

البريد أو الهاتف أو التلكس، وإن كان التحويل بين حسابين في دولتين مختلفتين، فإن 

 أي  : SWIFTشبكة    مثل إجراءات هذا النوع من التحويل يتم عن طريق شبكات مغلقة

  .xxxviفيما بين البنوكالعالمية لالتصاالت المالية  الهيئة

لقد تضاربت اآلراء حول ما إذا كانت وسائل  :هل ستبقى وسائل الدفع التقليدية .2

الدفع التقليدية ستزول مع مرور الزمن خاصة بظهور الوسائل الجديدة للدفع واستمرار التطور 

التكنولوجي في خلق وسائل للدفع تكون قريبة من المثالية، وما سنتناوله في هذا المحور 

سيقربنا من حقيقة الوضع بمعرفة تطور الوسائل التقليدية في ظل ظهور تلك الحديثة، لقد 

توقع العديد من االقتصاديين اختفاء الشيك بعد ظهور موجة االلكترونيات حيث أصبح يهدد 

وجوده كل من البطاقات البنكية والشيكات االلكترونية، لكن هذه الوسيلة بقيت في التداول ألن 

الحديثة لم تكن مثالية، كما تم التخلص من بعض العيوب لهذه الوسيلة باالعتماد على  الوسائل

التكنولوجيا نفسها التي هددت وجوده، لكن رغم ذلك فقد تقلص استعمال الشيك منذ ظهور 

البطاقات البنكية، ويمكن أن نستشهد بالتجربة األوروبية والفرنسية في ذلك، ففرنسا تعد أبرز 

المتبادلة في دول االتحاد  تمن إجمالي الشيكا% 53وبية استعماالً للشيك بـ الدول األور

مليار شيك، أي أكثر  4إلى حوالي  2004األوروبي، وقد وصل عدد الشيكات في فرنسا سنة 

 2004دون توقف، ففي سنة  اًشيك معالج يوميا لكن رغم ذلك سجل الشيك انخفاض 16من 

من عمليات  30,7%، حيث كان يمثل 2003رنة بسنة مقا  2,8%انخفض عدد الشيكات بـ 

و يعود  1984سنة  %69و  2002سنة   34,7%بينما كانت هذه النسبة  2004الدفع سنة 

 2إجمالي الدفع بالشيك انخفض بمعدل  1997ذلك لظهور البطاقات البنكية، فكل سنة منذ 

 :   و الشكل الموالي يوضح ذلك%
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مصدرا  مركزيا للبطاقات في أوروبا يدخلون  142ن إعلى مستوى العالم، كذلك ف % 28.6

  .بنك في العالم إلصدار هذه البطاقات 500كبر أضمن 

مصدرا بأهمية نسبية قدرها  80 في المرتبة الثالثة حيث يوجد بها عدد" آسيا"وتليها  -

 19.9يكي بأهمية نسبية قدرها مليار دوالر أمر 315ويصدرون بطاقات بما قيمته  10.3%

بنك في العالم إلصدار  500كبر أمصدرا يدخلون ضمن  68على مستوى العالم، ولديها  %

  .هذه البطاقات

مصدرا بأهمية نسبية   157المرتبة الرابعة حيث يوجد بها " أمريكا الالتينية " وتحتل  -

 %3.7بأهمية نسبية قدرها مليار أمريكي  59، ويصدرون بطاقات قدرها  % 20.7قدرها 

بنك في العالم إلصدار هذه  500كبرأمصدرا يدخلون ضمن  76على مستوى العالم ،و لديها 

  .البطاقات 

من مصدري البطاقات البالستيكية  14في المرتبة الخامسة حيث يوجد بها  "كندا"وتأتي -

مليار دوالر أمريكي بأهمية نسبية  58وتُصدر بطاقات قيمتها   % 1.8بأهمية نسبية قدرها 

على مستوى العالم وتعد كندا الدولة الوحيدة التي يدخل جميع مصدري % 3.7قدرها 

  .بنك في العالم إلصدار هذه البطاقات  500كبر أالبطاقات بها ضمن 

مصدرا للبطاقات  45د في المرتبة السادسة حيث يوج"الشرق األوسط و إفريقيا "وأخيرا يا -

مليار دوالر أمريكي بأهمية نسبية تقدر ب  22بما قيمته  % 5.8بأهمية نسبية تقدر ب 

 xxxviiiبنك في العالم 500مصدرا يدخلون ضمن اكبر  13على مستوى العالم و لديه   1.4%

.  

 إن الوسائل التقليدية في ظل ظهور تلك الحديثة سجلت انخفاضا بطيئا ومستمرا،:  الخاتمة

لكنها لم تختف من الوجود وذلك لسببين أولهما يعود الستغالل التطور التكنولوجي لصالحها 

حيث سمح بالقضاء على بعض المشاكل التي كانت تتسبب فيها سواء للعمالء أو للبنك، 

فظهرت المقاصة االلكترونية والمعالجة االلكترونية التي سمحت بتقليص التداول والتبادل 

وسائل، والسبب الثاني يعود لعدم مثالية الوسائل الحديثة التي وجدت لتعوض الورقي لهذه ال

تلك التقليدية وإذا بها تولد مشاكل وعيوب من نوع جديد في عالم المصارف، وهو ما جعل 

  .هذه الوسائل التقليدية تحافظ على مكانة ال بأس بها وإن كان ليس كالسنوات الماضية
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 :المراجع 
، رسالة ماجستير، قسم علوم تسيير، "االنترنت والتجارة االلكترونية"جوهر،  بن رجدال - 

  .83، ص 2002كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

، على الموقع 2005جوان  27: ، تاريخ اإلطالع"نظم الدفع االلكتروني"البرواني طارق،  -  

  www.alwatan.com االلكتروني 

، على 2005نوفمبر  10: ، تاريخ اإلطالع"الدفع االلكترونية من يحميه"حيدر أمير،  -  

   www.islamonline.net الموقع االلكتروني

 ودراسات بحوث اإلدارية، للتنمية العربية المنظمة اإللكترونية، التجارة عالم ر، رضوان -  

  .60ص .1999القاهرة

 ، دار هومة، بدون سنة النشر"القانون الجزائرياألوراق التجارية في "فوضيل نادية،  -  

  .12ص

- KOSIEUR D, 2000, Comprendre le Commerce électronique, Microsoft Press, 
Paris.  
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Résumé: 

         La lexicographie devient une science plus qu'un art, et c'est pour cela 
qu'on devait prendre conscience de son importance dans le domaine de la 
linguistique appliquée. notamment ainsi que les dictionnaires deviennent plus 
importants avec l'application de la nouvelle technologie par ces différents 
aspects. Dans le monde arabe, l'investissement de cette dernière dans le 
domaine du lexique est indispensable, pour que les produits lexicographiques 
ne perdent pas leur brillance et leur efficacité. C'est ce que cette article prend 
pour sujet.     

 ملخص

السؤال الذي تطرحه هذه المقالة يرتبط بالمكانة التي يتبوأها المعجم والمعجمية في       
إننا لن . الوقت الراهن، خصوصا بعد طغيان المعلوماتية ووسائل التكنولوجيا الحديثة عموما

ها وتقنيات صناعتها فقط، فتلك أمور ضرورية، نناقش الشكل الجديد للمعاجم وطرائق إخراج
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واألخذ بها من مستلزمات المعاصرة والمشاركة في بناء مجتمع جديد، بل سنناقش باإلضافة 
ورقية كانت أم  -إلى ذلك مستويات معالجة المادة اللغوية داخل المعجم بكافة أشكاله 

  -إلكترونية

مما من شأنه يخدم معجمنا العربي، ويفيد  فكيف السبيل إذن إلى التوفيق بين الشكلين   
أجيالنا العربية، ويبوأ بالتالي لغتنا العربية المكانة الالئقة بها في زمن العولمة؟  هذا ما 

. تحاول هذه المقالة اإلجابة عنه  

يشهد العالم اليوم تطورا كبيرا على شتى األصعدة، بما في ذلك الصعيد اللغوي، كون اللغة   

على التقدم الحضاري من جهة، وكونها من جهة أخرى المحور الذي تدور في  مؤشرا هاما

فلكه سائر العلوم والمعارف واإلنجازات البشرية، وتهتدي بهداه، فكلنا يعلم أنه لوال اللغة لما 

تمكّن البشر من التواصل فيما بينهم، ولعجزوا من ثمة عن إتمام مسيرة الركب الحضاري 

                                                                        .نحو مستقبل أفضل

وألن اللغة العربية بشرفها بين اللغات تحكم وحدة أمتنا، وتوجهها الوجهة التي تتبّوأ        

بشتى  –وما زالت تحظى  -بها المكانة الالئقة بها بين األمم، فقد حظيت الدراسات اللغوية 

باهتمام بالغ األهمية، وإقباال غير متناه من الدارسين، مّما تعجز الكثير من أنواعها وصنوفها 

لغات العالم اليوم عن اإلتيان بمثله، ذلك أن اللغة العربية تستمّد قدسيتها وقوتها العلمية 

والعملية من النص الديني بشقّيه القرآن والحديث، كونهما أعلى مراتب الفصاحة فيها، لذا 

س به من علماء األمة لحماية التراث والذود عنه، وحفظه في خزائن تليق نهض عدد ال بأ

 -بنفائسه ودرره، هذه الخزائن ليست سوى المعاجم التي ضمنت منذ القرن الهجري الثاني 

استمرارا وحياة دائمة للغة العربية بمفرداتها  -وإرهاصات أخرى قبله مّهدت لظهور المعجم

ية هي خزائن اللغة وكنوزها التي يستمد منها اإلنسان ما يغني فالمعاجم اللغو" وتراكيبها، 

حصيلته اللغوية وينّميها ويجعلها مرنة طّيعة في مجالي األخذ والعطاء، مجال االستيعاب 

والفهم والتوسع الفكري والنمو العقلي والمعرفي، ومجال التعبير والعمل اإلبداعي واإلنتاج 

األساس للتهذيب اللغوي، فضال عن كونها فوق ذلك كلّه  ، والمعاجم إذن هي الحجر"الثقافي

تمثّل سلطة الحرف المطبوع على نحو أشّد قوة مما تفعل كل المنتجات المطبوعة األخرى 

                                                                                      .تقريبا
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م يكن مجرد وعاء حافظ للمفردات والكلمات في سياقات فالمعجم عند عربنا القدامى ل      

مختلفة ومتفرقة، ال تكاد تجمعها جامعة، بل هو نظام لغوي متكامل يحفظ للكلمة صرفها 

وفصاحتها وصوتها وداللتها، ليسمو بها بعد ذلك إلى بالغتها ونحوها في الجملة إذا ما ركّبت 

لوجية للكلمة، وخاصة في اللغات االشتقاقية مثل مع غيرها من الكلمات، حيث إن البنية الفونو

وأما . اللغة العربية قد تتّصل بصورة أو أخرى بوظائفها الصرفية والنحوية والداللية أيضا

بخصوص ما يقال عن فصل الدرس النحوي عن الدرس المعجمي على اعتبار أن المعجم 

يب، وأن النحو هو الذي يهتّم قائمة من المفردات المفرغة من السياق، والخارجة عن كل ترك

بالعالقات بين الكلمات، فاألرجح أن هذا القول من باب التوهم ال غير، لذا فنحن ال نسلّم 

... المعجم ليس نظاما من أنظمة اللغة، فهو ال يشتمل على شبكة من العالقات" بالقول إن 

تسّمي تجارب المجتمع أو فالمعجم بحكم طابعه والغاية منه ليس إال قائمة من المفردات التي 

                                                                      ".تصفها أو تشير إليها

إلى جانب هذا األمر، فقد ربط علماء المعاجم قديما هذا الضرب من التأليف بفكرة          

دينية تتمثل في خدمة القرآن والحديث؛ وذلك بشرح ما غمض مفرداتهما، وتفسير ما تشابه 

منها دالليا أو صرفيا أو صوتيا، فال غرابة أن ينهض بهذه المهمة رهط من علماء الدين 

هـ  170ت  –منذ الخليل بن أحمد الفراهيدي ( ى مدى عشرة قرون أو يزيد ورجاالته، عل

وأهمهم في ذلك ) -هـ  1205ت  - وحتى مرتضى الزبيدي مطلع القرن الثالث عشر  -

وال غرابة أيضا أن نلمح البوادر ". أساس البالغة"في  -هـ  538ت  -الزمخشري المعتزلي 

ليف غريبي القرآن والحديث، فهما وعلى الرغم من األولى للصناعة المعجمية العربية في تآ

انتمائهما إلى الدرس اللغوي العربي القديم، إال أنهما ال ينتميان بصفة أكيدة إلى الدرس 

                              .المعجمي الفتقادهما الكثير من خصوصيات هذا الدرس ومبادئه

م العرب القدامى إقبالهم على التصنيف المعجمي ويلفت انتباهنا أيضا لدى علماء المعاج      

ولئن تعددت المدارس . بشكل مبدع ال يوحي بالتكرار، وال نلمس أثرا للتقليد من خالله

المعجمية، وجمعت بين ضفتيها معاجم ذات صبغة واحدة، فهذا ال يعني بالضرورة استنساخ 

دتها ال غير، أما النمط الخاص نموذج معجمي واحد فيها جميعا، بل لتقارب في منهجها أو ما

فقد تفّرد به كل معجم على حدا، من أمثلة ذلك المعاجم القائمة على فكرة اإلحصاء كالعين 

للخليل بن أحمد أو لسان العرب البن منظور أو القاموس المحيط للفيروز أبادي، أو القائمة 
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الفكرة البالغية كأساس على فكرة الداللة مثل مقاييس اللغة البن فارس، أو القائمة على 

البالغة للزمخشري، أو القائمة على فكرة الصحة مثل الصحاح للجوهري أو تهذيب اللغة 

                        .لألزهري الخ، باإلضافة إلى فكرة التغيير في الترتيب والمنهج عموما

واستمر التأليف المعجمي العربي يشهد تألّقا وتفّردا خدمة للدرس اللغوي، ويضمن رقيا        

أكبر للغة العربية وشرفا بين اللغات، حتى شهد لها أعداؤها بهذا التألق والرقي، يقول هايوود 

)Haywood إن العرب في مجال المعجم يحتلون مكان المركز، سواء في الزمان أو ): " 

              ." ، بالنسبة للعالم القديم أو الحديث، وبالنسبة للشرق أو الغربالمكان

أمام    لقد راح المعجميون القدامى يتبارون في جمع أكبر عدد من المفردات يتباهون به   

أقرانهم، فكانت العبرة بضخامة المعجم ال بجودة مادته، ومن هنا أيضا راحوا يطلقون على 

م عناوين توحي باالتّساع واإلحاطة والشمول مثل العباب والمحيط والقاموس واللسان معاجمه

وظلّوا يسيرون على هذا .  الخ، أو توحي بالدقة والتوثيق مثل الصحاح والمحكم والتهذيب الخ

المنوال حتى صارت المعاجم أشبه بالموسوعات الضخمة، تختلط فيها اللغة باألدب وبالتاريخ 

األساطير، مما جعل اقتحام هذه المعاجم ال يخلو من متاعب، ال يستطيع من لم والخرافات و

                                      . يتمّرس بها أن يضل على ضالّته فيها بيسر وسهولة

ولعّل مرّد هذا االتساع في الجمع والتحليل إلى الحرص على توثيق المادة المعجمية شأنهم   

فكثرت اإلحاالت " ء الحديث، عن طريق الرحلة والرواية والمشافهة، في ذلك شأن علما

ومعها الوجوه واالختالفات، وأثقلت المادة بأنواع من الشواهد والدالئل إلى حّد التخمة، وهذا 

فأصحاب المعاجم إذن وهم يقومون ...كله لمزيد من إضفاء المصداقية على هذه اإلحاالت

اتهم المنهجية وتكثيف الروايات والشواهد، ال يهمهم أن تطول باستقصاءاتهم اللغوية واختبار

المادة أو تقصر، وال يعنيهم أن تلتف مسالكها وتتعقد إلى حّد يجعل اقتحامها من األمور 

العسيرة ألنهم لم يكونوا يأخذون بعين االعتبار جمهور المتعلمين والطالب، ولم يضعوا نصب 

                              "  ..د بها هؤالء من أعمالهمأعينهم الكيفية التي يمكن أن يستفي

وليس معنى هذا أن المعجم العربي قد عرف تقهقرا وتراجعا في العصر الحديث، بل لقد      

عرفت الساحة اللغوية العربية ظهور كوكبة من معاجم العصر تفي بالغرض وتخدم اللغة إلى 

طره للبستاني، والمنجد للويس معلوف، والمرجع حد بعيد، ونمثّل لذلك بمحيط المحيط وق
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للشيخ عبد اهللا العاليلي، والروس لخليل الجر، والمعجم الوسيط للمجمع اللغوي بالقاهرة 

                                        .               والمعجم العربي األساسي لأللسكو الخ

ي قد تقلّصت نوعا ما فهذا تقلّص مّس كثير من وإن كانت القيمة الفنية للعمل المعجم      

العلوم اللغوية وغير اللغوية نتيجة المناخ السياسي واالقتصادي واالجتماعي الذي شهدته األمة 

                                                                     .وما زالت تشهد بعضه

رة على وجه التقريب منذ منتصف القرن العشرين ونصل إلى العصر الحالي ونحّدد الفت    

إلى يومنا هذا، أي على مدى ستين سنة مضت، حيث عرف العالم تطورا تكنولوجيا هائال 

وانفجارا علميا بفضل المخترعات التقنية القائمة على السرعة والدقة واالقتصاد في الزمان 

ا من أقراص مضغوطة والطابعات والمكان والجهد، ولعل أهمها التلفاز والحاسب، ولواحقهم

اآللية وشبكات األنترنت والهواتف الخلوية والبطاقات الممغنطة واألجهزة الرقمية واإلرسال 

                                                                               .الفضائي الخ

عصر، أو العلوم التي كانت سائدة ظهور جميع هذه المخترعات هّدد العديد من علوم ال      

قبله، بما في ذلك علم المعاجم، إذ صار مخّيرا بين أمرين؛ إما أن يحدو حدوها ويقتبس من 

أثرها ليصعد سلّم الرقي، أو يثبت وجوده على األقل ضمن هذا الزخم من التكنولوجيات 

ه الحالة هو اضمحالل الحديثة، وإما أن يستنكف عنها فال يلقي لها بال، وأقل أضراره في هذ

  .العمل المعجمي، وربما زواله عن الوجود بفعل المنافسة الشريفة وغير الشريفة على السواء

فلنناقش إذن االفتراضين معا، قبل أن نحّدد جملة من الحلول نراها مناسبة للواقع      

                                     .المعيش، ولواقع المعجم في الجزائر بصفة خاصة

إن المعجم العربي يقف اليوم أمام عتبات كثيرة تضعها أمامه التكنولوجيات الحديثة،     

تسهيال لمهمته وربطا للوصال بينها وبينه، يستفيد هو من بريقها، وتتألق هي بفضل أهميته 

م وسعيه لخدمة اللغة العربية، وها نحن نرى اليوم جملة من التغييرات التي أخذ بها المعج

هذه التغييرات مّست المعجم العربي . العربي تسليما لهيمنة تلك التكنولوجيات في زمن العولمة

شكال ومضمونا؛ فأما على مستوى الشكل فال يخفى على أحدنا موجة القواميس اإللكترونية 

التي أخذت تغزو أسواقنا، وتلك المطبوعة على هيئة أقراص مضغوطة تبهر قارئها بروعة 



  2014نوفمرب . 2ج،8ع: جملة البحوث والدراسات العلمية
288 

 

خاللها، وبنظامها الداخلي القائم على الترتيب المضبوط واأللوان المتّسقة والترجمة البحث من 

الفورية في حال المعجمات الثنائية، فظهرت نتيجة لتطور صناعة المعاجم في العصر الحديث 

تصنيفات جديدة للمعجمات والقواميس مّيزت بين أنواع عديدة منها، فكان من بينها معاجم 

ري مقابل معاجم للترجمة اآللية، ومعاجم ناطقة مسموعة مقابل أخرى مكتوبة لالستعمال البش

                    .مقروءة، ولكل نوع من هذه المعجمات خصائصه ومميزاته التي ينفرد بها

" صخر"نضرب مثاال على تلك األنواع قاموس الوافي اإللكتروني الذي أنتجته شركة      

للدكتور عبد الغني أبي العزم المغربي، فتلك القواميس تقّدم في " الغني"المصرية، ومعجم 

صورة إلكترونية، وفي شكل معلومات تظهر على شاشة الحاسوب عند طلب المادة من قاعدة 

قصد تنويع خدمات البحث، وإتاحة فرصة استخدام المادة لفئات المستخدمين البيانات، وذلك ب

وهناك نوع ثان من هذه المعجمات اإللكترونية يقوم على السرعة . متشعبي التخصصات

الفائقة في البحث كما هي الحال عند تنزيل نسخة مضغوطة على هيئة أقراص ذات قوة 

، "القاموس المحيط"أو " الصحاح"أو " العرب لسان"تخزين ضخمة لمعاجم عربية قديمة مثل 

         .وهنا يكمن تألق التكنولوجيات الحديثة بفضل النشاط المعجمي القديم المشار إليه سابقا

نتاج تطبيق علم اإللكترونيات، وعلم ويمكننا تلخيص مفهوم المعاجم اإللكترونية في أنها       

ّرفها أهل االختصاص بأنها مخزون من المفردات ويع. الحاسوب في مجال الصناعة المعجمية

اللغوية المرفقة بمعلومات عنها، ككيفية النطق وأصلها واستعماالتها ومعانيها وعالقاتها 

بغيرها، محفوظ بنظام معين في ذاكرة ذات سعة تخزين كبيرة، ويقوم جهاز آلي بإدارة هذه 

النوع من المعاجم إذن هو الحاسوب  فقوام هذا. المعطيات وتدبيرها وفق برنامج محدد سلفا

وما يتصل به من أجهزة تقنية حديثة تعتمد على البرمجة اآللية بتسيير من اللغويين سواء 

حيث تحّول الحروف في لغة . المشتغلين في حقل الترجمة أو في حقل اللسانيات بشكل عام

اسوب ضمن قاعدة اآللة إلى رموز وأشكال هندسية صغيرة تخّزن دالالتها في ذاكرة الح

بيانات عريضة تتّسع مساحتها وتتفاوت من جهاز آلخر، وعند القيام بإحدى العمليات 

المعجمية يقوم الحاسوب بعملية استرجاع المعطيات المطلوبة منه بسرعة فائقة من قاعدة 

                                               .البيانات ويحّملها على شاشة الجهاز للعرض
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نوع الكلمة، الصيغ التصريفية، : "وعادة ما تتضمن قاعدة البيانات مع كل مدخل ما يأتي   

أشكال النطق، التراكيب، المقابالت باللغة األجنبية، العبارات االصطالحية وترجماتها، المضاد 

                                                                   ".  الداللي والمرادف

كذلك من الممكن إصدار معجم في شكل صوتي من خالل برمجة الحاسب لتحويل      

الرموز الكتابية إلى كالم مسموع، وبهذا يمكن للمعجم أن يجمع بين الشكلين المقروء 

والمسموع في وقت واحد، بل من الممكن حينئذ أن يكون الدخول إلى المعلومة من خالل 

   .العبء على الباحث من ناحية ويفيد فاقد البصر من ناحية أخرى الكلمة المنطوقة، مما يقلّل

  وباإلضافة إلى القواميس والمعجمات اإللكترونية ها نحن نشهد اليوم تطورا كبيرا مع     

محركات البحث على شبكة األنترنت، والتي توفّر خدمات لزبائنها تفوق آالف المرات تلك 

                 .ها لقّرائه على اختالف نوعه وتعّدد أهدافهالخدمات التي اعتاد المعجم تقديم

ولئن تجّسد االختالف في المعجم المعاصر المساير للتكنولوجيات الحديثة في اللون     

والصورة ودقة المقابل والترجمة الفورية وسرعة البحث، وتوفير الجهد والمال والوقت، إال 

هد تطورا ذا قيمة، فقد ظلّت الصناعة المعجمية أن االختالف على مستوى المضمون لم يش

تشهد التعامل نفسه مع المفردة إن على مستوى الشرح وتقديم مختلف الدالالت أو من حيث 

األمثلة التوضيحية وترتيب المداخل والمشتقات وغيرها من المكونات المعجمية التي أّسس لها 

  .ى بعد ظهور التكنولوجيات الحديثة اليومعلماء المعاجم قديما، وظلّت محافظة على بريقها حت

أما إذا افترضنا انصراف المعجم العربي اليوم عن األخذ بمنجزات العولمة، والسير قدما    

في ركب التكنولوجيات الحديثة فلسنا بحاجة إلى البرهان على أنه سوف يفشل ال محالة إذا ما 

قارئ، والقارئ يبحث عن المعلومة  إن المعجم ال حياة له بدون. نوى االستمرار بمفرده

السهلة والسريعة والمباشرة، فإذا ظل المعجم مصّمما على استبعاد االستعانة بهذه التقنيات فال 

فكيف السبيل إلى التوفيق . غرابة أن يظّل جسدا هامدا دون روح، وخزانة يعلو مفاتحها الصدأ

ه، بأن يستفيد من إفرازات العولمة، بين االفتراضين بحيث ال يفقد المعجم أهميته وال قرائ

ويعمل على تطوير فن صناعته بكل ما يحمله في ثناياه من مكونات من جهة، وبأن يحتفظ 

بأصالته وهويته مما يجعله مستفيدا من التكنولوجيا، إن على مجال الصناعة المعجمية عموما 

    ا لها بتأثر من غير تأثير؟أو على صعيد الدراسات اللغوية المرافقة للمعجم، وال يجعله مفيد



  2014نوفمرب . 2ج،8ع: جملة البحوث والدراسات العلمية
290 

 

نحن نقترح جملة من األمور لعل فيها ما يؤخذ بعين االعتبار لحل هذا اإلشكال وحتى      

                                                  : يستعيد المكانة الالئقة به، نذكر منها

إن أثر المعاجم " ه، تنمية فعالية المعجم العربي ببيان أهميته والحث على استعمال .1

ومدى فعاليتها في مجال االستيعاب والفهم والتوسع الفكري والنمو العقلي والمعرفي، 

وفي مجال التعبير والعمل اإلبداعي واإلنتاج الثقافي يتوقف بصورة أساسية على نسبة 

استعمالها ثم على معرفة الفرد بأنواعها وأشكالها ومناهج تصنيف المفردات فيها، 

 ."ا على طرق استعمالها وكيفية استغاللها وأوجه االستفادة منهاوأخير

 : صناعة برامج معجمية تعمل وفق التلفاز والحاسب مع مراعاة ما يلي .2

أن يكون البرنامج تعليميا خاصا على التلفاز كيال يفقد قيمته التعليمية وصبغته  •

 .التربوية

ذلك من شأنه أن يشتت الذهن، عدم اإلسراف في المؤثرات الصوتية والصورية، ألن  •

 .أو يجعله ينصرف نحو تلك المؤثرات على حساب المضمون المعجمي

إخضاع البرامج لمراقبة مختصين في مجال اللغويات، وذلك بقصد متابعة ما يتعامل  •

معه الناشئ من مواد ومفقرات تعليمية، وتصحيح ما قد يبدو فيها من أخطاء لغوية، 

مع   هذا .. (ه استيعابه وإدراكه من مفاهيم ثقافية أو حضاريةوتبسيط ما قد يصعب علي"

 )" افتراض أن من يتولى تربية الناشئ ورعايته قادر على القيام بالمهام المذكورة

مراعاة المستويات اللغوية في تلك البرامج، نقصد بها المستوى الصرفي والصوتي  •

 .والداللي والمعجمي والنحوي والبالغي

 .تلك البرامج المعجمية بين األحادية والثنائية اللغة، العامة منها والخاصةالتنويع في  .3

العمل على توظيف الرصيد المعجمي الموجود في تلك البرامج، حتى ال يظل  .4

مستعمل المعجم في هذه الحالة مجرد متلقّ سالب ال غير، وذلك بإشراكه في العملية 

  –المعجم الصوتي أو المنطوق  في حال -بالبحث الذاتي عن المفردة أو نطقها 

االبتعاد عن الترجمة الفورية للبرامج المعجمية اإللكترونية الغربية البتعادها عن  .5

 .الواقع اللغوي العربي
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انتقاء األلفاظ وتقديمها عبر البرامج المذكورة في سياقات وارتباطات مالئمة، وعلى  .6

العقلية وقابليتهم  على التصور نحو مرحلي تدريجي، تراعى فيه قدرات المستعملين 

 .والحفظ واإلدراك والفهم

صناعة نسخ إلكترونية للمعاجم العربية المتداولة، السيما منه المعاصرة، مع   .7

فالمعاجم المدونة العامة الكرى الناجحة اليوم إنما "االحتفاظ بنسخها الورقية األصلية، 

لية من أهمها الحوسبة كبرت ونجحت وحققت االنتشار نتيجة عوامل علمية وعم

 ."اللسانية

إدماج عدد من المعاجم المنفصلة في معجم إلكتروني واحد، ثم إتاحة الفرصة أمام  .8

المستخدمين للوصول إلى ضالتهم من خالل منافذ أو مفاتيح متعددة، كالمجال الداللي 

رتيب أو جذر الكلمة أو شكلها الكتابي أو وزنها أو مرادفها ، كما يمكن دمج طرق الت

 )الصوتي، األلفبائي، التقفية الخ(المختلفة للمعاجم العربية 

في حالة البرامج المعجمية القائمة على نظام منطوق ال بد من اختيار مذيعين أكفاء  .9

وذوي مهارة وقدرة على التواصل الجيد مع الجمهور، ألن عدم تمتعهم بالكفاءة اللغوية 

ولهذا كان ال بد من انتقاء طائفة "مل المعجمي، والصوتية واإللقائية يؤثر سلبا على الع

ممن يتمتعون بطالقة فكرية وثقافة لغوية عالية وقدرات متميزة على اإللقاء واألداء 

، ."أي العمل على تقوية مهاراتهم اللغوية وقدراتهم الخطابية.. الصوتي والنطق السليم

هارات لغوية وطالقة في وحبذا لو تكفّل بتقديم تلك البرامج ناشئة ممن يتمتعون ب

التعبير، ألنهم أقدر على التأثير الجيد في أمثالهم من النشء، ذلك ألن الطفل بطبعه 

مّيال إلى التقليد والمحاكاة بدافع التحدي والمنافسة أو بدافع الطموح إلى بلوغ من يفوقه 

 . في مهارة معينة

قة؛ كالتمثيليات االستعانة في تلك النوعية من البرامج بمؤثرات أخرى مراف .10

 .واالستعراضات الفنية بهدف تثبيت المفردات ودالالتها واستعماالتها في أذهان المشاهد

وبين ) االستماع، التعبير، القراءة، الكتابة(الربط بين الملكات اللغوية والتواصلية  .11

 المعجم؛ وذلك بحمل المتابع للبرنامج على أداء بعض المهام المدعمة له، كإعادة مفردة

أو تلخيص مضمون مقروء أو مسموع أو إعادة تالوته أو كتابته، وقد يكون في صورة 

 .     تمارين وتطبيقات إلكترونية أو تقنية عامة
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اإلفادة من التكنولوجيات الحديثة في خدمة بيان نطق المفردات اللغوية، وهذه تعّد  .12

المنطوق، وذلك من أبرز خصائص العمل المعجمي، من خالل المعجم الصوتي أو 

بالتدريب على النطق السليم، خاصة عندما يعسر هذا األخير، أو يدخل باب 

 .االشتراك اللفظي، أو التقارب في المخارج واألصوات والمدارج

إحداث برامج يشارك فيها القارئ الناشئ؛ وذلك بإتاحة الفرصة أمامه إلبداء وجهة  .13

فذلك يهيئ الفرصة الستخدام ما " نظره الخاصة فيها يعرض عليه من فن معجمي، 

استفاده خالل مشاهدته من ألفاظ وعناصر لغوية جديدة ويحفزه على استحضارها 

ويدعوه لممارسة اللغة وإنعاش مخزونه اللفظي بنحو عام، هذا باإلضافة إلى إنعاش 

 ."  مخزونه الفكري

ل اإلفادة من تقنيات الصوت والصورة في الحاسب لجذب القارئ وخلق المجا .14

البصري والحركي الفّعال في العملية التعليمية، وحسن توظيف عناصر التشويق 

واإلبهار من أجل تفاعل أكثر نجاعة مع البرامج المعجمية المطروحة على الجهاز، 

وضبط طريقة منهجية في تلقين الكلمات وشرحها، هذه المثيرات والحوافز السمعية 

فتجسدها في إطار مرئي جميل أو مسموع  والبصرية التي تصاحب عملية تعليم اللغة

مؤثر أو هما معا، تستحثّ القارئ على المنافسة والتحدي، وتستدرجه فيواصل 

هذا باإلضافة إلى ما توافر له من قدرة على االنتقال " النشاط من دون سأم أو ملل، 

ية وما واالختيار لما يتناسب مع قابليته الطبيعية الخاصة وإمكاناته المادية والزمان

 ."   يتالءم مع حاجاته ويلّبي رغباته

ضرورة أن تعنى المؤسسات التعليمية في الوطن العربي بإدماج التكنولوجيات  .15

الحديثة في المجالين التربوي والتعليمي، وربطها بالمواد ذات الصبغة المعجمية، وأن 

ا أو بأسعار تقيم دورات تدريبية لكيفية استخدام تلك التقنيات السيما الحاسب مجان

مخفّضة، مع التركيز على كيفية استغالله في مجاالت البحث اللغوية، وذلك لزيادة 

حتى نصل الحقا إلى إشراف هذه المؤسسات على عملية . فاعلية الحاسب في تعليم اللغة

 .إنتاج برامج الحاسب وإخراجها خدمة ألبناء الوطن

استغالل التكنولوجيات  تشجيع األسرة والمدرسة والمجامع عامة النشء على .16

 .الحديثة من أجل تعامل أفضل وأسرع مع المواد المعجمية في اللغة العربية
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تشجيع االهتمام العلمي في الوطن العربي بالعمل المعجمي وفق التكنولوجيات  .17

الحديثة، وذلك على مستوى المؤسسات اللغوية كالمجامع ومكتب تنسيق التعريب والمجلس 

ية؛ من ذلك جهود مكتب تنسيق التعريب بالرباط في استخدام تقنيات األعلى للغة العرب

الحاسب في معالجة المصطلحات العلمية وفي عمليات التعريب والترجمة وتصنيف 

مجموعات من المفردات اللغوية وتأليف المعاجم اآللية، ومن ذلك أيضا إعداد مواقع على 

ة المعجمية العربية بتونس، والجمعية شبكة اإلنترنت لخدمة النشاط المعجمي كموقع جمعي

 .المغربية للدراسات المعجمية، وجمعية المترجمين العرب بالمغرب أيضا الخ

فهذه  بعض الجهود العربية المتفرقة التي سعى أصحابها إلى استثمار نتائج الصناعة      

ني والمادي الحاسوبية في مجال المعجم، غير أنها تظّل محاوالت ضئيلة ينقصها الدعم الف

ولعلنا لم ندرك بعد أهمية إنجاز معجم إلكتروني يحمل شروحا لكل مصطلح . والعلمي المتقن

يظهر لالستعمال، دون اللجوء إلى زاوية انتظار طبعة جديدة من معاجمنا الورقية الكالسيكية، 

قد  والتي ال تظهر في الغالب إال بعد مضي سنوات من العمل، يكون حينها المصطلح الجديد

  .بلى، وظهرت من بعده طائفة واسعة من المصطلحات الجديدة

 - لقد انتهت بعض األبحاث والدراسات إلى نقص حاّد في المعاجم اإللكترونية العربية       

سواء ما كان منها عاما أو خاصا، وأما ما كان منها ثنائيا  -بل إنها تكاد تكون منعدمة 

مواقع اإلنترنت، ويصعب إحصاء عدده أو  متخصصا في مجال واحد فهو مبعثر عبر

فالغريب أن هذه األعمال الحصرية ناقصة في الدول العربية، على " التوّصل إليه بيسر، 

الرغم من أن العمليات الحاسوبية الالزمة إلنتاجها عمليات بسيطة نسبيا، إذ يتطلب ذلك عمل 

  ". رنة والتخزين والحصر والطبع برنامج للترتيب الهجائي لهذه الكلمات يقوم بعمليات المقا

كما أن االقتراحات المذكورة آنفا ال تخلو من مزالق، وتكاد تكون غير محمودة العواقب     

إن نحن لم نحسن تطبيقها في الجمع بين الميدانين المعجمي والتكنولوجي، ويمكن تلخيص 

جملة الصعوبات واألخطار التي تتهدد الصناعة المعجمية العربية في حال اتصالها 

: صرة في النقاط التاليةبالتكنولوجيات المعا  



  2014نوفمرب . 2ج،8ع: جملة البحوث والدراسات العلمية
294 

 

لغة الحاسب تكون في الغالب لغة أجنبية مما يعسر استخدامها على النشء  .1

العربي، باإلضافة إلى انعدام الترجمة الصحيحة غير السليمة أو الخاطئة للنظام 

 .الذي يسير وفقه

العامل المادي في اقتناء الحاسب وتسييره وتكليف تصليحه، أو تكليف تعلّم لغته  .2

يفية استغالله بالطريقة المالئمة، وكذلك تكاليف األقراص والبرامج وك

لذلك فإن انتشاره ما يزال محدودا "اإللكترونية والولوج إلى شبكة األنترنت، 

التي تتمتع بأوضاع ..نسبيا، محصورا بين الطبقات أو األوساط االجتماعية 

لتكنولوجيات الحديثة وإن كانت الصعوبة المادية للتعامل مع ا.." معيشية مشجعة

في الجزائر ال تعرف تلك الدرجة من الحّدة التي تشهدها بعض البلدان العربية 

وفي هذا الصدد علت أصوات تنادي بضرورة . نظرا لعوامل اقتصادية معينة

تنويع طبعات المعاجم اآللية المطروحة في السوق اللغوية، بأن تكون متفاوتة 

كي يتسنّى للقارئ اختيار ما يتناسب وقدرته  من حيث حجمها ونوعها وجودتها،

 .الشرائية

الربح السريع الذي تبغيه بعض األوساط اإلنتاجية لهذا الصنف من  .3

التكنولوجيات مما يعود سلبا على القيمة العلمية والفنية للمنتج، سواء أكان هذا 

ة المنتج برنامجا أو موقعا إلكترونيا أو قرصا الخ، نظرا لما في تلك العجل

اإلنتاجية من أخطاء وهفوات وأغالط ال تغفر ألصحابها لكثرة ضررها 

 .وجنايتها على اللغة العربية

كثرة اإلنتاج اإللكتروني الترفيهي من ألعاب وأنظمة للهو والتسالي، وطغيانه  .4

 .على اإلنتاج الفكري والثقافي الجاد في الوطن العربي، وفي العالم عموما

م من اإلفراط في استخدام تلك التكنولوجيات، سواء الضرر الصحي الذي قد ينج .5

بتأثير الذبذبات وترددات الضوء المتكررة على شاشة الجهاز والتي تعوق 

فقد يعود " وظيفة البصر، أو بتأثير الجلوس لفترات متعاقبة في وضع ثابت، 

بنتائج  -إذا طال أمده ولم تتخلله حركات عضلية كافية -هذا الجلوس المستقر 

ية على صحة المستخدم مثل السمنة والترهل وركود أو هبوط في الدورة سلب

وعلى ..الدموية، مما قد يتسبب في نتائج ومضاعفات خطيرة على الصحة

 ."شخصية الفرد ونفسيته وعقبه
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غلبة المؤثرات البصرية والسمعية عند اإلفراط فيها على المضمون المعجمي  .6

حديثة، مما يعمل على تشتيت الذهن وقلة للبرامج المعّدة وفق التكنولوجيات ال

التركيز واستسهال تلك المؤثرات، حتى تصبح أحيانا غاية في حّد ذاتها ال 

 .  وسيلة يستعان بها على اإلخراج الجيد للبرنامج المعجمي

نشيد في األخير بأهمية استغالل التكنولوجيا لتطوير الصناعة المعجمية وضرورة األخذ      

الصعيد المصطلحي كونه هو اآلخر يهتم بهذا الباب من العلم، ويستند إليه في  بها خاصة على

أبحاثه ودراساته،؛ إذ أن كل ما يدور في فلك المصطلحية إنما يرمي بظالله على المعجم من 

جانب وعلى التقنيات المعاصرة من جانب آخر، فالمصطلح ليس سوى مفردة لغوية لها 

هتمام المعجمي تماما كغيرها من الكلمات غير االصطالحية، شروط خاصة تدخل في دائرة اال

بل ويفوقها في االهتمام نتيجة انتقاله السريع بين لغات العالم ومواكبته للتطور الحاصل فيه، 

وذلك كله لن يتم دون المرور على المعجم واالحتكام إلى قراراته من جهة، ودون اإلبحار في 

         .ب لالختراعات واالكتشافات العلمية من جهة أخرىميدان التغير التكنولوجي المصاح

وعلى العموم ال تتوقف أهمية االستفادة من نتائج التكنولوجيا اللغوية في مجال المعجمية      

عند حدود تقديم شرح للمفردة باللغة األم أو بلغة ثانية، بل تتعداه نحو أهداف أخرى، من 

                                                                                     : بينها

  .صيانة اللغة األم وتنميتها وتطويرها بما يتناسب مع حاجات المستعملين ومتطلبات العصر -

تقريب المعارف والعلوم من خالل الربط بين عشرات المعاجم العامة والخاصة المتعددة  -

  .اللغات

  .في جميع العلوم والتخصصاتتوفير المصطلح  -

  .تطوير العمل المعجمي واستثمار النظريات اللسانية في ذلك -

  .تيسير الترجمة اآللية -

  . تيسير تعليم لغة من اللغات باعتبارها لغة أجنبية -
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  لخاتمةا

فضال عما سبقت اإلشارة إليه من أن المعاجم اإللكترونية تمتاز بإمكانية تحديثها بسرعة       

وسهولة خاصة في عصر تتسارع فيه التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة، ويمكن 

اإلضافة إليها ما يستجد من مصطلحات بطرائق أسرع بكثير من إضافتها إلى المعاجم 

السماح للمستخدمين باإلسهام في إضافة مداخل جديدة، مما يجعل من الورقية، كما يمكن 

  .الصناعة المعجمية اإللكترونية مجاال حّيا للتفاعل وتطوير المعارف
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Résumé : 

La l technologie joue un rôle primordiale dans la facilitation de la vie actuel. 
Tout domaines confondue néanmoins celle-ci i est devenue comme une épée à 
double tranchant  au regard de  son utilisation  à des fins criminel par des 
groupes terroriste qui ne lésine pas à  L’usité pour l’accomplissement de leurs 
méfaits  avec  tout les moyens qu’elle procure. 
Les groupes terroriste qui métrise et utilisent ces  technologies de l information. 
Communément  appelé( TIC) pour arrivée  à leur but, sont les plus dangereux 
de tous  
ce que Le monde est connu dans les guerres classiques. 
Les réseaux terroristes mondiale crées grâce à l’ internet  détiennes la primauté 
quand  à l’usage    de cette technologie facilement maitrisable en se quelle peut  
leurs procurée  Comme  anonymat, moyens  de liaison et communication entre 
leurs membres d’ une part, ainsi que la récolte du renseignement hautement 
important  et diversifier d autre part, outre de la difficulté  enregistrée par les 
différents  services de sécurité et de renseignement  sur le plan du contrôle et  
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suivie de ces sites. Sources pour arriver aux concepteurs et instigateurs de ces 
crimes. 

  :ملخص
تلعب تكنولوجيا المعلومات دورا مهما في المجتمعات الراهنة لما تمنحه من 
تسهيالت في شتى مجاالت الحياة ، إال أنها أصبحت عملة ذات وجهين، حيث تستغل 

والوسائل وتعتبر المجموعات ألغراض إجرامية تنفذها الجماعات اإلجرامية بمختلف الطرق 
اإلرهابية المتطرفة أخطر هذه العصابات في إستغاللها لتكنولوجيا المعلومات للوصول إلى 
أهدافها وتحقيق مآربها ، وتحتل الشبكة العالمية الصدارة في هذه التكنولوجيا  لما تمنحه 

الهامة من تسهيالت في عملية التواصل بين أعضائها ، والحصول على المعلومات 
والمتنوعة من جهة ، ومن جهة أخرى صعوبة الرقابة عليها والوصول إلى مصادرها 

  .  والمخططين لجرائمها
  

  : مقدمة 

أدى التطور الحضاري لإلنسان في مجاالت حياته المختلفة إلى دخوله عصرا جديدا و         

، فأصبحت قوة الدول تقاس بما لديها من معلومات وبمدى " تكنولوجيا المعلومات " هو عصر 

استغاللها لها ، و انعكست نتائج استخدام تكنولوجيا المعلومات على المجتمعات الحديثة ، و 

وتمثل هذه . عمله وبيرا في سلوكيات اإلنسان ، و في طريقة تفكيره ،  أظهرت تأثيرا ك

التكنولوجيا اليوم سمة من سمات العصر الراهن حيث باتت لزاما على كل مجتمع يريد 

التواصل مع المجتمعات األخرى أال يجهل أهميتها أو يعيش بدونها ، فتحولت إلى الرئة 

  .المعلومات العالمي الجديدة التي يتنفس بها أبناء مجتمع 

فالتغييرات الجوهرية التي أحدثتها في مختلف المجاالت السياسية منها ، واالقتصادية          

، و االجتماعية ،  األمنية  قلبت العديد من المعطيات ، و أثرت على األوضاع العامة 

، و في " مات تكنولوجيا المعلو" للمجتمعات ، و من هنا باتت نظرة األفراد تختلف اتجاه 

الوقت الذي تبهر العديد من خدماتها و االستفادة منها في عالج مشكالت عدة ، أصبحت من 

  . جهة أخرى تهدد أمن و حياة و استقرار المجتمعات 
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فتكنولوجيا المعلومات بوصفها أداة للربط و االتصال ، و التخزين و االسترجاع بين          

م ، أصبحت توظف ألغراض  الجريمة ، فساء استخدامها األفراد في مختلف أرجاء العال

  . تنفيذ خططها ولتوظف سلبيا و بشكل غير قانوني  لتمرير رسائلها  

و هذا ما أدى إلى تعالي الصيحات و الدعوات إلى ضرورة استخدام هذه التكنولوجيا          

ائم المستحدثة  و اللجنة العربية المتخصصة في الجر" في مكافحة اإلرهاب ، حيث دعت 

والتي انعقدت على "  المستنجدة إلى االستفادة من تكنولوجيا المعلومات في مكافحة اإلرهاب 

بمقر األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية  2006مدى يومين متتاليين في أواخر شهر مارس 

هدف من خالل ، دعت الدول األعضاء إلى التعاون فيما بينها لتحقيق هذا ال) 1(العرب بتونس

وطالبت كل الهيئات الدينية و  ،تبادل المعلومات و الخبرات المتعلقة بالتنظيمات اإلرهابية 

اإلعالمية و التربوية  و كل مؤسسات المجتمع المدني العربي إلى كشف أهداف المجموعات 

كل هذا اإلرهابية والتوعية بأخطارها ،مع التعاون من أجل مواجهة أعمالها اإلرهابية ، لكن 

لم يمنع المجموعات اإلرهابية من اإلعالن عبر الشبكة الدولية إلى استعراض خططها 

وسائلها واألشخاص المنفذين لالغتياالت و وخصوصا ما يتعلق بتنفيذ أعمالها و جرائمها 

  .التفجيرات دون الخوف من المطاردة و المالحقة

النقاط الجوهرية لكشف أهداف هذه سنحاول في هذا المقال تسليط الضوء على بعض        

من استعمالها لتكنولوجيا المعلومات ، ثم نتطرق إلى األهمية التي  رهابيةالمجموعات اإل

تشكلها هذه التكنولوجيا بالنسبة للمجموعات المتطرفة ،مع إبراز مصادر تزويدها بهذه 

ل في األخير إلى التكنولوجيا ، ثم نعرض الوسائل التي تعتمد عليها بدرجة كبيرة ، لنص

  .إظهار المخاطر من استعمال هذه التكنولوجيا والنتائج المترتبة عنه 

   أهداف المجموعات اإلرهابية من استعمال تكنولوجيا المعلومات:أوال  

تستعمل المجموعات اإلجرامية بصفة عامة والمجموعات االرهابية بصفة خاصة         

سهيالت متعددة في تحقيق أهدافها ومآربها ، ومن أبرز تكنولوجيا المعلومات لما تمنحه من ت

  :هذه األهداف نجد 

العمل اإلرهابي  في حقيقة األمر فعل اتصالي ، فقتل األشخاص    يعتبر: االتصال  -1

وتدمير المنشئات من خالل العمليات اإلرهابية ليس هدفا قائما بذاته ، بقدر ما هو وسيلة 

غطية وسائل اإلعالم المختلفة لهذه  العمليات ، فبالنسبة لتحقيق أهداف أخرى من خالل ت

للمجرم العادي مثال ، قتل الضحية هو الهدف ، أما اإلرهابي فالضحية المباشرة هي مجرد 
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. أداة أو وسيلة لتحقيق االتصال ، ألن ما يهمه هو إيصال الرسالة ، و ليس قتل الضحية فقط 

عالمية لإلرهابيين التي تقوم على أساس جذب وسائل و هذا ما يفسر حقيقة اإلستراتيجية اإل

اإلعالم لتغطية عملياتهم من أجل إظهار عجز السلطات ، و بث الذعر في أوساط رجال 

 . الدولية واألمن من جهة ،  و من جهة أخرى التأثير على الجماهير المحلية  

محايدة       ري ليست أن وسائل اإلعالم الجماهي 2002ناكو عام " و قد أوضحت الباحثة   

وج عبر اإلعالم يبرز رسالة تشديد ر، وال مجرد قنوات إتصالية سلبية ، فاإلرهاب الم

 االتهامهذه الوسائل لنشر أفعالهم وقضاياهم ، وهذا ال يعني توجيه  استخداماإلرهابيين على 

للدور الذي يقوم به اإلعالم إنما سيطرة واستحواذ تغطية اإلرهاب على موقع مركزي في 

 اإلتصال الممارس عبر وسائل اإلتصال الجماهيري ، والتي تمثل في 

 

 

)2:(لواقع أحد زوايا المثلث اإلتصالي  كما يمثله الشكل التاليا  

 

 

 

 

 

 

 

التصال السياسيا مثلث ا) : 01(الشكل   

 

 

 

 

 

 وسائل اإلعالم 

  الرأي العام 
 الجماعات المهتمة 

  المسؤولون الحكوميون
   صناع القرار
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أما الطابع المعولم للنظام اإلتصالي ، والذي تسعى إلى كسبه المجموعات        

يوضحه الشكل اإلرهابية ال يكون إال بكسب انتباه إعالمي خارج بلدانهم ، وهذا ما 

)3(:التالي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلرهاب و المثلث السياسي) : 02(الشكل   

 

كما تركت العولمة االلكترونية آثارا على األشكال التنظيمية لهذه المجموعات ،         

فوفرت الوسائل الحديثة أشكاال جديدة من القيادة و التواصل و التنسيق سواء بين التنظيمات 

المختلفة أو داخل التنظيم الواحد ، حيث استطاعت هذه الوسائل إحداث تغييرات بنيوية في 

الداخلي للتنظيمات اإلرهابية ، فأصبح من الصعب الوصول إلى قيادة التنظيم  التنظيم

الموجودة على رأس الهرم و ذلك لعدم وجود هذه القيادة في مكان واحد مع هذه الوسائل ، 

                     . كما حققت أيضا قدرا من السرية في تواصلها 

جيا المعلومات أغرت اإلرهابيين و ذلك لما تقدمه كما أن الميزات التي تقدمها تكنولو        

في مختلف مراحل أعمالهم من تنسيق و تواصل فيما بينهم لضمان سريان سريع و مستمر 

للتعليمات ، و تضمنت أقصى درجات التنظيم لنشاط المجموعات ، كما تحسن من االتصاالت 

من المجندين الموزعين في  و تقدم الدعم و المساعدات ، و التنسيق السريع مع أكبر عدد

                                                                 . مناطق جغرافية مختلفة 

 وسائل اإلعالم المحلية  وسائل اإلعالم اإلخبارية 

 الحكومة المحلية  الرأي العام المحلي 

 الحكومات األجنبية  الرأي العام الخارجي 

 االرهابيون 
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 :الدعاية -  2

تسعى المجموعات اإلرهابية إلى تحقيق أهداف عامة و على رأسها الهدف السياسي ،         

الوصول إليها ، فال يهمها الحصول و تنطلق من عقيدة سياسية أو دينية و تناضل من أجل 

على مكاسب مادية وراء عملياتها  اإلجرامية ، بقدر ما يهمها تحقيق هذه األهداف السياسية ، 

فتحاول كسب تفهم الناس  و تعاطفهم و احترامهم و تقديرهم بخوض حرب دعائية و نفسية و 

اإلمكانيات ، لذا ال تهدف فالمجموعات اإلرهابية في غالبيتها صغيرة و محدودة . إعالمية 

إلى مواجهة الدولة عسكريا ، و احتالل أراضي ، أو إلحاق هزيمة عسكرية بالجيوش 

النظامية ، و إنما تهدف أساسا إلى إيصال رسائل معينة إلى الجماهير عن طريق الوسائل 

جساد و العقول و ليس ضد األو  اإلعالمية و االتصالية ، لذا نجد عملياتها تتوجه ضد األنفس

" و هذا ما أعطى ألعمالها االستمرارية و التأثير ، و في هذا الشأن قال الباحث  ،المنشئات

يمثل العمل اإلرهابي في حد ذاته بداية اإلرهاب، بداية آللية أكثر تعقيدا و " : أسفت تلجان 

ة ، اإلرهاب و الجماعة اإلرهابية ستكون غير سعيدة على اإلطالق  و محبطوهي  الدعاية 

                )4" (إذا ما عرفت أن جريمتها لن تُكتشف و لن تجذب اهتمام المجتمع

                                      

اإلرهاب هو دعاية من خالل الفعل ، و : " وأضاف باحث في مجال اإلرهاب قائال أن       

هو ذلك الذي يقوم جزئيا أو كليا على  ذلك باعتبار أن أقوى أنواع الدعاية و أشدها تأثيرا

الوصول إلى وسائل اإلعالم  يو اإلرهاب هو حرب دعائية مسألته المركزية ه).5" (الواقع 

و األساليب لنشر    الجماهيرية المختلفة، و االستفادة منها إلى أقصى حد بمختلف الطرق

نشر الذعر و ترسيخه و أفكارها و معلوماتها و الترويج لمواقفها، و وجهات نظرها ، و 

                                          .الذي يسّهل عملية استغالل الوعي الجماهيري 

و يشكل االستغالل الدعائي لإلجراءات األمنية التي تتخذها السلطات في سياق         

مواجهتها لإلرهاب  و العمليات اإلرهابية أحد األسس الهامة لإلستراتيجية اإلعالمية 

تتضمن في مجملها  ولإلرهابيين ، و ذلك من خالل اإلجراءات األمنية التي تتخذها الدولة 

فتندفع بذلك      أنشطة الناس و تحركاتهم و حرية إطالعهم فرض قيود عامة على بعض 

الدعاية اإلرهابية لتشغل هذه اإلجراءات الجريئة و المؤقتة و المتخذة بسبب النشاط   

و تحاول التأكيد على أن الدولة ) اإلجراءات (اإلرهابي ، فتحرض الرأي العام ضدها  
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التنظيمات اإلرهابية بوجه آخر  كأنها تدافع تحولت إلى دولة قمعية و أمنية ، و بذلك تظهر 

  . عن حرية الجماهير و مصالحها ضد الدولة األمنية 

و أسهمت التبدالت العميقة التي أحدثتها وسائل االتصال الحديثة و ظهور ما يسمى         

تغييرا في طبيعة الصراع السياسي ذاته ، و قد استعمل بعض " مجتمع الشبكات " بـ 

ليوضحوا الشكل الجديد من التطور الذي حدث في " حرب الشيكات " مصطلح  الباحثين

طبيعة الصراعات ، و عّرفوا هذه الحرب بأنها شكل جديد من الصراع ، تمثل أعلى مستوى 

اجتماعي ، و تختلف عن الحرب العسكرية التقليدية ، و اندفعت التنظيمات اإلرهابية من أجل 

هذه الحرب مما دفعها أحيانا إلى التوقف مؤقتا عن استخدام تحقيق أهدافها الدعائية خوض 

العنف لتحقيق أهداف  سياسية ، كما دفعت بعض التنظيمات إلى إعادة تقييم األهمية 

  .   االتصالية للعمليات اإلرهابية 

كما وفرت وسائل االتصال الحديثة لإلرهابيين فرصة لتوسيع نطاق عملياتهم بدرجة       

توسيعها ليتحول إلى إرهاب عابر للحدود الوطنية  و القارية ، و هذا ما ومرونة عالية من ال

يعطي الحجم و االنطباع عن هذه التنظيمات و الذي هو أكبر من حجمها الحقيقي و قوتها 

الفعلية ، فتوظفهما لتنقل إلى الجماهير رسائل دعائية مفادها أنها قادرة أن تضرب في أي 

                                                                     . مكان و زمان 

 التجنيد  -3

تحاول المجموعات اإلرهابية أن تظل دوما محل اهتمام وسائل اإلعالم و الجماهير          

و ذلك بحرصها على القيام بعمليات إرهابية على فترات ، العتقادها أن توقف هذه العمليات 

لفترة طويلة يبعدها عن اإلعالم و بالتالي عن الوصول إلى الجماهير ، و من ثم نسيانها ، 

و استقطابها ، و هذا ما يجعل   ب عليها إيجاد متعاطفين ، أو تجنيد عناصر جديدةمما يصع

اإلستراتيجية اإلعالمية للمجموعات هو البقاء في دائرة الضوء و مركز االهتمام سواء من 

جانب وسائل اإلعالم أو الجماهير ، و هكذا يصبح اإلرهاب كاإلعالن الذي يسعى إلى زيادة 

  . كرار الرسالة فعاليته من خالل ت

و تسهر المجموعات اإلرهابية على تقديم مشهد متكامل يحدد الحد األقصى من         

فينتقي الشعار بدقة و يصيغه بأسلوب قوي الستمالة العواطف ، و  اإلبهار، و ليس الوعي 

انشغاالتها ، إضافة إلى الصور الداللية و وعبارات توحي إلى االهتمام بقضايا الناس  
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يتبنى مصالح وموحية يحول اإلرهابي إلى بطل يمتلك عقيدة ، و يدافع عن قضية   ال

الجماهير ، و هكذا تتبنى المجموعات اإلرهابية إستراتيجية تقوم على استبدال الواقع الحقيقي 

بواقع مشهدي افتراضي يهدف إلى إيجاد مناخ نفسي انفعالي من خالل اإلبهار المناسب 

 لنوعية الرسالة المراد إيصالها إلى الجماهير العريضة ، و رفع شعارات انفعالية تستغل

  . المشاعر اإلنسانية و الوطنية  و الدينية 

و قد نجحت هذه المجموعات في بعض الدول لمدة معينة في جلب الشعوب لصالحها         

، و نعت األنظمة الحكومية بالفاسدة ، فكسبت التأييد ، و الشعبية و تفّهم الجماهير التي 

لح الشعوب و ال تمثلها و إنما سرعان ما أدركت حقيقة هذه المجموعات التي ال تخدم مصا

لها أجندتها الخاصة ، األمر الذي دفع بها إلى وصف الشعوب بالجهل  والظالل وهذا ما 

زادها من عزلة الجماهير ، و بالتالي دفعها إلى ارتكاب المزيد من العمليات للتأثير عليها من 

  . ن صفوفها خالل اإلعالم ، و العمل على كسب تعاطفها و تجنيد عناصر جديدة م

إن أكثر األساليب التي تستعملها و تستغلها هذه المجموعات هو ربط أعمالها بالعمليات    

الجهادية ، و االنخراط في المجموعات التي تناضل و تنادي للجهاد ، فالجيل الجديد األصغر 

" بان وطال" باكستان  " طالبان " سنا يرتبط بمجموعات مختلفة من اليمن إلى الصومال إلى 

و قد استطاعت المجموعات ) . 6(القاعدة  أفغانستان و الجماعات الكشميرية و تنظيم

يوصل هؤالء " األمة المتخيلة " اإلرهابية استمالتها و نعتها بالجهاديين ، فاالرتباط بهذه 

  . التي ترسمها المجموعات اإلرهابية في مصورة النمطية " الجهاد " الشباب إلى تبني فكرة 

في تحقيق " العولمة اإللكترونية " اهمت وسائل االتصال االلكتروني أو ما يسمى بـ و س 

عمل المجموعات اإلرهابية على أوسع نطاق ليشمل حدود الكون بأسره ، مما أعطاها إمكانية 

فتوظف ذلك إعالميا ودعائيا مما يكسبها المقدرة  ،الظهور بمظهر أكبر من حجمها الحقيقي 

  . )7(تعبئة ممكنة لمناصريها وجماهيرها و القوى المتعاطفة معهاعلى تحقيق أوسع 

       دور و أهمية تكنولوجيا المعلومات بالنسبة للمجموعات اإلرهابية: ثانيا 

تلعب تكنولوجيا المعلومات أهمية و دورا ال يستهان به لما تمنحه للمجموعات اإلرهابية    

  )8: (التالية جرامية و يظهر ذلك في النقاطمن خدمات و تسهيالت لممارسة عملياتها اإل

البحث و التوظيف ألحدث التكنولوجيا المتاحة لضمان تحقيق الهدف و الوصول إلى أكبر  -

 . عدد ممكن من المستهدفين 
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االعتماد على التكنولوجيا األقدر على إحداث أقصى ضرر أو دمار ممكن لتحقيق ذروة  -

قيق السيطرة عليهم  في أقل وقت وجهد وتكلفة الرعب و الفزع لدى األفراد و ضمان تح

 . ممكنة

تطور بعض الوسائل التكنولوجية كالحاسوب و االنترنيت أدى إلى ظهور جرائم مستحدثة  -

و المعروفة بجرائم الحاسوب و االنترنيت و التي تشكل غاية لإلرهابيين نظرا لسهولة 

لواسع عليها في مختلف مجاالت ارتكابها من جهة ، و من جهة أخرى االعتماد اإلنساني ا

 . الحياة 

يخدم الحاسوب اإلرهابي أكثر عندما يستغله في عملية التزوير و التزييف ، أما االنترنيت  -

فيوظفها كوسيلة اتصال  أو للحصول على معلومات ، أو للدعاية أثناء الترويج ألفكاره و 

 . مبادئه 

المتمثل في اإلرهاب اإللكتروني الذي  ظهور نوع جديد من اإلرهاب نتيجة التكنولوجيا و -

يهدف إلى إلحاق الضرر الجسيم بالمصالح العامة ،  ويزرع الرعب و القلق للتأثير على 

 . جهات معينة 

تنوع األسلحة الفردية و المتفجرات من حيث الوظائف ، بحيث تزيد فرص اعتماد  -

ابية ، و ذلك باستغالل جل اإلرهابي عليها ، و تزيد فرص نجاحه في إتمام عملياته اإلره

التطورات التي لحقت باألسلحة الفردية من حيث دقة التصويب ، أو كتم الصوت ، أو بعد 

 .المدى القاتل أو إستغالل إمكانية التفجير التفجير عن بعد 

استعمال المتفجرات و المواد الحارقة أو األسلحة الفردية كوسائل للقتل و التدمير ، و   -

لفزع من جهة  و من جهة ثانية مشاغلة رجال األمن للتمكن من الهرب ، نشر الرعب و ا

 . كما تستغل محطات النقل و وسائلها لتنفيذ عمليات االغتيال الجماعي 

االعتماد على المواقع اإللكترونية اإلرهابية التي تروج لصنع األسلحة والمتفجرات ، و  -

 .   يد األفراد إلى جماعاتها اإلرهابيةإيجاد سبل التواصل عن بعد لتمرير دعايتها و تجن

  :  مصادر تزويد المجموعات اإلرهابية بالتكنولوجيا:  ثالثا

سابقا ) اإلتحاد السوفياتي(يرى بعض الباحثون أن رعاية الدول العظمى و خصوصا         

،  ) 9(للعديد من المنظمات اإلرهابية هو السبيل األساسي في تزويدها بالتكنولوجيا الداعمة 

كما تساهم بعض الدول في تمويل الجماعات اإلرهابية لتسهيل انتشارها  و تنفيذها لعملياتها 
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المتمثل في شراء وحدود الدول  حيث ال يقتصر التمويل على جانبه المادي فقط ،  عبر 

المناسب      األسلحة و المعدات و منح الرواتب ، و إنما يصل إلى تقديم المأوى والمكان

    )10.(للتدريب وتسهيل اإلنتقال وبث الدعاية الالزمة للعمليات اإلرهابية 

على التكنولوجيا من مصادر مختلفة حيث تقوم بدفع المال حصول المجموعات اإلرهابية  -  

              لجهات معينة هدفها األساسي هو الربح و جمع المال  و بالتالي تستغلها

لمتفجرات ، أو الهواتف و غيرها المجموعات بدفع مبالغ طائلة مقابل اقتناء سلع كاألسلحة و ا

                                                                            

استيالء بعض المنظمات اإلرهابية على مخازن السالح ، و أفراد الدوريات  و الحراسات  -

 . التابعة للسلطة ، فتقوم بهجوم مسلح ، أو قتل لتحقيق أهدافها 

ن الدعم الذي تتلقاه الجماعات اإلرهابية سواءا كان داخلي أو خارجي في مجال التسليح م -

 .   الدول و   مؤيديها من األفراد 

استغالل المجموعات اإلرهابية لألسلحة الحربية الضائعة أو المفرقعات و المتفجرات  -

التابعة للدولة ، أو أثناء قيامها بكمين إرهابي ، أو حواجز مزيفة ، أو اشتباكات مع 

 . عناصر األمن فتتحصل بذاك على مختلف المعدات 

ض األسلحة و المتفجرات من خالل االستفادة من الشرائط الوثائقية التي اإلنتاج الذاتي لبع -

تبثها الشبكة العالمية بالصوت و الصورة ، فتحمل شروحات و دروس مفصلة عن طريق 

صناعة هذه األسلحة و المتفجرات خطوة بخطوة  فيتمكن عناصرها من تطبيق هذه 

  .فيذ العملية اإلجرامية و هي تن  النصائح و اإلرشادات إلى آخر خطوة منها

التجارة غير المشروعة باألسلحة الحربية و المتفجرات ، و التي تعتبر من أكثر المصادر  -

 . التي تعتمد عليها المجموعات للحصول على وسائلها المختلفة 

المصادر الدولية ، حيث تسعى بعض الدول إلى دعم و تمويل المجموعات إضافة إلى  -

كات االنتقالية التي لها أهداف سياسية  معينة ، فتعمل على تقديم بعض المنظمات و الحر

أجهزة تكنولوجية ، و توفر اإلمكانيات الالزمة لها مقابل خدمة معينة ، فتستغلها 

 . المجموعات اإلرهابية بطريقة أو بأخرى بغية الوصول إلى أهدافها  و مآربها 

لحصول على التمويل و ذلك االعتماد على االنترنيت كمصدر مهم و أساسي في ا -

باستغالل بعض الجهات التي لها أموال ، فتقوم بالتعاطف معها و استمالتها دون الكشف 
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عن مصدرها ، و دون شك المتعاطف أنه يمول جهة إرهابية  فتتحصل بالتحايل و التآمر 

 .على هذه التمويالت المختلفة 

هدافها ، كالنفاذ من االحتياطات قيام المجموعات اإلرهابية ببعض العمليات لتحقيق أ -

األمنية من خالل عملية التخفي باستخدام وثائق مزورة ، و تجنب االحتكاك المباشر 

بأجهزة األمن مع السرية التامة في العمل ، و اعتماد المالجئ اآلمنة و محاولة خلق 

 . مؤيدين من العناصر األمنية للحصول على األجهزة األساسية لتنفيذ أعمالها 

حصول المجموعات على التكنولوجيا الالزمة بطرق مختلفة كشرائها أو سرقتها أو  -

صنعها ، و تدريب أعضائها المكلفين بالفعل اإلرهابي بتخطيط محكم مدروس ، و 

األسلحة ، حتى تتم عملية تنفيذ واستخدام تكنولوجيا متطورة من وسائل النقل و االتصال  

 . الفعل اإلرهابي 

تتمتع بها المجموعات اإلرهابية في الحصول على أحدث التكنولوجيات القدرة التي  -

المتاحة بالطرق المختلفة السالفة الذكر ، مع القدرة على استثمارها حيث اقتحمت ميدان 

، و هذا ) 11(أفضل         االلكترونيات ، و حصولهم على قنابل ذات تأثير أضخم 

الت متخصصة سواء في اإلعالم اآللي ، ليس بالغريب كون عناصرها متعلمين في مجا

 .أو الهندسة ، أو الكيمياء 

و من بين األمثلة عن امتالك الوسائل التكنولوجية و استخدامها من قبل اإلرهابيين         

خلفوها أثناء القبض عليهم ، أو هروبهم ، و الكشف عن طبيعة المنجزات  المخلفات التي

، و هذا ما صرح به مسؤول من وزارة الداخلية السعودية عن التكنولوجية التي يتعاملون بها 

ضبط مجموعة من األدوات و األسلحة و الذخائر التي كانت تستخدم في أعمال إرهابية في 

السعودية لدى مجموعة إرهابية الذت بالفرار بعد مالحقة الشرطة ، حيث أعلن عن ضبط 

مع ) جي . بي . آر ( وافع مقذوفة    قنابل يدوية مع الفيوزات ستر لحمل القنابل ، و د

رؤوس مقذوفة ، و كيس يحتوي على مادة كبريت   و مادة نترات األلمنيوم ، و رشاش 

كالشنكوف ، مع كاتم صوت ، وطلقات رشاش و مخازن رشاش ، و مسدس نصف ، و 

لفنية األجهزة ا،، و كمية من التوصيالت الكهربائية) خلوية ( أجهزة اتصال ، و أجهزة هاتف 

  )    12(شديدة االنفجار ، و ساعات منبهة ) أكس . دي . آر ( ، و مادة 
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ظبطت دورية أمنية في سيارات فرمتها اإلرهابيين : و في تصريح آخر له يقول         

طلقات حية ، أظرف فارغة ألسلحة نارية مختلفة ، مخازن أسلحة رشاشة ، و مسدسات 

و أجهزة الستقبال الرسائل الهاتفية       و كاميرات مراقبة بالستيكية للتمويه و كاتم صوت ، 

، و طابعات كمبيوتر ، و ماسحات ضوئية ، و مجموعة من الهوائيات و القواعد المستخدمة 

في االتصاالت ، و مجموعة من الفيوزات و التوصيالت الصغيرة التي تستخدم تشريك 

ديالت تستخدم ألغراض التفجير  أجهزة المتقجرات  و أجهزة اتصال مشركة أدخلت عليها تع

  ) .  13(خلوية ، و جهاز القط للمكالمات ، و أجهزة إلكترونية و غيرها

إن هذه التصريحات تظهر تزويد المجموعات اإلرهابية بكافة التجهيزات الالزمة          

يقة التي تريد   والوسائل التكنولوجية المتطورة  و بالتالي فهي قادرة على تنفيذ أعمالها بالطر

  .و في الوقت و الزمن الذي تريد دون أية عراقيل 

  الوسائل المعتمد عليها في العمل االرهابي  : رابعا
تعتمد المجموعات االرهابية في تنفيذ مخططاتها االجرامية على الوسائل االعالمية       

في نفوس األفراد  المختلفة من صحافة مكتوبة وقنوات فضائية  لما تمنحه من صدى وتأثير

والمجتمعات ، كما تركز على الوسائل االتصالية الحديثة كالهاتف النقال ،واألقراص 

المضغوطة ،و بالدرجة األولى الشبكة العالمية حيث تستغل البريد االلكتروني والمواقع 

االلكترونية لتمرير رسائلها ودعايتها ،ومن ثم عرض برامجها وخططها للوصول إلى الهدف 

  .وسنركز في هذا العنصر على الوسائل األكثر استعماال . 

   وسائل اإلعالم و البث الفضائي- أ

أصبح االتصال األداة األكثر فاعلية في التأثير على سلوك الناس  و أنماط تفكيرهم ،         

فالتطور المذهل الذي حدث في وسائل االتصاالت ، و النمو السريع للعلوم  والتقنية جعل 

م و خاصة التلفزيون وسيلة هائلة التأثير في  جميع جوانب الحياة السياسية  اإلعال

  . واالقتصادية و االجتماعية و الثقافية للمجتمع 

و في ظل ثورة المعلومات ، أصبحت المجموعات اإلرهابية تنفذ عملياتها بشتى         

لفة من صحافة ، وراديو ، الطرق ، و تسعى إلى إيداعها ، و نشرها في وسائل اإلعالم المخت

و تلفزيون للتأثير على الرأي العام العالمي ، و هي على دراية أن أعمالها وجرائمها اإلرهابية 

سوف تذاع حول العالم من خالل األقمار الصناعية التي تعمل على تصعيد الرعب و معدالت 

  ) . 14(المشاهدة ، مما يعطيها صدى و تأثير كبير 
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 توبة الصحافة المك -1أ
يقترن اإلرهاب في كثير من األحيان بالدوافع اإلعالمية سواء في صورته أو في          

فتدرك الجماعات اإلرهابية أن الحرب التي تخوضها تتمثل أساسا في  أداء نقاه عبر الصحافة 

حرب دعائية تتجسد في نشر الصحافة لقضاياها و أعمالها اإلجرامية ، و نقل رسائلها ، 

  . ال يتحقق إال إذا خصصت الصحافة صفحاتها كاملة للحديث عن جرائمها و مقترفاتها  فهدفها

مثال  كرست وسائل اإلعالم األمريكية جميع موادها و  2001سبتمبر  11ففي أحداث         

برامجها و على مدار الساعة طوال الخمسة أيام األولى لتغطية الحدث ، دون تقديم أية مادة 

" جميع الصحف صفحاتها كاملة لتغطية الحدث ، كما خصصت مجلتا  أخرى ، فخصصت

  .  أسابيع لتغطية الحدث) 08(مواضيع أغلقتها طوال " نيوزويك و التايم 

بأن الصحف  2001عام  ( Fellows )و في هذا الصدد كتب الناقد األمريكي         

األمريكية كانت تنشر يوميا موضوعات عن أحداث الحادي عشر سبتمبر من نفس السنة أكثر 

مما يستطيع أي قارئ أن يقرأ ، كما نشرت مواد تحليلية و استقصائية تتوقع ما يمكن أن 

لى يرغب القارئ في معرفته أكثر من مقدرته على االستيعاب ، كما تؤثر كثافة التغطية ع

  ). 15(رؤية الناس و مواقفهم من اإلرهاب 

فنجد الصحافة العالمية بشكل عام تندفع إلى شخصنة اإلرهاب ، و تلخيص الظاهرة         

كلها بشخصية رئيسية ، و تركز كل اهتماماتها عليها ، فتحولها إلى نجم و رمز للظاهرة ، 

ني القضاء على التنظيم اإلرهابي ، و فتوحي التغطيات الصحفية لها ، إال أن القضاء عليها يع

هذا كله يتم وفق نزعة تبسيطية تهدف إلى نوع من التضليل لحجب األسباب الحقيقية و 

  . الجوهرية لإلرهاب 

في  ( MC Veigh )فذكرت مثال الصحف األمريكية اسم اإلرهابي األمريكي         

بنسبة  2001جوان  30إلى  2001جانفي  01القصص اإلخبارية التي كانت تنشرها في فترة 

  . تعادل ثلث القصص التي ذكرت فيها اسم الرئيس بوش 

كما نشرت اسم بن الدن أكثر من القصص التي تذكر فيها الشخصيات المهمة في         

الدولة أو الدول العظمى  خصوصا في تفجيرات الحادي عشر سبتمبر من نفس السنة ، و 

األمريكية صورة بن الدن على " التايم " عقبتها نشرت مجلة خالل األسابيع العشرة التي أ

  .غالفها ثالث مرات و صورة بوش مرتين فقط 
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من هنا نجد أن الصحافة المكتوبة بصفة خاصة و وسائل اإلعالم بصفة عامة حولت         

بن الدن إلى واحد من أبرز صانعي األخبار في العالم و هذا ما يعطي الشرعية والشعور 

  . لنجاح و التفوق لعناصر التنظيم اإلرهابي با

إن النشر الواسع و الكشف للعمليات اإلرهابية و إيصالها إلى جميع الشرائح االجتماعية    

يعرف الجماهير الواسعة بوجودها فيعطيها انطباعا بأنها قوية و فاعلة ومنتشرة، فالمقاالت في 

إلرهاب إلى عامل يؤدي إلى زيادته ، و النشر تجعل الصحافة تتحول من وسيلة لمواجهة ا

  : بالتالي تسعى الجماعات اإلرهابية إلى تحقيق هدفين أساسين و هما 

تعزيز فعالية العنف اإلرهابي بواسطة إيجاد حالة نفسية من الخوف و القلق في أوساط  -

ة الجماعات ، و من ثم تغيير سلوكهم و قناعاتهم ، مع إحداث تغيير عام في بنية الحكوم

 . و المجموعات 

 . لفت انتباه العالم إلى أن اإلرهابيين قد ربحوا القضية التي يناضلون من أجلها  -

فزيادة كثافة التغطية اإلعالمية للعمليات اإلرهابية يزيد من شراسة اإلرهابيين الباحثين عن  

  . الشهرة ، فيزيدوا من شراسة عملياتهم من أجل ضمان تغطية إعالمية واسعة

جد بعض المؤسسات اإلعالمية تتمادى في االستجابة لمطالب اإلرهابيين وتطبيق لذا ن

  . شروطهم إلى درجة ضمان سيطرتهم على المؤسسة اإلعالمية طوال العملية اإلرهابية 

  :القنوات الفضائية -2أ
تحاول المجموعات اإلرهابية استغالل المنافسة بين وسائل اإلعالم المختلفة ،          

ا القنوات الفضائية منها ، و استعمالها لصالحها ، فأصبحت تحدد الصحفيين ، و وخصوص

المحطات التلفزيونية و اإلذاعية التي تتعامل معها بشكل عام أثناء حدوث العمليات اإلرهابية 

لذا أثرت فيها و قدمت المزيد من التنازالت لإلرهابيين مقابل انفرادها بتغطية عملياتهم ، و 

  ) .  16(هم و بياناتهم و تصريحاتهم نشر وثائق

كما سيطرت على الرسائل المراد نشرها و توزيعها من خالل عالقاتها مع المحطات         

التلفزيونية ، و تصور في شرائط تلفزيونية بواسطة الفيديو أعمالها اإلرهابية بدقة و احترافية  

سياسية أو اجتماعية أو دينية و تحرص على تقديم نفسها في هذه القنوات بشكل شخصيات 

تمتلك برامج و أفكار تعالج من خاللها القضايا العامة ، و يتضح ذلك في المقابالت التي 

تجريها مع قادة اإلرهابيين و التصريحات التي يدلون بها ، و البيانات التي يصدرونها و هذا 
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اعدة في بالد المغرب ، و تنشر شأن قناة الجزيرة مثال التي تنفرد بتغطياتها اإلعالمية حول الق

  ... بالتفصيل خطابات المجموعات اإلرهابية و أعمالها

و حولت تكنولوجيا االتصال الحديث و خاصة البث الفضائي الرقمي العمليات اإلرهابية  -

 . إلى عرض حي يمكن مشاهدتها مرحلة بعد مرحلة و كأنه سيناريو معد مسبقا 

لمعلومات بشكل مكثف ، حيث تنقل قيم و مفاهيم وأساليب كما توفر هذه القنوات ا        

جديدة إلى مجتمعات العالم كون الدول التي تملك الوسائل المعلوماتية هي القادرة على فرض 

ثقافتها و قيمها و ذلك للتأثير على الدول النامية التي تفتقر إلى هذه التكنولوجيا ، و تقوم 

غالل هذه القنوات الفضائية التي تعمل في جو تنافسي المجموعات اإلرهابية من جهتها باست

لتمرير رسائلها و أفكارها ،وعروض مفصلة لجرائمها المختلفة بالصوت والصورة وبالتالي 

تزعزع أمن و استقرار الدول و الشعوب المستهدفة ، و من ثم إعطاء صدى إعالمي دولي 

  . ألعمالها 

و تستغل المجموعات اإلرهابية إمكانيات التلفزيون و قنواتها المختلفة بتحويل العملية          

اإلرهابية إلى مشهد تلفزيوني لحدث مفاجئ و ضخم و عاجل و مثير ، تشاهده جماهير 

واسعة يتجاوز حدود األحداث للتأثير عليهم  فعرض الحدث و تقديمه ، أكثر أهمية من الحدث 

  . هذا ما يزيد من أهمية الحدث اإلرهابي  نفسه ، و

  :  األخرى وسائل اإلعالم - 3  -  أ

تعتمد المجموعات اإلرهابية على وسائل اإلعالم لتحقيق أغراض و أهداف معينة و         

محاولة الوصول إليها  فهي على دراية تامة إذ أن ذلك ال يتحقق إال بالعودة  واالعتماد على 

  :هذه الوسائل ، و من بين النقاط التي تسعى لتحقيقها نجد 

حيث تحدد أهدافها في ضوء ،التطورات الراهنة ربط العمليات اإلرهابية باألحداث و  -

االجتماعية ( المعطيات و المستجدات التي تبرزها وسائل اإلعالم في مختلف المجاالت 

 ) . إلخ ... منها و االقتصادية و السياسية و الثقافية 

تحرص هذه المجموعات على استهداف الشخصيات من النخبة ،و استهداف األماكن  -

تم بها وسائل اإلعالم الجماهيري و التي يتواجد فيها عدد كبير من الناس  الهامة التي ته

 MC Veigh )و يسهل على وسائل اإلعالم الوصول إليها و قد جاء في اعترافات  ) 

شخصا اختار مكان التفجير و  168و التي أدت إلى مقتل  1995المتهم بقنابل أوكالهوما 
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 Murrahهو مبنى  Fedrel ر عدد من رجال الصحافة و اإلذاعة و كونه يتيح ألكب

 ) .17(التلفزيون أن يغطوا الحدث 

التغطية المثيرة ألعمال اإلرهابيين من بين االستراتيجيات التي تسعى   لتحقيقها ،  وفي  -

العمل الهادف لقتل المئات في الطائرات  «: أن " ويلكينسون " هذا الصدد يقول الباحث 

ن اإلرهابيين يبحثون عن تغطية مثيرة ألعمالهم سواء و التفجيرات يعني بحد ذاته أ

أحببنا ذلك أم ال ، لذا على هذه الوسائل أن تكون حكيمة و مسؤولة قدر اإلمكان في 

تغطيتها لهذه العمليات اإلرهابية حتى ال تتحول إلى أداة تخدم األهداف اإلعالمية لها 

«)18 .( 

نشر العمليات اإلرهابية عبر وسائل اإلعالم الجماهيري أحد الشروط المحددة للقيام يعتبر  -

بها  وتنفيذها ألن العملية اإلرهابية التي ال ينقلها اإلعالم ال جدوى منها و تصبح كأنها لم 

إنما نشره عبر  ،فوحده ال يمثل  شيئا لإلرهابفوسائل اإلعالم هي أفضل صديق  .تحدث 

ي كل شيء ، و يعد هذا النشر بمثابة األوكسجين لهذه المنظمات ، و في هذه الوسائل ه

غياب التغطيات و النشر تصبح العمليات اإلرهابية كالشجرة التي تسقط في الغابة دون أن 

يراها أحد ، و دون وجود كاميرا تصورها تصبح كأنها لم تسقط  و المجموعات 

لم تكشف و لم تجذب اهتمام اإلعالم و اإلرهابية تصبح محبطة إذا عرفت أن جريمتها 

بالتالي اهتمام المجتمع و إذا ظلت حبيسة مكان واحد حيث يوجد فقط عدد من الضحايا 

دون اهتمام اآلخرين بها خصوصا وسائل اإلعالم ، فإنها لن ترتكب مجددا مثل هذه 

إلى ) ية عبر اإلعالم و من خالل العملية اإلرهاب (األعمال ألن ما تريده هو الوصول 

الجمهور لنقل رسائل معينة  فال معنى لعملية إرهابية دون إعالم  و اإلرهابي هو مجرد 

مجرم يبحث عن األضواء عكس المجرمين اآلخرين الذين يتسترون عن جرائمهم ، في 

حين اإلرهابي يبحث عن نشر جريمته على أوسع نطاق ممكن ، و ال يكون إال عن 

 . يرية، و االستفادة من قوتها طريق وسائل اإلعالم الجماه

استغالل الطابع المثير للعملية اإلرهابية ، و اندفاع الجماهير لإلطالع عليها كون العمل  -

اإلرهابي بمثابة دراما يتضمن الصراع و اإلثارة و الشخصيات و تطور األحداث ، 

رهابية من فيثير الفضول و الرغبة في اإلطالع عليه و متابعته  كما تؤثر العملية اإل

جهة أخرى في حياة الناس من خالل ضرب االستقرار و الطمأنينة  واألمن فيضطرون 

عالمية، و هذا ما يدفع بالمجموعات إلى تتبع مجريات األحداث في مختلف الوسائل اإل
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اإلرهابية إلى تبني إستراتيجية إعالمية تساوم من خاللها وسائل اإلعالم و تستغلها في 

 . بياناته و وجهات نظرها و إيصالها إلى أوسع الجماهير نشر معلوماتها و

فنجد مثال نشر محتجزي الرهائن في بيروت و إيران لصور فوتوغرافية  وشرائط      

فيديو لضحاياهم من األمريكيين و األوروبيين، و هي الصور التي التقطها الصحفيون 

رائدهم ، كما تم عرض الغربيون بشوق شديد لينشرونها على الصفحات األولى من ج

  ).  19(شرائط الفيديو في نشرات التلفزيون اإلخبارية

و قد أثارت الصورة و أفالم الفيديو الرأي العام من خالل أقارب الرهائن          

  . وصرخاتهم  واالستنجاد بحكوماتهم لفعل أي شيء في سبيل اإلفراج عنها 

لقة بالعمليات اإلجرامية و تغطيتها و إبراز فتناول وسائل اإلعالم لألحداث المتع        

فضائعها من خسائر في األرواح ، و دمار في الممتلكات مع تتابع التفاعل مع الحدث 

اإلرهابي و ردود الفعل عليه مع التهويل يستقطب قطاع عريض من الجمهور ، و تصبح 

غطية اإلعالمية للعملية دون قصد أداة لمساندة اإلرهابي و مساعدته في تحقيق أهدافه ، فبالت

اإلرهابية يتحقق انتشار الذعر والرعب الذي تعجز أن تحققه العملية اإلرهابية لوحدها ، كما 

  ).20(يضمن اإلرهابي عرض قضيته على الجميع من خالل اإلعالم 

 فيسعى اإلرهابي إلى تجاوب وسائل اإلعالم معه عند تغطيتها للعملية اإلرهابية         

  ) : 21(التي قام بها ، و بذلك يتحقق لإلرهابي غرضان أساسيان وهما 

إثارة انتباه الرأي العام إلى أن اإلرهاب موجود كظاهرة و له قضية يجب  :أوال 

  . االعتراف بها ، و بالتالي ال بد من االهتمام بقضيته و معالجتها 

  .  الحصول على الشرعية الدولية لقضيته  :ثانيا 

كما يستغل اإلرهابي في المقابل شغف اإلعالميين في إبراز األخبار المثيرة ، لذلك         

فإنه يلجأ إلى العمليات المثيرة من حيث األسلوب أو حجم الخسائر أو مكان و زمن وقوعها و 

التي تحتال الصدارة في أخبار نشرات وسائل اإلعالم المختلفة ، و ذاك من أجل الحصول 

ة ، و كيف ال و أهمية أي عمل إرهابي تقاس بمدى ما يحصل عليه من على تغطية إعالمي

  ) .  22(تغطية إعالمية 

، فتساعد  بذلك تشكل وسائل اإلعالم سبيال لنشر الرعب و الخوف على المأل        

  . اإلرهابي على تحقيق غايته المتمثلة في السيطرة و التأثير على متخذي القرار 
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مشهد   تلفزيون عن طريق تحويل العملية اإلرهابية إلى كما تستغل إمكانيات ال

ويتجاوز ،تلفزيوني لحدث مفاجئ و ضخم و عاجل و مثير تشاهده جماهير واسعة 

حدود األحداث للتأثير عليهم ، فعرض الحدث و تقديمه أكثر أهمية من الحدث نفسه،  

 . وهو ما يزيد من أهمية الحدث اإلرهابي 

إلعالم إلى مكبرات صوتية لخطب اإلرهابيين و الجهة التي و هنا تتحول وسائل ا  

تستطيع فرض قاموسها اللغوي على وسائل اإلعالم سواء منظمات إرهابية أو أجهزة 

تكون قد حققت نجاحا فكريا مهما ، و الجدول التالي يوضح  اإلرهابرسمية لمواجهة 

  ) . 23(المفردات المستحبة لكل جهة 

  

  مفردات يستخدمها اإلرهابيون الجهات الرسميةمفردات تستخدمها

 مجرم -

 إرهابي  -

 عصابة  -

 مخرب  -

 حمام دم  -

 انتحاري  -

 عدوان  -

 قاتل  -

 دعاية -

 عمل تخريبي  -

 أعمال شغب  -

 قاتل مأجور  -

 جريمة  -

  مجاهد  -

 ثوري  -

 مقاوم / مناضل  -

 حرب عصابات / جيش  -

 محرر -

 مطهر  -

 شهيد  -

 حرب وقائية  -

 منتقم  -

 بيان رسمي  -

 عملية ثورية  -

 تحركات شعبية  -

 مقاوم ثوري / مناضل  -

 عدالة ثورة  -

  إرهابي  -
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إن هذه التسميات و األوصاف تحمل دالالت و قيم ضمنية فكرية وسياسية وأخالقية  و       

يتأثر فهم الحدث بنوعية األوصاف و المصطلحات المستخدمة من طرف وسائل اإلعالم و 

تؤثر على تصورات الجمهور ، فاإلعالم األمريكي مثال يسمي النضال الذي تخوضه حركات 

واإلعالم "  مقاومة " في حين يسميها اإلعالم العربي " إرهابا " يني التحرر الوطني الفلسط

" إرهابيون "العربي يصف األفراد و الجماعات اإلسالمية التي تمارس العنف المسلح بأنهم  

، و لكن اإلعالم األمريكي يستخدم وصف آخر " األعمال    اإلرهابية " عملياتهم توصف بـ 

للتأكيد على أن هذا اإلرهابي مسلم ، و " إرهابي إسالمي " أو " اإلرهاب   اإلسالمي " و هو 

  . بالتالي ضرب اإلسالم و وصفه باإلرهاب 

من هنا نجد أن اإلرهابي يحّول العملية اإلرهابية إلى فعل اتصالي ، فيصبح بذلك        

يد من اإلرهاب إستراتيجية اتصالية عنيفة أو عنف اتصالي ، كما يصبح اإلرهاب إعالما يز

  .  فعالية رسالته 

   :وسائل االتصال الحديثة -ب

ساهمت وسائل االتصال اإللكترونية الحديثة خصوصا االنترنيت، الكمبيوتر ، البريد         

اإللكتروني ، الهاتف النقال في إحداث تغييرات على شكل االتصال و مضمونه ، حيث فقدت 

الدول سيادتها و أصبح من الصعب التحكم في مصدر المعلومات ، وإيصال الرسائل 

أو حواجز ، و هذا ما سهل للتنظيمات اإلرهابية عملها  فاستغلت االتصالية دون رقابة 

اإلمكانيات التقنية لوسائل االتصال الحديثة لتحقيق أوسع انتشار ممكن ، واالستفادة من 

خصائص اإلعالم اإللكتروني ، فيعطي للمتلقي فرصة التفاعل مع الرسالة و المرسل ويقيم 

  قوية تأثير الرسائل اإلعالمية ثافة التواصل و بالتالي تعالقات مباشرة معهما ، مما يزيد في ك

  و استفادت هذه التنظيمات أيضا من خاصية الالتزامن التي يتميز بها أيضا اإلعالم 

اإللكتروني في عدم وجود قيود زمنية محددة على استالم الرسائل اإلعالمية وتلقيها كما هو 

  . في االتصال التقليدي 

وسائل االتصال اإللكتروني المعولم فرصة للتنظيمات اإلرهابية لتحقيق كما وفرت         

( االتصال المباشر و السريع و السري مع كافة فروع التنظيم و أفراده ، مما وفر لهذا األخير 

مرونة في التخطيط و التنفيذ  و هذا ما ترك آثارا مهمة على أساليب عمل ) التنظيم 

  . ملياتهم اإلرهابيين و طرق تنفيذهم لع
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  : الهاتف النقال و البريد اإللكتروني -1       

يعد البريد اإللكتروني خدمة تسمح بتبادل الرسائل و المعلومات مع اآلخرين عبر         

شبكة المعلومات ، و تعد من أبرز الخدمات التي تقدمها الشبكة لسرعتها في إيصال الرسالة ، 

ن ، كون الرسالة اإللكترونية المرسلة ال ترتبط بمكان و سهولة اإلطالع عليها في أي مكا

معين ، بل يمكن اإلطالع عليها و قراءتها من أي مكان في العالم ، و اتسع استخدامه في 

مختلف القطاعات خصوصا قطاع األعمال لسهولة وسرعة إيصال الرسائل ، إال أنه من جهة 

مجموعات اإلرهابية ، فتستخدم هذا أخرى يعتبر من أعظم الوسائل المستخدمة من قبل ال

البريد في التواصل بين عناصرها اإلرهابية لتبادل المعلومات والتخطيط ألعمالها ،و لعل 

أبرز العمليات اإلرهابية الحديثة و المنفذة كان فيها البريد اإللكتروني أكثر الوسائل استعماال 

المخططين لها وين للعمليات اإلرهابية  لغرض نقل المعلومات و تبادلها بين القائمين أو المنفذ

  .  

كما استغلت البريد اإللكتروني في نشر أفكارها و الترويج لها والسعي لتجنيد المتعاطفين   

معها عبر المراسالت اإللكترونية ، و لم تتوقف عند هذا الحد فحسب ، بل قامت باختراق 

البريد اإللكتروني لآلخرين ، و هتك أسرارهم  اإلطالع على معلوماتهم و بياناتهم،  

  ها في تنفيذ عملياتها اإلجرامية لمعرفة مراسالتهم و مخاطباتهم و االستفادة من والتجسس عليها

  :الحاسوب و األقراص المضغوطة -2

أصبح الحاسوب أداة ال يمكن االستغناء عنها في مختلف مجاالت الحياة لقدرته الفائقة         

ضحى الركيزة األساسية تخزينها ، و لتنوع الوظائف التي يقوم بها أوفي معالجة البيانات  

  . لمختلف المؤسسات و القطاعات المختلفة 

في الوقت نفسه تطورت األنشطة غير المشروعة التي تستهدف الحاسوب وتتخذه          

" و التي تعترف بأنها    " جرائم الحاسوب " كوسيلة للضرر باآلخرين فيما يعرف بـ 

طريقة مباشرة أو غير مباشرة في استغالل الجرائم التي يتم ارتكابها إذا قام شخص ما ب

الحاسوب أو تطبيقاته بعمل غير مشروع و ضار للمصلحة العامة و مصلحة األفراد الخاصة 

  ) : 25(وتقسم هذه الجرائم إلى نوعين ). 24(

جرائم موجهة إلى الحاسوب و مكوناته و برامجه بشكل مباشر مثل تدمير و إتالف  •

 . المشروع للحاسوب و مهاجمة الحواسيب بالفيروسات البيانات و االستخدام غير 
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جرائم مرتكبة بواسطة الحاسوب و استخدام برامجه مثل االختالس و االحتيال  واالتصال  •

 . و االستخدام غير المشروع ، و السرقة و التنصت على الخوصصة الشخصية 

خصوصا و أنها تعتمد  إن هذه الجرائم تتسبب فيها الجماعات اإلرهابية بشكل كبير        

على الحواسيب المرتبطة مع بعضها في شبكة اتصال ، و لعل ما يزيد أكثر من رغبة 

المجموعات في ممارسة جرائم الحاسوب السمات التي تتسم بها هذه الجرائم و التي تنسجم مع 

  ): 26(غايات و أهداف المجموعات ، و من هذه السمات نجد 

 . ثباتها أو التعرف على الجاني عدم وضوح الجريمة و صعوبة إ -

 . إمكانية حدوثها في زمن قصير  -

 . صعوبة الكشف عن األساليب المستخدمة بعد اكتشاف الخسائر  -

صعوبة تحديد وقت ارتكابها ، و بالتالي صعوبة الحصول على دليل مادي في مثل هذه  -

 . الجرائم 

سهولة اغتنام الفرص الرتكاب هذه الجرائم حاليا ، كون أي شخص يمتلك جهاز شخصي  -

متصل بالهاتف يكون معرضا للهجوم ، كما يكون ارتباطه بالشبكة و بالتالي عوض 

إلحاق الضرر بحاسوب واحد و ما يحتويه من معلومات ، يصيب الضرر بالشبكة كاملة  

دفون شبكة الحاسوب الخاصة مثال بمطار أو و هذا ما يغري اإلرهابيون عندما يسته

مؤسسة أمنية أو اقتصادية ، فيكون الضرر مضاعفا و هو ما يلبي مطامع المجموعات 

 . اإلرهابية 

إن هذه األضرار الجسيمة للحاسوب يترتب عليها خسائر و انتهاكات لحقوق اإلنسان         

ل لما تملكه المجموعات المدربة من ، و زعزعة االستقرار االجتماعي و تهديد سيادة الدو

المقدرة على التغلغل في المجتمع و تهديد أمن المطارات و المصانع الكيميائية ، و محطات 

الوقود و الصواريخ و غيرها و كلها تعتمد على الحواسيب دون أخذ االحتياطات األمنية 

  ) . 27(الالزمة 

ة الحاسوب من قبل جماعات إرهابية في و قد حدثت العديد من الهجمات على أنظم         

كل من فرنسا و إيطاليا و هو ما يزيد من تهديد استخدام جرائم الحاسوب من قبل اإلرهابيين 

  ) .28(في نوع جديد من أنواع اإلرهاب و المتمثل في اإلرهاب اإللكتروني 
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لى إمكانية فكانت أنظمة الحاسوب مطمعا لإلرهابيين ، حيث وقعت حوادث برهنت ع        

التسبب بكارثة يلحق الضرر العام ، و هو ما حدث بالواليات المتحدة األمريكية عندما قامت 

بعض الجماعات الهادفة لتشويه سمعة شركة االتصاالت الهاتفية بتدمير أطباق استقبال 

االتصاالت الخاصة بالمستهدفين سواء الميكروويف أو األقمار الصناعية  كما قامت 

ببعض األرقام الهاتفية الحيوية لشغل الخط و تعطيل الخدمة  و وصلت إلى حد  باالتصال

الدخول على نظام الخدمة الهاتفية اآللي باستخدام كلمات السر ذات الصالحيات العالية التي 

األمنية و من ثم تغيير البرامج و تبديل أرقام المشتركين في  االحتياطسمحت لها بتجاوز 

  ) .    29(بب في اضطرابات هائلة في الخدمة الهاتفية جداول الخدمة مما س

كما تعتمد المجموعات اإلرهابية على نظام الحاسوب و تطبيقاته في مجال التزوير          

حيث ساعد التطور الكبير في أجهزة الحاسوب و الطابعات الملونة و أجهزة المسح الضوئي 

على التزوير و التزييف ، فيمكن بذلك تزييف التوقيعات على الشيكات و المستندات والعقود 

الرسمية ، فتحصل على التوقيع الذي تريده بإدخاله إلى الكمبيوتر بواسطة المسح و الوثائق 

  . الضوئي ، ثم تقوم بطباعة التوقيع بالحجم و اللون نفسها على مستند آخر 

يمكن استخدامه أيضا في تزييف العمالت الورقية بحيث تتطابق تماما مع النقود        

ة و مهارة عالية ، و هي التقنية التي تعتمد عليها السليمة دون التعرف عليها إال بخبر

  . المجموعات كأحد مصادر التمويل غير المشروعة 

و مكنت التطورات التكنولوجية أيضا في هذا المجال من اختراق و تزييف         

المعلومات السرية لبعض بطاقات الهوية و أنظمة الجوازات التي تحمل على ظهرها مستطيال 

مات مشفرة عن حامل البطاقة أو الجواز التي تتم قراءتها باستخدام أجهزة خاصة يخزن معلو

)30 . (  

و هكذا تعتمد المجموعات اإلرهابية على هذه التقنيات المتقنة للتخفي و التستر  تغيير         

هويتها بجوازات سفر ووثائق مزورة لتحقيق أهدافها اإلجرامية و تنفيذ عملياتها دون الكشف 

خصوصياتها ، و هذا ما أدى حاليا ببعض الدول منها الجزائر إلى االعتماد على  عن

جوازات سفر بيوميترية كخطوة أولى للتصدي لهذه التزويرات التي تقوم بها المجموعات 

  . اإلرهابية و غيرها من مجموعات المافيا و ما شابهها 
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  : االنترنيت و المواقع اإللكترونية-3

تعد شبكة االنترنيت من أكثر الوسائل استعماال من طرف المنظمات :  االنترنيت -أ

اإلرهابية و أكثرها خطورة لما تملك من تنظيم و تنسيق لعملياتها المتفرقة و المنتشرة 

و متنوع و مراوغ بصورة   حول العالم ، كما أن الوجود اإلرهابي على الشبكة متفرق 

رعان ما يغير نمطه اإللكتروني ثم يختفي كبيرة ، فإذا ظهر موقع إرهابي اليوم ، س

ليظهر بشكل جديد و عنوان إلكتروني جديد بعد فترة قصيرة ، فمواقع هذه المنظمات ال 

تكتفي بمخاطبة أعوانها و مموليها  فحسب ، بل توجه رسائل أكثر تأثيرا لإلعالم 

حمالت نفسية  والجمهور الخاص بالمجتمعات التي تقوم بترويعها و إرهابها ، و ذلك بشن

ضد الدول العدوة ، فتعرض من جهة أفالما مرعبة خاصة بالرهائن و األسرى أثناء 

، و من جهة أخرى تّدعي أنها تخدم قضايا نبيلة و تشتكي من سوء المعاملة     إعدامهم

  . من قبل اآلخرين 

تمتلك التنظيمات اإلرهابية مواقع مختلفة و متعددة على شبكة االنترنيت ، و التي من  -

خاللها تمرر إعالمها الخاص بشكل مباشر و سريع و غير خاضع ألية رقابة من قبل 

 . السلطات ، و ال أية تصفية أو تعديل من رجال اإلعالم 

ها و صممتها التنظيمات اإلرهابية  نجد و من بين بعض المواقع اإللكترونية العربية التي أنشأت

)31  : (  

و هو الموقع الرسمي لتنظيم القاعدة بعد أحداث الحادي عشر من  :موقع النداء  -1

  . ، و من خالله تصدر البيانات اإلعالمية للقاعدة  2001سبتمبر 

   .و هي صحيفة إلكترونية دورية للقسم اإلعالمي لتنظيم القاعدة :  ذروة المنام -2

و هي مجلة نصف شهرية يصدرها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ، :  صوت الجهاد -3

، و تتضمن مجموعة من البيانات و الحوارات مع قاعدة )  PDF.World( تصدر بصيغتي 

  . التنظيم و منظريه 

و هي مجلة عسكرية إلكترونية متخصصة تصدر عن تنظيم القاعدة وتختص :  البتار -4

  . بالمعلومات العسكرية و الميدانية و التجنيد 
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و الذي يضم العديد من رسائل المنظمات اإلرهابية       : منتدى شبكة أخبار العالم  -5

  . و الذي تنشطه القاعدة في الدولة اإلسالمية بالعراق 

 . يضم إنتاج شركة السحاب و يتناول خطابات قيادات تنظيم  القاعدة : منتدى الساحة -6

و المنتمي إلى الجبهة اإلعالمية اإلسالمية العالمية يخصص أقساما :  منتدى النصري -7

  .خاصة لشركات اإلعالم الجهادية 

من لذا نجد بأن االنترنيت سهلت للمجموعات اإلرهابية إمكانية الحصول على المعلومات      

كل شيء، فتحصلت من خاللها على المعلومات المتعلقة بأهدافها من مختلف األماكن و 

الشخصيات و المنشآت ، و قد أثبتت بعض التحقيقات بأن التجارة الدولية و حجز بطاقات 

  ).  32( السفر للمجموعات تتم عبر الشبكة 

يلة قامت العديد من الدراسات و نظرا لالستخدام الواسع للجماعات اإلرهابية لهذه الوس      

النقاش بين الساسة و المسؤولين حول تزايد استخدام االنترنيت من قبل وو التقارير الصحفية  

الجماعات اإلرهابية كجلسة االستماع التي عقدها مجلس النواب األمريكي و التي شارك فيها 

ا بمجلس النواب و معهد رئيس اللجنة الفرعية الخاصة بمنطقة الشرق األوسط ، و جنوب آسي

دراسات إعالم الشرق األوسط ، و استندت تلك المناقشات إلى الدراسة التي أعدها المعهد 

و المصنف على أنه منظمة مستقلة غير حزبية ال يهدف إلى  1998الذي أنشأ في فبراير 

 الربح ، بل يهدف إلى استكشاف منطقة الشرق األوسط من خالل وسائلها اإلعالمية ، و

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على المواقع الجهادية اإلسالمية األصولية ، و استخدامات 

االنترنيت بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، و ركزت أكثر على الجهود التي يجب اتخاذها 

  ) . 33(لمواجهة تنامي تلك المواقع و تلك المؤيدة لها 

إلسالمية المتطرفة نجحت مؤخرا في استخدام و تنطلق الدراسة إلى أن الجماعات ا        

شبكة االنترنيت ، و ما تتيحه من تكنولوجيا ، و هو ما أعدته التقديرات االستخبارية الوطنية 

األمريكية ، و السيما السلفية منها التي تتبنى خطابا و أعماال معادية للواليات المتحدة 

  ) :34(لسببين أساسين و هما األمريكية و أن هذه الجماعات تستخدم االنترنيت 

 الجوانب العملياتية  •

 .   نشر الدعوة و أفكارها و الترويج لإلسالم من وجهة نظرها  •
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حيث تستخدم المنظمات و الجماعات اإلرهابية شبكة االنترنيت :  األهداف العملياتية - أ

كأداة للتدريب العسكري لعناصرها ، و ذلك من خالل نشر كتيبات عن األسلحة و شرح 

تكتيكات القتال و وصنع المتفجرات ، كما تقدم دورات في صنع المتفجرات و إرشادات حول 

  . كيفية صناعتها محليا و حتى في المنازل 

التابعة لتنظيم القاعدة ذات طبيعة عسكرية " معسكر البتار " فنجد مثال في مجلة         

تنشرها جماعة المجاهدين في الجزيرة العربية على الشبكة ، تقدم من خاللها معلومات تتعلق 

باالتصال بأعضاء التنظيم ، ثم تطورت و أخذت منعرجا أكثر خطورة و المتمثل في الجهاد 

صبحت بعدها تهاجم المنظمات و الجماعات األخرى المعارضة معها فكريا و االلكتروني و أ

أبو " عقائديا بهدف إضعاف روحها المعنوية ، و من أغلب هذه المواقع الجهادية نجد منتدى 

  " . البخاري 

استخدمت الجماعات اإلرهابية شبكات االنترنيت لنشر أفكارها :  الدعوة و التجنيد -ب

ومبادئها و عقائدها ، و قد توصلت إلى ذلك عن طريق تنظيم القاعدة لقسم خاص بالمعلومات 

، إضافة إلى العديد من " شركة السحاب " ، و أنشأت شركة إعالمية نشيطة تسمى بـ 

ات كالتي أنشأتها الجماعات اإلرهابية المنتشرة الشركات اإلعالمية المستقلة التي تخدم المنظم

  " .  الفجر " و " الفرقان " بالعراق و لها وزارة إعالم تتبعها قناتي 

لقد استغلت المجموعات اإلرهابية االنترنيت القتراف جرائمها ، فطورت من أساليبها         

لتدمير المعلومات أو البيانات ، و كيفية التخطيط لها و تنفيذها ، فاستخدمت التقنيات المتطورة 

و نشر أفكار متطرفة ، و التهديد بالقتل أو الخطف ، أو احتجاز الرهائن مقابل فدية معينة ، 

  . كما تقوم بتخريب و إتالف األنظمة و البرامج لتعطيلها عن العمل 

وتجنيد  كما تستخدم الشبكة لتسهيل عملية االتصال مع بعضها البعض و نشر الدعاية         

اإلرهابيين مع تدريبهم على كيفية تنفيذ العمليات اإلرهابية ، و من جهة أخرى تستعملها 

كوسيلة اتصال للحصول على المعلومات المتنوعة بهدف التخطيط و تنفيذ أنشطتها و جرائمها 

، و ال تتوقف عند هذا الحد ، بل تسعى إلى نشر أفكارها و بثها  وتحريض األشخاص على 

ف و العنف و تعليم األفراد كيفية صنع المتفجرات أو طرق تنفيذها ، و وصلت من التطر

  .  خالل صفحاتها الخاصة على االنترنيت إلى إرسال التهديدات  والتخويفات للخصوم 
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و تعتبر تلك الجماعات الدعوة جزء مرتبط بالجهاد و أحد أوجهه ، و النشاط         

رنيت نوع من الجهاد لألشخاص الذين ال يستطيعون المشاركة المعلوماتي اإلعالمي على االنت

  .في ساحات و جهاد الدعوة 

  مخاطر استعمال المجموعات اإلرهابية لتكنولوجيا المعلومات : خامسا 
  : إن أكثر و أكبر مخاطر تكنولوجيا المعلومات تكمن فيما يلي 

للمراقبة و التحكم  و "  شبكة المعلومات العالمية" صعوبة إخضاع شبكة االنترنيت أو  -

عدم وجود مؤسسة تقوم باإلشراف عليها ، و بالتالي استغلت سلبا عن طريق تمرير 

شعارات متطرفة ، و خطابات إرهابية تدعو إلى الجهاد و االغتياالت و العمليات 

االنتحارية ، أو تنفيذ مختلف العمليات اإلرهابية التي تنشد بها المجموعات اإلرهابية عبر 

 .واقعها اإللكترونية م

عدم امتالك االنترنيت من قبل جهة مركزية محددة أدى إلى حرية  التصرف ،و حرية  -

نشر اآلراء و األفكار التي ال تتماشى مع استقرار األفراد و الدول ،  و عدم وجود رقيب 

 .و حسيب وراء هذه التصرفات ، و قمعها مما سهل عمل الجماعات المتطرفة 

لسلطتها و قوتها على االحتكار خصوصا في مجال االتصال  و المعلومات ، فقدان الدول  -

و اتساع مجال أدوات و تكنولوجيات االتصاالت التي تحمل المعلومات و الصور الرقمية 

مبرر احتكار الدولة لقيادة النظام اإلعالمي و  ، فقضت على شرعية التنظيم العام ، سقوط

، فأصبحت تمرر و ترسل المعلومات التي تضر تنظيمه ، و تراجع دورها الفاعل 

باستقرارها و أمنها من جهة ، و من جهة أخرى تفضح أهدافها السياسية و قوانينها التي 

 . طالما كانت حبرا على ورق 

سهولة استخدام األفراد للشبكة بعيدا عن عيون الرقيب و الرقابة ، فبات من المحال حذف  -

فيسمع لغة غير مناسبة و صور غير الئقة قلما  ما هو سيء أو غير مرغوب فيه ،

نسمعها أو نشاهدها في وسائل االتصال األخرى  فتضرب بأخالق   المجتمعات ، و 

بدأت وفتحت المجال ألغراض خارجة عن حدود األدب و األخالق المتعارف عليها  

قانون عمليات اإلساءة إلى بعض األفراد و الدول ممكنة في ظل غياب الرقيب ، أو ال

الذي يردع مثل هؤالء  فمثل هذه العمليات جعلت من تكنولوجيا المعلومات أداة للتجاوز 

 . على حدود و حقوق اآلخرين 
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طبيعة البريد اإللكتروني التي تسهل عملية التواصل بين األفراد ، فأعطت الفرصة  -

فيذ خططها و للمجموعات اإلرهابية لتبادل المعلومات و نشرها رغم بعد المسافات ، و تن

برامجها اإلرهابية دون إحساس المراقبين  بها ، فيتم التواصل بسرية    و سرعة ال 

يمكن إخضاعه لرقابة الدول أو قوانينها ، كما تغير من مواعيد و أماكن لقاءاتها للحفاظ 

على استمراريتها  كما تقوم بتمرير رسائلها برموز و ألقاب يستحيل الوصول إلى 

 . الكشف عن تطلعاتها  مصادرها ، أو

خشية الحكومات و الدول من عملية التحكم و ضبط المجموعات و المنظمات اإلرهابية  -

التي تنشر الرعب و الجريمة بمختلف أنواعها ، فتقف كمتفرج يتابع مسلسل الدمار و 

االغتياالت  و التفجيرات و العمليات االنتحارية التي تتفنن فيها ، لتضرب أمنها و 

 . ارها  و تزرع الخوف و الفزع في صفوف األمن و األفراد استقر

إن اآلثار السلبية لتكنولوجيا المعلومات خطيرة ، تضرب أعماق المجتمع ، فثورة  -

المعلومات تمثل تهديدا لألمن القومي للمجتمعات ، فكما نستطيع شن حروب معلوماتية ، 

ه الحروب     و اإلرهاب و حمالت دعائية ، فإننا في الوقت نفسه عرضة لمثل هذ

 . المعلوماتي الذي يضرب كيان الفرد و المجتمع 

ثورة المعلومات و ما أفرزته من سرعة في نشر األخبار يشكل أحد المخاطر  و سلبيات  -

فقد ساهم هذا التطور في وسائل االتصال   .) 35(التكنولوجيا من وجهة نظر الحكومات 

بسرعة ، السيما األخبار األمنية و الحساسة التي  إلى معرفة األفراد لألخبار الجديدة

و فبركة  تحاول الحكومة التستر عليها ، و وضع البدائل و التخطيط إليجاد أساليب

أكاذيب إلقناعهم خصوصا عندما يتعلق األمر بالقتل و االغتياالت  و التفجيرات ، و الذي 

ج عمل اقع اإلرهابية التي تروأصبح مستحيال مع تكنولوجيا المعلومات ، إضافة إلى المو

  .    المجموعات و القاعدة 

  :خالصة   

ما سبق نجد أن المجموعات اإلرهابية بصفة خاصة ، والمجموعات اإلجرامية بصفة م     

عامة تستغل تكنولوجيا المعلومات للوصول إلى أهدافها وتحقيق مآربها بكل الوسائل والطرق 

، إال أن هذه التكنولوجيا من جهة أخرى تسمح وتسهل للدول والحكومات مهمة القبض 

يق المطاردات ،والتصنت إلى إتصاالتها ، وكذا غلق المواقع والسيطرة على أعضائها عن طر



  2014نوفمرب . 2ج،8ع: جملة البحوث والدراسات العلمية
327 

 

المروجة لإلرهاب والتطرف ، إضافة إلى التقارير التي تصدرها هيئة األمم المتحدة والمجتمع 

الدولي والمتعلقة بالقضاء على اإلرهاب ومكافحته ، وتبقى تكنولوجيا المعلومات سالح ذو 

نتون نتائجها على الفرد والمجتمع ، وإن إستعملت سلبا  حدين إن استعملت إيجابا تعود بالخير

   . وخيمة
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حق اإلنسان في الحياة ... أسلحة الدمار الشامل  وحقوق اإلنسان
 وسالمة الجسد

هاشمي حسن .د   

 كلية الحقوق 

 جامعة جيجل

hachemihacene@gmail.com 

Abstract:  
Generally, human rights include right to life and body integrety. They will not 
be into effective protection until they are preserved from any practice that 
underestimate them.  
As there is a huge evolution in weaponery, especially weapons of master 
destruction, these rights are put on the stake. This necessitate a real 
intervetion of international law so as not to be destroyed by weapons of master 
destruction. 
 Despite the fact that there is no extreme ban of using these weapons, 
international law tried, through official and non-official ways, to stop using 
these weapons and preserve both rights to life and body integrity.    

:الملخص   

، ال  بصفة خاصة  ق في الحياة ، والحق في سالمة الجسدإن حقوق اإلنسان عامة ، والح
يمكن أن تكون محل حماية حقيقية إال إذا كانت في مأمن من كل سلوك ينتقص منها أو يحد 
من التمتع بها ، ونظرا للتطور الحاصل في منظومة السالح وخاصة أسلحة الدمار الشامل 
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فعاال للقانون الدولي في هذا  الفان هذه الحقوق أضحت على المحك ، مما يستوجب تدخ
الصدد قصد الحيلولة دون مصادرة أسلحة الدمار الشامل لها، وبالرغم من عدم وجود ما 
يقطع بالتحريم المطلق لهذه األسلحة اتفاقا ، فان القانون الدولي حاول من خالل قنوات 

ى التمتع بالحق رسمية دولية او غير رسمية  للتصدي لهذه األسلحة ومنعها من التأثير عل
في الحياة والحق في سالمة الجسد نظرا لما تخلفه هذه األسلحة من هتك ال محدود لهذين 

                                                                                   .الحقين

: مقدمة  
على مكونات وعناصر وآثار وخيمة  خاصة السالح النووي، ن احتواء أسلحة الدمار الشامل،إ

أهم الحقوق التي يجب أن  انيعد انذلوال ،الحق في الحياة والحق في سالمة الجسد نم تجعل

بشكل مباشر أو غير مباشر، إذ يعد ناتج السالح النووي  النتهاكل عرضةيتمتع بها اإلنسان 

مباشر إذا سبب أمراضا ن، وقد يصبح سببا غير ين الحقيسببا مباشر النتهاك هذ من إشعاعات

                                     .لألجيال ةوراثي تسبب في امراضخطيرة كالسرطان أو 

كما يعد استعمال األسلحة البيولوجية والكيميائية مسببا لهالك اإلنسان لما تحتويه هذه األسلحة 

القانون الدولي بهذا السالح مواد وسموم وغازات خانقة ، لذا كان من الضروري أن يهتم من 

                                                                            .وينظم استعماالته

تعامل القانون الدولي  كيففان اإلشكال الذي يطرح نفسه للمعالجة في هذه المقال هو  وعليه

  .؟ )حق الحياة، وحق سالمة الجسد(مع استعمال أسلحة الدمار الشامل لحماية حقوق اإلنسان 

النصوص الدولية وقرارت الهيئات  ولمعالجة هذا اإلشكال سنعتمد في دراستنا على تحليل

وفقا لحاالت  الوقوف على وصف استعماالت أسلحة الدمار الشامل  و الدولية ذات الصلة 

                     :ليمحاور على النحو التا ةمقسمين هذا العمل إلى  ثالثاستعمالها تاريخيا 

                   سلحة الدمار الشامل و حق اإلنسان في الحياة أاستعماالت  :المبحث األول

               استعماالت أسلحة الدمار الشامل وحق اإلنسان في سالمة الجسد :المبحث الثاني

.قواعد القانون الدولي للحقوق اإلنسان ل ةخالفماستعمال أسلحة الدمار الشامل  :الثالث المبحث  
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سلحة الدمار الشامل وحق اإلنسان أاستعماالت : المبحث االول                    

                                                                في الحياة

                                           :   أسلحة الدمار الشامل: المطلب األول

أسلحة تدميرية، وهي  تلك األسلحة التي تحتوي على قوة " تعرف أسلحة الدمار الشامل بأنها 

تدميرية، وإشعاعية ،وحرارية ،كوسيلة إلفناء البشرية أو إحراق أو تلويث الكائنات الحية 

                                     ."وسحق مظاهر الحياة في منطقة االنفجار وما حولها

ألمم المتحدة عن طريق لجنة األسلحة التقليدية التابعة لألمم المتحدة سنة احين عرفتها ي ف

                                      :في تعريفها ألسلحة الدمار الشامل بما يلي 1968

النووية واألسلحة المصنوعة بالمادة  يجب أن تتضمن أسلحة الدمار الشامل أسلحة االنفجار"  

 ذات نشاط إشعاعي وأسلحة الفتك الكيمائية والبيولوجية وأي أنواع من األسلحة األخرى التي

صنعها في المستقبل والتي تتشابه خصائصها في األثر التدميري مع القنبلة الذرية أو  يمكن

مل على األسلحة النووية تتلك األسلحة التي تش"وتعرف بأنها ،  )xxxix(".األسلحة األخرى

واألسلحة الكيميائية بأنواعها، واألسلحة ، )الذرية، الهيدروجينية، والنيترونية(بأنواعها 

)xl("بأنواعها، ويشمل جميع الحامالت لها من طائرات وصواريخ       )تريةيالبك(البيولوجية   

                        :                 األسلحة النووية: الفرع األول 
يعد السالح النووي من األسلحة الخطيرة والتي تشكل تهديدا للحياة البشرية بكاملها، إذ  يؤدي 

لذا . والتي تؤدي إلى آثار وخيمة يجب  تجنبها مسبقا استعمالها إلى تسرب إشعاعات نووية، 

فان استعمال هذا السالح، بشكل عشوائي في مجال مشروع أو غير مشروع، أوفي مجال 

            :هي هذه األسلحة ثالث أنواع، ولصناعي، أو حربي قد يحدث ضررا ال حدود له

:أوال وهي القنبلة التي تعتمد على التفاعل النووي بين النيترونات السريعة : القنبلة الذرية 

، وينتج في هذا التفاعل نواتج 239والبولوتينيوم  235ومادة قابلة لالنشطار مثل اليورانيوم

ه في هذه القنبلة لها كتلة يشطار مع نيوترونات سريعة وخروج طاقة، والمادة اإلنشطاراالن

                                                  )xli(.حرجة يتم التفاعل النووي الذي يتبعه االنفجار الذري 

:ثانيا النوع من القنابل تنتج الطاقة نتيجة اندماج  افي هذ: )xlii(القنبلة الهيدروجينية 

                            ) مثل التطاير الهيدروجيني( ها البعض لذرات الحقيقية مع بعضل
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،  وهذه القنبلة تمر بمراحل ثالث وهي االنشطار، أالندماج: القنبلة فوق الهيدروجينية_  1    

                                                                                   .االنشطار

هذه القنبلة لها قدرة تدميرية خارقة قد تؤدي إلى إبادة الجنس البشري :القنبلة الكوبالتية  -2

 10بأكمله وكذلك كل الكائنات الحية ، وذلك في منطقة االنفجار وما حولها لمدة قد تصل إلى 

                                                                                    .سنوات

دي إلى  إبادة الجنس ؤنوع آخر من القنابل الرهيبة ، وهي ت اوهذ:القنبلة النيوترونية  -3

وهذه  .البشري والكائنات الحية بإشعاع شديد من النيوترونات الناتجة من قنبلة هيدروجينية

.الء عليهايعدم تدمير األسلحة والقطع الحربية مما يسهل اإلستالقنبلة تهدف  لقتل الجنود و  

:                                              األسلحة الكيميائية: الفرع الثاني  

أو مواد صلبة معدة خصيصا لكي تسبب  وائلإن الكيماويات السامة عبارة عن غازات أو وس 

قسوتها وإزعاجها للنفس البشرية متمثلة في حاالت تتفاوت في درجات  إصابات بين األفراد

متصاعدة من القصور واإلعياء الجسماني والذهني وعدم القدرة على التفكير تصل في النهاية 

xliii  (إلى الموت ( .     

الغازات الحربية: أوال       
:أقسام ةالغازات تقتل وتشوه األشخاص وهي ثالث إن هذه:  

 وهي غازات تحدث تأثيرا ساما على أعضاء جسم: غازات سامة قاتلة -1

               اإلنسان، وقد يصل تأثيرها إلى وفاة الشخص بهذا الغاز إذا لم يتناول المصل

 الغازات، غاز المضاد بعد مدة قصيرة من تعرضه لإلصابة بهذه الغازات السامة وتشمل هذه

                                                         .األعصاب والغازات الخانقة        

 وتعرف بالغازات المعطلة وهي غازات تحدث تأثيرات : غازات شل القدرة -2

قادرين  فيزيولوجية أو ذهنية أو كليهما لفترة زمنية وهي تجعل األفراد المصابين بها غير

، وتشمل غاز همتركيز جهودهم للقيام بأعمالعلى  DN وغاز " أداميزيت"واسمه   CN    وغاز 

                                            CS ".أورتوكلور بنزال نيتريل المالون" واسمه    

 اوهي غازات تؤثر على سلوك اإلنسان بشكل مباشر حيث تسبب تهيج: غازات اإلزعاج -3

 .م لفترة مؤقتة فيفقد من يتعرض لها السيطرة على نفسه بشكل كليلبعض األجزاء من الجس
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كما أنها مهيجات حسية تسبب جريان الدموع مؤقت، ومن اآلثار التي تنجم عنها أنها تسبب 

تعطيال مؤقت يشبه الشلل لمن يتعرض لها مع فقدان البصر والسمع، أضف إلى ذلك فقدان 

                                                                             .االتزان العقلي

وهي تضم مجموعة من الغازات أهمها غاز الفوسجين، وغاز  :الغازات الخانقة: ثانيا

                                                                 .ثنائي الفوسيجين، غاز كير

وهي غازات تكون في الحاالت الطبيعية عبارة عن سوائل عديمة : غازات األعصاب: ثالثا

نحوه من وجودها، وتعتبر هذه  ةالهدف الموجه يعلمم ال ثاللون والرائحة والذوق، ومن 

                                           )xliv(الغازات من أهم األسلحة الكيميائية األكثر فتكا 

وتشمل غازات حامض كلورميد سيانوجين، سيانور  :الدمالغازات المؤثرة في : رابعا

قد قام العلماء الفرنسيون بتحضير هذه الغازات من أجل استخدامها في الحرب ف .الهيدروجين

األولى من طرف القوات الفرنسية  الحرب العالميةأثناء 1916عاما وبدأ االستخدام الفعلي له

خل هذه الغازات في الجسد من خالل الجهاز وتد .ضد قوات المحور خاصة القوات األلمانية

 التنفسي أو الجلد وتتميز هذه األخيرة بتأثيرها السريع على من يتعرض لجرعات صغيرة منها

الكريات الحمراء لألكسجين نقل فهي تعمل على تعطيل تنفس الخاليا الحية، وذلك بمنع عملية 

أوبمنع نقل ثاني أوكسيد الكربون من الرئتين Co2 المتجمع في أنسجة الجسم، وقد يموت

.                                       دقائق10اإلنسان إذا استمر تعرضه لهذه الغازات لمدة  

     تكون عادة هذه الغازات: الغازات الكاوية أو الغازات المؤثرة في الجلد: خامسا

وثنائي لنيتروجين غاز الخردل، وخردل ا:في شكل سائل زيتي يحرق الجلد و تشمل  

                                             .بروموثيل سلفيدا واللويزيت وأكسيد الفوسيجين

منها غاز الكلور  ، غاز أستيوفيون وتتميز :للدموع   الغازات المسيلة : سادسا  

بتأثيرها الفوري على العين، وقد تم إنتاج هذه الغازات بواسطة الواليات المتحدة األمريكية 

باستعمال هذه الغازات لتفريق  1993، وقد سمحت اتفاقية األسلحة الكيميائية لعام 1918عام 

                                                      .المتظاهرين في حالة قيام أعمال الشعب

العقاقير المهدئة وعقاقير منبهة،  وتشمل :غازات شل القدرةو الغازات النفسية: سابعا

                                                                              )xlv.(والعقاقير المؤثرة على النفسية
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:                                             األسلحة البيولوجية: الفرع الثالث  

تعرف بأنها االستزراع أو اإلنتاج المعد للكائنات الممرضة من بكتيريا أو فطريات أو 

فيروسات ونواتجها السامة أو أي مواد ضارة أخرى ناتجة عنها بهدف نشر المرض في 

                                             . هالكها مما يؤدي إلى الكائنات الحيةاإلنسان أو 

                      وقد تكون مثل هذه الكائنات الحية الدقيقة موجودة طبيعيا في البيئة التي 

يوجد بها ذلك العائل المستهدف، وذلك على صورة سالالت برية، أو تكون ساللة هذا 

                                                                                                   ).xlvi(االميكروب معدلة وراثيا

                      كما تعرف الحرب البيولوجية بأنها االستخدام المحفظ بالكائنات الحية أو 

أو في الجبهة سمومها إلحداث الوفاة أو إلضعاف القوة البشرية سواء في مسرح العمليات 

                               .)xlvii(الداخلية، كما تستخدم إلهالك الثروة الحيوانية والزراعية

إذا ما - تعتبر األسلحة البيولوجية من األسلحة الخطيرة ذات التدمير الشامل والتي ال يمكن  

 .كائنات الحيةعدد كبير جد من البشر وال،وتوأدي لهالك  السيطرة على نتائجها -استخدمت 

 ارذق احوهنا يكون السالح البيولوجي سواء كان ميكروبات ضارة أو السموم الناتجة منها سال

xlviii(.لألخالق أو المبادئ السامية وال يضع حقوق اإلنسان في اعتبارها قيم وزنيال  ( 

         وهي أسلحة تعتمد على خاليا ال ترى إال : األسلحة البكتيرية والجرثومية: أوال

بواسطة المجهر وتتكاثر بواسطة انقسام الخلية، وتعتمد طريقة عملها، على حدود تفاعالت 

وتسبب  .كيميائية معقدة بداخلها، ينتج عنها مواد كيميائية تسبب المرض داخل جسم اإلنسان

 امراضأوالكوليرا وأمراض أخرى كالجمرة الخبيثة وهي  الطاعونكالبكتيريا أمراض خطيرة 

                                                                              .تؤدي للموت

سمه إالصغر  ىوهي أسلحة تعتمد على عامل في متناه:األسلحة الفيروسية: ثانيا

    الفيروس

نانومتر هذا وال ينمو الفيروس خارج الجسم إال في أنسجة  300و 10، يتراوح حجمه مابين 

(ى نوع واحد فقط من الحامض النووي حية وهي تحتوي عل RNA (أو)  RND وعند إصابتها ) 

للخلية تقتلها ويطلق على التفاعل األثر االستسالمي كما تتحول الخلية المصابة بالفيروسات 

من خلية عادية إلى خلية ذات صفات سرطانية غير أن الخطر الحقيقي في هذه األمراض 

                                     :مضادات حيوية وهيالحقيقية هو عدم وجود لقاحات أو 
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 بحياة أجيال كثيرة من البشر وينتقل  ىوهو مرض وبائي أود: الجدري .1

هذا الفيروس عن طريق العطس والسعال والهواء وتزيد نسبة العدوى به في الجو الجاف 

أخطر أنواع الفيروسات والبارد، هذا ويمكنه أن ينتقل في كافة الظروف ويعد هذا الفيروس 

 1877وقد كانت آخر حالة جدري في إفريقيا عام .مكن استخدامها في األسلحة البيولوجيةمال

                                                          .وقد أودى بحياة الماليين من البشر

ي إلى وفاة حوالي وهو أحد األمراض الفيروسية األكثر فتكا، حيث يؤد: فيروس األيبوال .2

  .ونشأ في أحراش إفريقيا وآسيا 1976من الحاالت السريرية وقد تم اكتشافه عام  90%- 50

:األسلحة الفطرية: ثالثا ولها قدرة  -ميكروبات–هي أسلحة تعتمد على الكائنات الحية الدقيقة 

هائلة على التكيف والنمو في العديد من األوساط البيئية، وقد كانت الفيتنام في مطلع السبعينات 

ولكون استعمال هذه األسلحة قد يؤدي  )xlix(.لتجارب في هذا المجاللمن القرن الماضي حقال 

وة تدميرية فإننا سندراس هذا الحق في الوثائق الدولية السالفة لهالك البشر لمالها من ق

وتأثيرات السالح النووي والكيميائي والبيولوجي على هذا الحق  ونبين التعارض بين استخدام 

                   .) l(هذا السالح ألغراض غير سلمية وضرورة االلتزام بحماية حق الحياة 

      :حق اإلنسان  في الحياة في المواثيق الدولية واإلقليمية : المطلب الثاني
يعتبر حق الحياة من الحقوق التي يتمتع بها كل كائن بشري سواء كانوا أفرادا أم شعوبا ومن  

والتمتع به وحمايته يعد ضمانا للتمتع  .هذه الزاوية يأتي هذا الحق في مقدمة حقوق اإلنسان

وق األخرى التي شملتها المواثيق الدولية واإلقليمية، األمر الذي يجعل وبمفهوم ببقية الحق

المدنية والسياسية، ( المخالفة المساس بهذا الحق وسلبه يعد انتهاكا لحقوق اإلنسان برمتها

بل إعداما لها، والعتبار أن هذا الحق هو أهم الحقوق  )li()واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

ته من كل المخاطر وجب حماي . بالحق ، 1948لعام فلقد اهتم اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

 كما اهتم ،)lii("لكل فرد الحق في الحياة وسالمة شخصه"  3في الحياة إذ جاء في نص المادة 

الحق في الحياة "1ف 6في المادة، بحق الحياة ،1966الدولي للحقوق السياسية والمدنية  العهد

حد من حقه تعسفا أوعلى القانون أن يحمي هذا الحق وال يجوز حرمان  إنسانحق مالزم لكل 

"...)liii(.                                                                                      

 1950لعام  كما عالجت االتفاقيات اإلقليمية هذا الحق بنص االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان

، كما تضمنه أيضا )liv(...."حق كل إنسان في الحياة يحميه القانونأن " على 02في مادتها 
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ال يجوز انتهاك "  04في مادته ، 1981لعام الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 

     . )lv("وال يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا ... حرمة اإلنسان، ومن حقه احترام حياته 

ق الذي ال يتحقق إال في  ظل بيئة نظيفة الستمراره ، وأن استعمال السالح النووي هذا الح

يعد اعتداء على هذا الحق لكونه يتجاوز الغاية من استعماله والمتمثلة في الغاية من استعمال 

السالح في أي حرب وهي الفوز بالحرب، وذلك العتبار أن استعماله قد يؤدي إلى انتهاك 

األمر الذي ال لهم،  الهالك الشاملبل لبشر لم يشاركوا في هذه الحرب، حقوق كثير من ا

ينطبق الحق في عدم الحرمان من الحياة، إنه ومن حيث المبدأ. يتماشى وقانون الحرب  

غير أن اختبار ما هو الحرمان التعسفي من. بطريقة تعسفية في األعمال العدائية أيضا الحياة  

وهي القانون المنطبق في، الخاصة المنطبقة يتعذر تحديده بواسطة القواعد ، النزاع المسلح 

                                                  .)lvi(المصمم لتنظيم تسيير األعمال العدائية 

:       ثر استعمال أسلحة الدمار الشامل على الحق في الحياةأ: المطلب الثالث
اإلنسان في الحياة  حاالت انتهاك حق  أشهد العالم أسونه وفي إطار استخدام السالح النووي  

الصعب تقدير عدد الضحايا، إذ صرع  ، إذ كان من "نكزاكي"و" هورشيما"وذلك في  تفجير  

 75، وان"هورشيما"الف جراء تفجير 100ألف من سكان المدينة وإصابة  140ما يزيد عن

)lvii(.د اآلالف من المدنيينإصابات خطيرة ، وفق" نكازاكي" صيبوا فيأ  ألف قتلوا وهناك من .

 8.000، وأن "هيروشيما"أصيبوا في  86.000قتلوا، 68. 000أن  ألف   يعتبر

أصيبوا في نجزاكي، لكن تقدير الوفيات في القنبلتين21.000قتلوا، ألف في  200وصل إلى 

)lviii(1950ألف في نكزاكي 14وهورشيما  حدثت اإلصابات نتيجة قوة العصف والحروق , 

                                                                   . )lix(تلوث اإلشعاعي وال

بعد انفجار قنبلة هيروشيما بمدة شهر كلفت جماعة من علماء الطبيعة والمهندسين واألطباء 

، وجاء في تقرير الدكتور 1945سبتمبر  8ببحث آثار ونتائج القنبلة الذرية فبدأت أبحاثها في 

أن القنبلة الذرية أكثر من سالح " أمام لجنة خاصة مشكلة من الكونجرس" فيليب مورسن"

 330بل أنها شيء مرعب للغاية فمائتان وستون طبيبا من األطباء البالغ عددهم  ...جديد 

شخص في هيروشيما لم يمكنهم معاونة الجرحى، والمتطوعون والممرضات البالغ عددهم 

شخص في لحظة  1800ديثا وأتموا تدريبهم قتل منهم أكثر من، والذين تخرجوا ح2400

واحدة ودمرت أثنين وأربعين مستشفى من البالغ عددها خمسة وأربعين، كما كان في 

هيروشيما حوالي ثالثة وثالثين موقع مدفعية قتل أو فقد ثالثة أرباع من رجالها ودمرت جميع 
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. مع خمسة آالف جندي من ثمانية آالف وقتل القائد األعلى وهيئة أركان حربه .المنشآت

آثار بالضغط والحريق القوا حتفهم بوأحدثت دمارا شامال فهؤالء الذين لم يلقوا حتفهم 

                                                                                                          )lx("....اإلشعاع الذرى

                   وإثر التجارب النووية أضرارا بيئية أثرت على حق اإلنسان كما شهد العالم

في التمتع ببيئة نظيفة لتلوث تلك البيئات باإلشعاعات النووية والتي تستمر آلالف السنين 

وذلك عند انتقال اإلشعاع النووي  .وتؤثر بذلك على حقوق أخرى لإلنسان كحقه في الحياة

  .                                                   ق الهواء أو الغذاءلجسم اإلنسان عن طري

ومن هذه التجارب، التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية في رقان منطقة حمود، 

إن مواقع التفجير، ظلت مواقع مهجورة تغطيها طبقة من وكذا عين اكر بوالية تمنراست، 

فيها كل مظاهر الحياة وارتفعت بها مستويات اإلشعاع النووي مما الغبار المشع، وانعدمت 

أصبحت المناطق ، إذ أدى إلى استحالة الحياة على هذه المناطق من األرض الجزائرية

المياه الجوفية القريبة االمر الذي لوث المجاورة لمناطق التفجير موضعا لدفن النفايات المشعة 

ن المناطق المجاورة عند استغالل هذه المياه خطورة على صحة سكاوشكل من السطح 

                               .)lxi(الجوفية الستعمالها في الشرب وري المحاصيل الزراعية

كما أن اآلثار الضارة لإلشعاع النووي الفوري واآلجل والغبار النووي المتساقط ، لها تأثير 

ات كيميائية في جميع األجسام وتعتبر مدمر على الحياة وتسبب أمراضا ، كما تسبب تغير

سامة بالنسبة آلثارها، واإلشعاع النووي الذي يحدث فور االنفجار النووي يتكون من أشعة 

مكونات العناصر في أضرارها مباشرة تسبب خلال إذ تعد ألفا، وجاما، ونيوترونات بيتا 

مات والمواد األخرى التي تكون يزنوذرات األجسام وتفسد البروتينات ، وتغير تركيب اإل

                                                                   )lxii(جسم اإلنسان إلى درجة خطيرة تسبب الوفاة 

في الحرب العالمية بها، خاصة غاز الخردل قد بدأ االستخدام الفعلي أما األسلحة الكيميائية 

سطة القوات األلمانية ضد القوات الروسية على الجهة ، بوا1917يوليو  12األولى بتاريخ 

 250الغربية في مدينة أيبر، وقد أنتج من هذه المادة في ما بين الحربين العالميتين حوالي 

.أنها لم تستخدم في الحرب العالمية الثانية وتستخدم هذه الغازات لتأثيرها القاتل اال ،ألف طن  

                 الحالية خاصة في شهر افريل من سنة "  ةيرسو"كما أن استعمالها في حرب 

، إذ تتهم دول وأطياف من المعارضة كان محل اتهامات بين الحكومة والمعارضة  2013

األمر الذي ، ، في عدة مناطق سورية"أسلحة مميتة ومواد سامة"السلطات السورية باستعمال 
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باستخدام أسلحة ومواد كيماوية في الهجوم " جماعات إرهابية مسلحة"متهمة ، نفته األخيرة

في وقت نقلت وكاالت أنباء عن دبلوماسيين في األمم المتحدة، قولهم ، على خان العسل بحلب

 ".سورية"على استعمال األسلحة الكيميائية خالل الحرب في" أدلة صلبة"إن دول غربية تملك 

 بان كي مون،_ن العام لألمم المتحدة قد أرسلت إلى األمي" أدلة مقنعة تماما"مشيرين إلى أن 

االتهامات  ةحدمن اد وز ".لدعم االتهامات ضد النظام السوري باستخدام السالح الكيماوي_

شواهد "عندما قالت إن لديها "كارال ديل بونتي "المتحدة  بين االتجاهين تصريحات محققة األمم

قاتلي المعارضة السوريةعلى احتمال استخدام م" قوية، إال أنها غير مؤكدة مادية لغاز  

.السارين على"جاي كارني "وتصريح المتحدث باسم البيت األبيض   أن ديل بونتي مخطئة،  

األسلحة، وذلك على الرغم من أن  وأن نظام األسد قد يكون هو المتورط في استخدام تلك

يل لجنة تحقيق في األمر الذي دفع األمم المتحدة لتشك، الواليات المتحدة لم تتأكد من ذلك بعد

وسط خالف بين األمم  هذه المسالة، والتي لم تباشر عملها داخل األراضي السورية بعد

المتحدة والحكومة السورية، إذ طلب األمين العام لألمم المتحدة السماح للبعثة باالنتشار على 

                  )lxiii(.فيما اعتبرت الحكومة ذلك اختراقاً للسيادة السورية، كامل األراضي السورية

:المبحث الثاني استعماالت أسلحة الدمار الشامل وحق اإلنسان في سالمة الجسد   

    :اإلنسان في سالمة الجسد في المواثيق الدولية واإلقليمية حق:لالمطلب األو

   

               إذ جاء في ، لقد اهتم اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بالحق في سالمة الجسد

)lxiv("لكل فرد الحق في الحياة ، وسالمة شخصه" 3نص المادة  كما اهتمت االتفاقية الدولية  

ال يجوز إخضاع " 7للحقوق السياسية والمدنية  بالحق في سالمة الجسد  بنصها في المادة 

حد للتعذيب وال للمعاملة القاسية أو الحاطة بالكرامة، وعلى وجه الخصوص، ال يجوز إجراء أ

اإلقليمية هذا ات كما عالجت االتفاقي، )lxv("طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر أية تجربة

ال يجوز إخضاع أي إنسان " على 3الحق بنص االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان في مادتها 

ال يجوز انتهاك " 04الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب في مادته و.)lxvi(..." للتعذيب

ومن حقه احترام حياته وسالمة شخصه البدنية والمعنوية  وال يجوز حرمانه  حرمة اإلنسان،

                                                                                                  )lxvii(" من هذا الحق تعسفا 

ذلك ة ما، ل سلطإن انتهاك هذا الحق ال يكون فقط باستعمال القوة وتعذيب األشخاص من قب

في الصعق الكهربائي، والجلد، والوخز باإلبر واألشواك، والحرمان  الكامنالتعذيب البدائي 
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الجسد بإدخال مواد سامة  ةمن األكل والتعذيب بالمياه، بل يشمل اليوم التعذيب انتهاك حرم

صد أو تعريض األشخاص له ق للجسم قصد التعذيب أو اإلضرار خاصة اإلشعاعات النووية

اإلضرار بهم، إن ما يؤكد هذا تلك األضرار واآلثار التي يخلفها  هذا اإلشعاع والموصوفة 

                                                                                 .بالخطرة 

ثر استعمال أسلحة الدمار الشامل على الحق في سالمة أ :المطلب الثاني

          :الجسد
ن هذه األسلحة، أثار يدفع للقول بآفي الحروب من  إن ما تخلفه استعماالت أسلحة الدمار

تقضي وبشكل مباشر أو غير مباشر على حق اإلنسان في سالمة جسده، وتؤدي بذالك 

سرطان، أو بالتأثير اللإلضرار به سواء بتشويه جسده أو بإصابته بأحد األمراض الخطيرة ك

                                            . بشرية أو التشبع بمخلفاتها على أنسجة الخاليا ال

تنتقل في الكروزومات الوراثية ألبناء المصاب بأمراض نووية آو أثار  األسلحة النووية ان

إلضرار باألجنة فتخلق مشوهة أو ناقصة لبعض األعضاء أو متضررة لنووية فتؤدي بذلك 

بائهم لهذا السالح آنتقلت لهم عن طريق الوراثة  نظرا لتعرض كليا لعدة أمراض وراثية ا

نه عندما يتعرض أي كائن حي إلى أبحيث  .األمر الذي يؤدي إلى انتهاك سالمة الجسد

يحدث ضررا للبذرات المكونة لجزيئات الجسم البشرى مما يؤدى  مثال اإلشعاعات النووية

وتعتمد درجة الخطورة الناتجة من هذه . طرحياة اإلنسان بالخ ةإلى دمار هذه األنسجة مهدد

                                                           :اإلشعاعات على عدة عوامل منها

                     .وزمن التعرض لإلشعاع _  نوع اإلشعاع  وكمية الطاقة الناتجة منها _ 

                                               :ولهذه اإلشعاعات نوعان من اآلثار البيولوجية

األثر الجسدي ويظهر غالباً على اإلنسان حيث يصاب ببعض األمراض الخطيرة مثل _1

                                          .سرطان الجلد والدم وإصابة العيون بالمياه البيضاء

ويظهر  ،ثاره على األجيال المتعاقبةآتظهر واألثر الثاني لإلشعاعات هو األثر الوراثي و_ 2

                                      .ذلك بوضوح على اليابانيين بعد إلقاء القنبلتين النوويتين

سبب الذي إلشعاع ا وباإلضافة إلى الخسائر في األرواح  تعرض من بقوا أحياء ألضرار نإذ

، إذا اتضح من فحص من بقى حيا لهم أمراضا آجلة في أجسامهم، وأضرارا وراثية

 –أن الجرعات الكبيرة من اإلشعاع تسبب مرض اللوكيميا " نجازاكي"و" هيروشيما"في

وقد زادت نسبة المرضى بهذا المرض بين األحياء الذين تعرضوا لإلشعاع في  –سرطان الدم
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 ثم تضاءلت بعد ذلك، ولكنها 1952-1950، ووصلت إلى القمة في األعوام 1948عام 

بقيت أعلى من النسبة العادية بين سكان اليابان الذين لم يتعرضوا لإلشعاع في جميع األعمار 

كيلو متر ضعف  11وخاصة األعمار الصغيرة وكانت نسبة المرضى بين من كانوا على بعد

كيلو متر  11النسبة بين من كانوا على مسافة أبعد كما كانت النسبة بين من كانوا في مدى

كيلو مترا من مركز  10إلى 2النسبة بين من كانوا على بعد من عشرة أضعاف 

وبينت الفحوص أيضا وجود نسبة زائدة من األمراض السرطانية األخرى ، ومن .االنفجار

كما لوحظ أن الحوامل الالتي  .المحتمل أن يقل متوسط العمر بين من تعرضوا لإلشعاع 

                             .خلفا ذهنياتعرضن لإلشعاع وقت الحمل وضعن أطفاال يعانون ت

ن تقارير اللجان المشكلة لدراسة آثار تفجير القنبلة الهيدروجينية إأما القنبلة الهيدروجينية ف

أقروا احتمال سقوط الغبار الذري فوق مساحة تقدر بمائة ألف ميل مربع ، وجاء في هذه 

ة عرضت ثالثة وعشرين صيادا يابانيا على التقارير أن تجربة القنبلة الهيدروجينية األمريكي

بعد حوالي تسعين ميال من مكان االنفجار إلى الغبار اإلشعاعي ، فمات أحدهم وقاسى أغلبهم 

من تأثيراته المختلفة ، كما دلت إحصائيات الحكومة اليابانية أن هذه التجارب سببت أمراضا 

ماك المحيط الهادي في المنطقة بين إشعاعية حادة ووراثية للحيوانات والنباتات ، وأن أس

، تلوثت بمواد إشعاعية واستمرت " هاواي"وجزر  "فور موز"اليابان وغينيا الجديدة وبين 

كما سبب االنفجار تلوث األمطار التي  .كذلك حتى ثمانية شهور من تاريخ حدوث االنفجار

ير اللجنة الدولية المشكلة وجاء هذا في تقار سببت بدورها تلوث النباتات والمنتجات الزراعية،

                                                                                                                        )lxviii(للدراسة

ثر التجارب النووية الفرنسية إلى أضرار جسدية جعلت الكثير ممن إ"رقان "كما تعرض سكان 

لنووية ،معوقين ومشوهين غير قادرين على الحركة، بل األسوأ من ذلك تعرضوا لإلشعاعات ا

حيث تشير وثائق عسكرية  أنها انتقلت أثار هذه اإلشعاعات ألبنائهم عن طريق الوراثة،

فرنسية كشف النقاب عنها في نهاية التسعينات أن قيادة األركان الفرنسية كانت تسعى وقت 

م اإلنسان في مناخ تسوده نسبة عالية من المواد ذلك إلى معرفة طبيعية ردود فعل جس

مل واألطفال والعجزة، واذ وضع تحت التجربة فئات بشرية منهم النساء الحا .)lxix(اإلشعاعية 

كما أخضع.)lxx(ألف جزائري استعملوا كفئران تجارب 42ما يزيدهم والمساجين بلغ عدد   

اإلشعاع النووي عليهم وكانوا أسرى الحرب من مجاهدين للتجارب لمعرفة مدى تأثير 

                                                                     .)lxxi(مجاهد 200حوالي
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سالمة جسده ، في األمر الذي يجعل من الطاقة النووية واستعماالتها خطرا على حق اإلنسان 

ال يجوز إخضاع أحد " 07 والذي ضمنه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة

وعلى وجه الخصوص، ال . للتعذيب أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة

                              )lxxii(."أحد دون رضاه الحر  يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على

 

المصادر  إلى أقدم األزمنة، إذ تشير الحروبأما األسلحة الكيماوية فيعود استخدامها في 

اماً ألبخرة سامة شهدت استخد م.ق 2000في حوالي العام  الهند القديمةالتاريخية أن حروب 

                                                        ". االرتخاء والنعاس والتثاؤب"تسبب 

، وتحوي مؤلفات المؤرخ حرب البيلوبونيزإبان " بالتيا"في حصار  الغازكما استخدم 

 .ولقد استقر استخدام األسلحة الكيماوية عبر العصور، وصفا الستخدامه وآثاره" توسيديدس"

شهد من بدايته تطوراً هاماً في إتقانها وتوسيع مدى آثارها، خاصة إثر  القرن العشرينإال أن 

                                  .التي أظهرت إمكاناتها التدميرية الهائلة حرب البويرخبرة 

انتشر استخدام الغازات السامة التي لجأت إليها كافة  الحرب العالمية األولىومع حلول  

ألف  800ولقد أدت األسلحة الكيماوية إلى وقوع ما يتراوح بين . األطراف المشاركة فيها

إبان تلك  والواليات المتحدة وألمانيا وإنكلترا وفرنسا روسياومليون إصابة في صفوف قوات 

وعلى الرغم من التطورات التي ضاعفت من قدرات األسلحة الكيماوية، فإنها لم  .الحرب

 تناميحرب الفغير أن الواليات المتحدة استخدمتها إبان  .الحرب العالمية الثانيةتستخدم إبان 

                                                .في مجال تخريب المحاصيل وتدمير الغابات

فوق أسوار المدن التي كانت  الطاعونالميتة من  بالفئرانيلقون  1743عام  التتاروكان 

سبان عند استعمارهم وكان اإلنكليز واأل. تحاصرها إلشاعة وباء الطاعون فيها ليستسلم أهلها

يقدمون للقبائل الهندية بالشمال والجنوب بطاطين  القرن الخامس عشرلألمريكتين في أواخر 

كان الروس  القرن الثامن عشروفي . رادهاكهدايا وملوثة بفيروسات الجدري للقضاء علي أف

اإلسالمية لحصد شعوبها  آسيا الوسطىيلقون بجثث الموتى بالطاعون فوق أسوار مدن 

ونابليون في كل حروبه كان يلقي الحيوانات النافقة من الطاعون ، واستسالمها للغزو الروسي

وإبان الحرب العالمية األولى وضعت . عدائهوالجمرة الخبيثة في مياه الشرب ليقضي على أ

مانيا تلقي قنابل بيولوجية بينما كانت أل بإيطاليافي مياه الشرب  الكوليرا تيريابك بريطانيا

                                                                . لندنمحملة بالطاعون فوق 
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الحاملة  بالبراغيثتلقي  1931منذ عام  لصينوا منشوريافي حربها ضد  اليابانوكانت 

التي تقبل عليها الفئران لنشر األوبئة  القمحومعها حبوب  الطائراتللطاعون والكوليرا من 

وظلت اليابان تلقي بهذه الجراثيم القاتلة حتى . مدنيينفحصدت اآلالف من الجنود وال. هناك

واالتحاد  الواليات المتحدة األمريكيةوبعد استسالمها استعانت . نهاية الحرب العالمية الثانية

حربا  تشن وهذا ما جعل أمريكا. بالخبرة اليابانية في مجال الحرب الجرثومية السوفيتي

الفيتنامية تستخدم الرماح الملوثة بالجراثيم " فيت كونج"وكانت قوات . يينجرثومية ضد الفيتنام

                                                                  .ضد المحاربين األمريكان

                     ..نه يمكن الوقاية من هذه الغازات بارتداء القناع والمالبس الواقيةأغير 

لخطورة األسلحة الكيماوية واتساع مدى تأثيرها، فلقد بذلت جهود دولية للحد من ونظراً 

 1899في العامين  الهايذ شهدت مدينة إ. القرن الماضيانتشارها واستخدامها منذ أواخر 

كما قامت  ، ةقناالتي تنشر الغازات الخ القنابليهما منع استخدام مؤتمرين تقرر ف 1907و

في الفترة ما بين الحربين العالميتين ببحث مسألة استخدام العوامل الكيماوية في  عصبة األمم

، ومؤتمر نزع السالح 1925عام  اتفاقية جنيفالحروب، واتخذت قرارات بتحريمها في 

، وذلك رغم أن الثمانيناتواستمر االهتمام الدولي بهذه القضية حتى مطلع . 1932-1934

 فياألبحاث  كما تستمر بمخزون كبير من هذه األسلحة،عدداً كبيراً من الدول ال يزال يحتفظ 

                                                                                   .هاتطوير

و مما ال شك فيه أن األسلحة الكيماوية تشكل خطراً على البشرية جمعاء كغيرها من أسلحة 

السكرتير العام السابق  - يوثانتويفاقم من هذا الخطر الحقيقة التي أشار إليها . الدمار الشامل

الذي صدر عن " األسلحة الكيماوية والبيولوجية"حيث كتب في مقدمة كتاب  -لألمم المتحدة 

والبلدان  الدول الناميةبما فيها  -كل الدول تقريباً :" ما يلي 1962في العام  األمم المتحدة

بإمكانها الحصول على األسلحة الكيماوية والبيولوجية، نظرا لسهولة تحضير  -الصغيرة 

الحقيقة تجعل وهذه . ا ومعامل بسيطةهبعضها بمصاريف زهيدة وسرعة فائقة في مختبرات

                                ".يدة الصعوبةمسألة السيطرة على هذه األسلحة ومراقبتها شد

ولهذا فاألسلحة البيولوجية سهلة االستخدام ألي دولة، مما يجعلها تنتشر بسهولة وتُشكل خطراً 

                                                                                )lxxiii.(أكبر
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قواعد القانون الدولي ل ةخالفماستعمال أسلحة الدمار الشامل :المبحث الثالث 

                                                                :لحقوق اإلنسان
تخدام السالح النووي وأسلحة الدمار الشامل األخرى بتعارض لقد دفعت الدول المناهضة الس

استخدام هذه األسلحة مع الحق في الحياة، بينما رأت الدول النووية أن هذا الحق المنصوص 

والسياسية ال يطبق على حالة الحروب واألسلحة، وال   عليه في العهد الدولي للحقوق المدنية

              .ية ، وإنما يعالج حقوق اإلنسان وقت السلم مشروعية األسلحة النوويعالج العهد 

             :االتفاقيات الدوليةفي أسلحة الدمار الشامل تحريم : المطلب األول
بقانون الحرب المعاهدات الخاصة  إذا رجعنا إلى المبادئ العامة والتي أكدتها االتفاقيات و 

يظهر لنا أن قوة التدمير  –أيضا  1949عام نصا وروحا، والتي جاءت في اتفاقية جنيف 

محارب وطفل وعاجز وأن األضرار القاتلة التي ال  الهائلة التي ال تفرق بين محارب وغير

         " لمبادئ اإلنسانية " يمكن السيطرة عليها تجعل استخدام األسلحة النووية عمال مخالفا 

السموم والغازات  خاصة تلك التي تتمثل في أما فيما يتعلق باألسلحة الكيماوية والبكتيرية 

تحريم استخدام لالخانقة ، فقد تضمنت االتفاقيات والمعاهدات الخاصة بقانون الحرب أحكاما 

                                  .بعض األسلحة في الحروب، وحددتها في ثالث مجموعات 

                     .ذات التأثير السام وتشمل السموم واألسلحة المسممة واألسلحة : األولى 

                  .وتشمل الغازات الخانقة والضارة واألسلحة الكيميائية والبيولوجية :  الثانية

عن أربعمائة  تتضمن الرصاص الذي يتفلطح في الجسم والمقذوفات التي يقل وزنها : الثالثة

                                         .ة م إذا كانت تحتوي على مواد متفجرة أو حارقارغ

من الئحة  23المادة  أما بشأن السموم، فهي معروفة ومحددة في القواعد االتفاقية، وقد نصت

السموم "  صريحا قاطعا يحرم استخدام نصا 1907الحرب البرية المرفقة باتفاقية الهاي عام 

تحكم استخدام األسلحة " لقانون الدولي، وهي قاعدة صريحة من قواعد ا"واألسلحة المسمومة 

تحرم على وجه الخصوص استخدام " أنه لما كانت هذه الالئحة " كاسترين"في الحروب ويرى 

ق وأعم قواعد دأ" وقد وصفها سبيت بأنها " السموم واألسلحة المسمومة فالتحريم هنا مطلق 

تفاقية قد نصت على أنها تلزم وإذا كانت المادة الثانية من هذه اال" الحرب المعترف بها 

األطراف المتعاقدة فقط ، فإن األمر المقبول بواسطة جميع الدول المتمدينة في العالم يعتبر 

استخدام السموم في الحرب ممنوعا، طبقا لمبادئ القانون الدولي العرفي التي تحرمها، ألنها 
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لجميع الدول النووية التي  افاقأعمال بربرية وغير إنسانية، ولذا تكون هذه القاعدة ملزمة ات

                                  .وملزمة عرفيا لالتحاد السوفيتي والصين وقعت االتفاقية

من معنى ، لفهم وتحديد معيار التحريم بالنسبة للسموم ، يلزم دراسة ما تضمنه هذا اإلصالح 

األسلحة  لسموم أوالمعيار الذي يجعل وسيلة من وسائل الحرب تقع ضمن مجموعة ا

متصها جسم كائن حي أو دخلت فيه فإنها تدمر حياته أأي مادة لو " انها المسمومة ، وتعرف

سالحا مسموما، " وإذا استعملت مادة سامة في سالح أصبح ."به إصابات مميتة يأو تص

واليورانيوم والبلونيوم مادتان أساسيتان في صناعة األسلحة النووية تجعلها أسلحة 

المجموعة الثانية المحرم استعمالها طبقا لالتفاقات والمعاهدات الدولية  أما، )lxxiv(مسمومة

والمتضمنة لألسلحة الكيميائية والبيولوجية، والتي تشمل على  الغازات الخانقة ، السامة ، 

والغازات األخرى ، وكل ما شابهها من وسائل ، أو مواد أو مخترعات لم يقبلها الرأي العام 

لم المتمدين ، كما تشمل األسلحة البكترية والبيولوجية، وقد جاء تحريم هذه الوسائل في للعا

 1899عدة اتفاقات ومعاهدات دولية ، إذ تهدف الدول في تصريح خاص وقع عليه في يوليو 

لحق باتفاقيات الهاي ، أن تمتنع عن استخدام المقذوفات إذا كان غرضها نقل الغازات أو

رة ، والمقصود هنا هو تحريم المقذوفات التي يكون غرضها الوحيد نشر الخانقة أو الضا

أو لهب، أصبحت  الغازات الخانقة أو الضارة فقط ، فإذا صاحب انتشار هذه الغازات انفجار

                                                            .هذه القاعدة غير صالحة للتطبيق

استعمال الغازات الخانقة والسامة " من معاهدة فرساي على تحريم  171كما نص في المادة 

شنطن افي مؤتمر و" جميع السوائل والمواد المشابهة " وكذلك على تحريم " وما شابهها 

أكثر تفصيال في تحديد الغازات المحرمة  1925، وكان بروتوكول جنيف عام 1922البحري 

زات الخانقة، السامة أو الغازات األخرى، والسوائل طالما كان استعمال الغا" إذ نص على أنه 

... والمواد والمخترعات المشابهة في الحرب، قد استنكره الرأي العام في العالم المتمدين 

. .".تتعهد الدول ..." ومن أجل أن يقبل هذا التحريم بين دول العالم كجزء من القانون الدولي 

شمل األسلحة البكتريولوجية، وتتعهد بااللتزام فيها بأن تقبل هذا التحريم وتوافق على أن ت

وقد جاء في قانون الحرب البرية الصادر من الحكومة ."بينها بذلك طبقا لهذه المعاهدة 

ته الدول بما ذولو أن استخدام الغاز واألسلحة البكتريولوجية، قد نب" :أنه 1955األمريكية عام 

في ذلك الواليات المتحدة األمريكية، إال أنه من المشكوك فيه دون وجود معاهدة تحرمها أن 

أنه في غياب تحريم صريح ، يبقى " وجاء فيه أيضا " تمنع الدول من استخدامها منعا مشروعا
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ك ألن وذل"استخدام مثل هذه األسلحة مسموحا به ضد المحاربين واألهداف العسكرية األخرى 

الواليات المتحدة األمريكية ليست طرفا في أي معاهدة تحرم استخدام الغازات السامة، مما ال 

يجعل أحكام تحريمها ملزما لها إلزاما قانونيا، كما قبلت المملكة المتحدة، طبقا لتحفظاتها عند 

عت في مواجهة الدول التي وق"  1925التصديق، االلتزام بأحكام بروتوكول الغاز عام 

lxxv("بعد فقط ماليه فيإوصادقت عليه أو انضمت  ( ووضع االتحاد السوفيتي ودول الكومنولث  

هذا التحفظ ذاته ، ولكن الضمير اإلنساني في العالم المتمدين والعرف الدولي، وكل منهما 

يعتبر أن استخدام الغازات السامة في الحرب عمال وحشيا مخالفا لمبادئ اإلنسانية والمدنية، 

في كثرة التصريحات واالتفاقية التي حرمت استخدام الغازات مثل اتفاقية " لوترباخت" ويرى

 ، وبروتوكول جنيف1919، ومعاهدات السلم عام1907، واتفاقية الهاي1899الهاي 

      ".لجميع الدول قانوناما يجعل هذا التحريم ملزما " عرفية ، وما يدعمها من قواعد1952

يجب اعتبار أن تحريم الحرب الكيميائية والبكتريولوجية كما جاء " أنه" نبرجر شفاز"كما يرى 

في بروتوكول جنيف مجرد تذكير بالقانون الدولي العرفي وأنه ملزم لجميع الدول إلزاما 

باإلضافة إلى ذلك فإن و. "متساويا، دون اعتبار ال تكون الدولة طرفا في هذا البروتوكول

ات يؤدي إلى التجاء الدول األخرى إلى ذات الوسيلة معاملة التجاء دولة إلى استخدام الغاز

السامة أصبح  بالمثل، وفي ذلك ردع من االلتجاء إليها، ويبدو أن تحريم استخدام الغازات

الكيميائية صلبة  في الحرب الكيميائية جميع المواد" غاز " وتتضمن كلمة ،ملزما لجميع الدول 

                                                             أو سائلة أو غازية ، التي تستخدم

،والمواد غازية كانت أو سائلة أو صلبة التي  الملتهبة في الحرب من أجل خواصها السامة أو

يقع بجوارها االنفجار النووي تكتسب قدرة إشعاعية، فتصبح، كما بينا سابقا، لها خواص 

ي يتساقط بعد االنفجار النووي يتكون من مواد صلبة، من السموم، كما أن الغبار المشع الذ

ك يتضح أن ما ينتج من االنفجار النووي من المخالفات  يشبه في طبيعته بعض المواد لذ

" المحرمة التي تستخدم في الحرب الكيميائية مثل غاز الخردل وغاز الكلور، وهما يعرفان 

الحالة األولى وغاز في لمكونة لهما ، وهي سائلة دون النظر لطبيعة المادة ا" بالغازات السامة 

حالة الثانية، وقد عرفت لجنة الطاقة الذرية التابعة للحكومة األمريكية الغبار النووي بأنه الفي 

                                                                                      )lxxvi(نوع أثيم من الغازات السامة" 

  :الشامل وحقوق اإلنسان محكمة العدل الدولية وأسلحة الدمار: المطلب الثاني
لقد أكدت محكمة العدل الدول الدولية على أن الحماية التي يوفرها العهد ستسري أيضا      
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في حالة الحرب ، ألن الحق في الحياة التزام ال يجوز التحلل منه ويجب الرجوع إلى أحكام 

أوقات النزاعات المسلحة لمعرفة ما إذا كان استخدام السالح النووي يشكل  القانون الساري في

الواقع إن استخدام السالح النووي وأسلحة الدمار الشامل ، حرمان تعسفيا من الحق في الحياة 

يؤدي إلى سلب حق الحياة من المدنيين حتى وإن وجه استخدامه إلى أهداف عسكرية محددة، 

                                                   .ئهاق ال يمكن احتواألن آثاره واسعة النطا

ولقد قدمت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان عند دراستها لتطبيق العهد الدولي للحقوق المدنية  

والسياسية مالحظات عامة تؤكد تعارض استخدام األسلحة النووية مع الحق في الحياة، تتمثل 

كون صناعة وحيازة األسلحة النووية أكبر تهديد لحق الفرد في الحياة ،  هذه المالحظات في

                 .وطالبت حظر استخدامها، واعتبار مثل هذا التصرف جريمة ضد اإلنسانية 

خطيرة ضد أي دولة يؤدي إلى مصرع كل كائن في تلك الدولة، بل الإن استخدام األسلحة 

تقدير مداها ، فهو يتعارض مع الحق في الحياة، وعليه فإن  يتعدى حدودها إلى أبعاد يستحيل

معا على حد سواء،  ونالسالح النووي ينتهك الحق في الحياة سواء بالنسبة للمدنيين أو المقاتل

ففيما يتعلق بالمدنيين يتمتعون بحصانة تكفل لهم هذا الحق في جميع األوقات، أما المقاتلين 

واستخدام السالح النووي يتجاوز الهدف المشروع للحرب  فيتمتعون بحق نسبي في الحياة،

                                                                    )lxxvii(ونفس الحكم ينطبق على التجارب النووية 

         :األمم المتحدة و أسلحة الدمار الشامل وحقوق اإلنسان: المطلب الثالث

أن استخدام أسلحة الدمار الشامل يؤدي إلى انتهاك حقوق اإلنسان ففي لقد أكدت األمم المتحدة 

اتخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارا في إطار قانون الحرب القائم ، نص  1961عام

) 1:"(على أن األسلحة النووية أسلحة غير مشروعة  وذلك بهدف حماية حق الحياة جاء فيه

والحرارية النووية مع روح ميثاق األمم  المتحدة، ونصه، يتعارض استخدام األسلحة النووية 

                                                .ومقاصده، وهو مخالفة صريحة لهذا الميثاق

يؤدي استخدام األسلحة النووية والحرارية النووية إلى اتساع نطاق الحرب ويحدث أالما ) 2( 

القانون الدولي العام كما  تمييز، ولذا يتعارض مع أحكاملإلنسانية، وتدميرا للمدنية دون 

                                                                .يتعارض مع مبادئ اإلنسانية

أو جملة  ال يعتبر استخدام األسلحة النووية والحرارية النووية حربا موجهة ضد عدو) 3( 

وهي ليست  –د البشرية عامة ، ألن شعوب العالم ، ولكنها حرب موجهة ض أعداء فحسب
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                                   .سوف تتعرض ألضرار هذه األسلحة – طرفا في الحرب

                             
يعتبر استخدام األسلحة النووية والحرارية النووية انتهاكا ألحكام ميثاق األمم المتحدة ) 4( 

                            ")lxxviii(ومخالفة لمبادئ اإلنسانية وجريمة ضد اإلنسانية والبشرية

كما أن محكمة العدل الدولية اتخذت نفس االتجاه واعتبرت السالح النووي سالحا ينتهك 

/ يوليو 8أصدرته في  رأيها االستشاري الذيحقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة وذلك في 

شرعية التهديد " وذلك في إطار طلب الجمعية العامة لألمم المتحدة حول 1996تموز 

14والتي جاء فيها ، وبعد دراسة " لنووية أو استخدامهاباستخدام األسلحة ا قاضًيا من المحكمة  

لتعاهدي الساري  فضال عن القواعد العرفية، والممارساتاالقانون  المتعلقة باستخدام الدول  

أن"جمعوا على ،ألألسلحة النووية، وفي نهاية تحليلهم ، استخدام األسلحة النووية يتنافى مع  

قانون الدوليمبادئ وأحكام ال ..."(اإلنساني  أن خصائص األسلحة النووية تجعل من " ...و )61

استخدامها عمال محرما في عموم الحاالت ، فمن طبيعة هذه األسلحة أنها ال تميز بين 

المستهدف وغير المستهدف، وأنها تهدد حياة األجيال التالية بما ينبعث منها من إشعاعات 

                                                                                                               )lxxix("طويلة األجل 

                                                                  :خاتمة 
والنزاعات وفي األخير يمكن القول أن أسلحة الدمار الشامل يؤدي استعمالها في الحروب 

األسلحة بين العسكري   المسلحة إلى انتهاك حقوق اإلنسان وبشكل عشوائي إذ ال تفرق هذه

ولما تؤديه من هالك واسع  والمدني لما تحدثه من نتائج تدميرية يعجز عنها الوصف، 

تنتقل عبر الهواء والماء   للكائنات الحية لما تحتويه من سموم وغازات خانقة وأشعة قاتلة

بالنزاع منتهكة بذلك  ربة عابرة بذلك حدود النزاع لتصل للدول وأشخاص ال عالقة لهاوالت

 :هذه الدول ومعرضة حق الحياة وسالمة الجسد للخطر األمر الذي يتطلب حقوق اإلنسان في

إتالف األسلحة الخطيرة والقضاء عليها في المجتمع الدولي ومنع انتشارها بشكل يجعل منها -

                                             .حماية لحقوق اإلنسان ووجوده صعبة االستعمال

العمل على وضع قواعد أكثر صرامة لمنع انتقال هذه األسلحة للجماعة المسلحة والتي ال  -

 .تلتزم بالقانون الدولي 
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العمل على وضع جهاز اممي يعمل على مراقبة األسلحة الخطيرة وإزالتها وتفعيل  -

 .الحد من األسلحة الخطيرة سريعا  الحالية بشكل يجعل من األجهزة

 اعتبار رأي محكمة العدل الدولية فيما يتعلق في أن استعمال هذه األسلحة  -

و إلزام الدول  ينتهك حقوق اإلنسان من أولويات اآلليات الدولية المدافعة عن حقوق اإلنسان، 

                                       .بهامن عدم استعمالها في نزاعاتها المسلحة واالتجار 
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Abstract: 
 
The principle of presumption of innocence is considered among the 
fundamental principales which guarantees a legal process for the accused in 
internal or international penal court. This fundamental principal has been 
asserted in constitutions, national laws, international resolutions of human 
rights, and resolutions of penal international courts for protecting individual 
freedom of the acused.  
criminal proceedings and its procceses: from investigation to to trial. It can 
not be withdrawn or gone away unless there is a final judgment is issued by 
the court. 
The importance of this principle is really highlighted seen on the field of 
international criminal law accordingly to both particularity and seriousness 
of international trial.  

  :الملخص
ائية، و تبدو أهمية المبدأ يعتبر مبدأ افتراض البراءة من الضمانات األساسية للشرعية اإلجر

أكثر على مستوى القضاء الدولي الجنائي لحساسية و خطورة وخصوصية المحاكمة 
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فكل إجراء يتخذ ضد المتهم دون افتراض براءته يعني نقل عبء إثبات براءته . الدولية
  .إليه، و هذا أمر غير منطقي إن لم يكن مستحيال

الشخصية للمتهم يغطي كل مراحل الدعوى الجنائية من و المبدأ لشديد ارتباطه بالحرية 
  .التحقيق إلى المحاكمة، و يسفر عن نتائج تصب كلها في صالح المتهم

  : مقدمة
الجريمة أمر شاذ، شارد عن المألوف، و األصل في اإلنسان عدم ارتكابها، إذ يفترض فيه 

الشبهات، فالوضع الواقعي و  طهارة اليد، و سالمة النية، مهما أحاط به الشك أو حامت حوله

القانوني أن اإلنسان بريء حتى لو أسندت إليه تهمة ما لم يصدر ضده حكم باإلدانة، و ال 

يمكن التعويل على مرحلة التحقيق للجزم بوجود صلة بين الشخص و الواقعة اإلجرامية 

التيقن من قيام هذه  كلمته في ذلك بعد الدولي الجنائي المنسوبة إليه، بل ال بد أن يقول القضاء

الصلة أو انعدامها أو الشك في وجودها، فإن لم يتمكن من إقامة الدليل الدامغ على اإلدانة 

  . وجب القضاء بالبراءة

يشير األصل في المتهم البراءة إلى حالة يمر بها هذا األخير قبل أن يثبت قضائيا عدم صحة 

يعتبر هذا األصل ضمانة أساسية  إدانته، واالتهام المنسوب إليه، و قبل أن يتم التحقق من 

لحقوق المتهم، و ركيزة من ركائز المحاكمة المنصفة، و قد وصفه مجلس اللوردات 

لذلك حظي باهتمام بالغ على  ،)1(البريطاني بأنه خيط ذهبي في نسيج ثوب القانون الجنائي

  . الداخلي ن الدولي الجنائي فضال عن القانونمستوى القانو

لمبدأ مرتبط بالشرعية اإلجرائية، فكل إجراء يتخذ ضد إنسان دون افتراض براءته و هذا ا

سيؤدي إلى إلقاء عبء براءته عليه من الجريمة المنسوبة إليه، فإذا عجز عن ذلك اعتبر 

مسؤوال عنها، و بالتالي يؤدي هذا القصور إلى انتهاك الحماية التي تكفلها الشرعية اإلجرائية، 

من افتراض براءة المتهم في كل إجراء من اإلجراءات التي تتخذ ضده لتمكينه ولذلك فال بد 

  )2(.من التمتع بكافة ضمانات المحاكمة العادلة

  فما المقصود بمبدأ افتراض البراءة، و ماذا يترتب عن تطبيقه؟

و بناء على ما تقدم  سيجري تقسيم هذا الدراسة إلى مبحثين، نتناول في األول مفهوم مبدأ 

  .  فتراض البراءة، و في الثاني النتائج المترتبة عن مبدأ افتراض البراءةا
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  مفهوم مبدأ افتراض البراءة: المبحث األول
يعتبر مبدأ افتراض البراءة من المبادئ التي تعترف بها النظم القانونية الداخلية و القانون 

مصلحة في معاقبة المجرمين، فإنه ال  الدوليالدولي الجنائي على حد سواء، فإذا كان للمجتمع 

يمكن المساس بحريات األبرياء، حيث يتوجب على هذا المجتمع أن يدافع على هذه الحريات 

و أن يكفلها حتى يتوافر الدليل الكافي على ارتكاب الجريمة، فال يأتي المساس بها في هذه 

  )3(.الدولي الجنائي الحالة إال بوصفه عقابا يقرره القانون

أساسه و نطاقه   ، و)مطلب أول(نطالقا مما سبق سنتعرض لتعريف المبدأ و أهميته من جهةا

  ):  مطلب ثان(من جهة أخرى

  تعريف مبدأ افتراض البراءة و أهميته: المطلب األول
براءة اإلنسان هي األصل و إدانته هي االستثناء، و كل تعرض للحرية أو مساس بها ال يتم 

في هذا ضمانة ال تنكر بالنسبة  ، و)6(ودحض قرينة البراءة بأدلة اإلدانة إال بعد تقرير اإلدانة

  .للمتهم

بناء على ذلك سنتناول تعريف مبدأ افتراض البراءة في فرع أول، على أن نبين أهميته في  

  : فرع ثان

 تعريف مبدأ افتراض البراءة                                                 : الفرع األول
كان مبدأ افتراض البراءة محال لتعريفات فقهية عديدة جاءت جميعها متشابهة، بل متماثلة 

مقتضى أصل البراءة هو أن كل شخص متهم بجريمة :" بأن حيث أجمعت معنى و مبنى،

مهما بلغت جسامتها، يجب معاملته بوصفه شخصا بريئا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي 

  )4(."بات

مشتبها فيه كان أو متهما  –معاملة الشخص :" بأنه" محمد محدة"الجزائر عرفه أستاذنا و في 

في جميع مراحل اإلجراءات و مهما كانت جسامة الجريمة التي نسبت إليه على أنه بريء -

حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات وفقا للضمانات التي قررها القانون للشخص في كل 

  )5(."مراحل الدعوى

، سواء الجنائي يه فمبدأ افتراض البراءة هو النظر إلى الفرد الماثل أمام القضاء الدوليو عل

كان ممثال في المحكمة الدولية الجنائية الدائمة، أو في محاكم دولية مؤقتة أو خاصة نشأت أو 

قد تنشأ مستقبال بوصفه مشتبها فيه أو متهما على أنه بريء، حتى تتأكد إدانته بحكم قضائي 
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ت يصدر عن دائرة محاكمة في المحكمة المعنية متقيدا بالضمانات المقررة في نظامها با

األساسي أو قواعد اإلجراءات واإلثبات الملحقة به أو أية وثيقة أخرى مكملة له و مستلهمة 

ية زائمن المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن، و عبر كافة مراحل الدعوى الج

  . الدولية

  أهمية مبدأ افتراض البراءة   : رع الثانيالف
لم يكن مبدأ افتراض البراءة معروفا في القانون الوضعي القديم، لكنه بدأ في الظهور منذ 

و " فولتير" القرن الثامن عشر، لما بدأ فالسفة و مفكروا هذا القرن بنقد القانون الجنائي، أمثال 

  )6(".مونتسكيو" و " بيكاريا" و " روسو""

تتجلى أهمية المبدأ في كفالة حريات األفراد و أمنهم، و ضمان أن يكون المساس بالحرية  و

الشخصية في أضيق الحدود، و أن يكون في إطار من الموازنة بين المصلحة العامة و حق 

  )7(.الحرياتوالشخص في تمتعه بجميع الحقوق  

التعسف فيها، وفراد و حقوقهم  التحكم في حريات األ من الّسهلفلوال وجود هذا المبدأ لكان 

كما أن مراعاة المبدأ تؤدي إلى تجنب األضرار التي يحتمل أن تلحق بالمتهم فيما لو تمت 

معاملته على أساس أنه مذنب مسبقا ثم ثبتت براءته فيما بعد، من جهة أخرى يؤدي التقيد 

يعجز عن إثبات براءته  بالمبدأ لعدم وقوع أخطاء قضائية بإدانة األبرياء، ألن البريء الذي

يعتبر في غياب هذا المبدأ مذنبا أو مدانا مسبقا، األمر الذي يؤدي إلى إهدار العدالة و اهتزاز 

  )8(.ثقة األفراد بالقضاء

هو دائما شخص ضعيف يقف في  -خاصة أمام القضاء الدولي الجنائي -و ألن المتهم

ازات تتيح له جمع أدلة االتهام و مواجهة خصم قوي هو االدعاء العام الذي يتمتع بامتي

الدولي الثاني " هامبورغ" تحصينها لكشف الحقيقة، يجب أن يضمن له على حد تعبير مؤتمر 

المساواة في األسلحة، بتوفير الوسائل الضرورية له لتفنيد  1979عشر لقانون العقوبات لعام 

  )9(.س مبدأ افتراض البراءةأدلة االدعاء و تقديم أدلة النفي، و ال يتم كل ذلك إال بتكري

و في كل األحوال فمبدأ افتراض البراءة يسهم في التخفيف من األضرار المعنوية التي تصيب 

المتهم في شرفه و اعتباره إذا ما انتهت الدعوى الجزائية بالبراءة، فأحكام القضاء تشير إلى 

اءات ماسة بالحرية الكثير من األفراد الذين يوضعون موضع االتهام، و تتخذ ضدهم إجر

كالقبض و التوقيف، ثم يقضى ببراءتهم من التهمة الموجهة إليهم، لذا فإن معاملة هؤالء منذ 
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مباشرة أول إجراء لالتهام على أساس مبدأ البراءة يخفف حتما من اآلثار القاسية لتلك 

  )10(.اإلجراءات

ماية الحرية الفردية في نطاق مما تقدم تتضح أهمية المبدأ كقاعدة أصولية و دعامة أساسية لح

الدعوى الجزائية الداخلية و الدولية على حد سواء، و بغير مراعاته يفقد القانون الجنائي 

موضوعا و إجراء شرعيته، و قد عبرت المحكمة الدستورية العليا المصرية عن هذه األهمية 

لتكفل بموجبها حرية  أصل  البراءة يعد قاعدة أساسية أقرتها الشرائع جميعها ال:" بقولها

المذنبين، و إنما لتدرأ بمقتضاها العقوبة عن الفرد إذا كانت التهمة الموجهة إليه قد أحاطتها 

الشبهات بما يحول دون التيقن من مقارفة المتهم لها، ذلك أن االتهام الجنائي ال يزحزح أصل 

محاكمة أو أثناءها على امتداد البراءة الذي يالزم الفرد، و ال يزايله سواء في مرحلة ما قبل ال

و أصل البراءة  يعكس قاعدة مبدئية ... حلقاتها و أيا كان الزمن الذي تستغرقه إجراءاتها

تعتبر في ذاتها مستعصية على الجدل، واضحة وضوح الحقيقة ذاتها و تقتضيها الشرعية 

  )11(."اإلجرائية، و يعتبر إنفاذها مفترضا أوليا إلدارة العدالة الجنائية

  أساس مبدأ افتراض البراءة و نطاقه : المطلب الثاني
ألهميته البالغة كضمانة أساسية للمتهم، حظي مبدأ افتراض البراءة باهتمام خاص على 

مستوى الوثائق و المؤتمرات الدولية لحقوق اإلنسان، كونه ال يقتصر على مرحلة المحاكمة و 

حسب، بل يغطي كل مراحل الدعوى الجزائية أمام القضاء الداخلي و الدولي، لذلك سنتطرق 

  . ولي لمبدأ افتراض البراءة في فرع أول، و إلى نطاق هذا المبدأ في فرع ثانإلى األساس الد

  األساس الدولي لمبدأ افتراض البراءة : الفرع األول
مبدأ افتراض البراءة من المبادئ األساسية التي يقوم عليها القانون الجنائي الداخلي و الدولي، 

ية حقوق اإلنسان، فتناولته الوثائق و وقد جرى إقراره منذ اإلرهاصات األولى لفكرة حما

المؤتمرات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان من جهة، و نصوص و تطبيقات القانون الدولي 

  .الجنائي من جهة أخرى

  مبدأ افتراض البراءة في الوثائق و المؤتمرات الدولية لحقوق اإلنسان  : أوال
 فقدالدولية و اإلقليمية لحقوق اإلنسان، نال مبدأ افتراض البراءة مكانة خاصة في الوثائق 

منه  11في المادة  1948ديسمبر  10عليه اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في  نّص
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كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية :" بقوله

  )12(."عن نفسهتكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات الالزمة للدفاع 

في  1966ديسمبر  16و نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية الصادر في 

ونصت عليه مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعتمدة من ، منه 14/2المادة 

ي ف 1977ماي  13في  ةقبل المجلس االقتصادي و االجتماعي التابع لألمم المتحدة المؤرخ

  . منها 84/2القاعدة 

 1950االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان المعتمدة في إطار مجلس أوربا لعام و نّصت عليه 

وتناولته االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان الصادرة عن منظمة الدول ، منها 06/2في المادة 

  .منها 08/2في المادة  1969نوفمبر  22األمريكية في 

الصادر عن منظمة  1981الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب لعام و لم يتجاهل 

  .ب منه 1/ 07الوحدة اإلفريقية المبدأ، فنص عليه في المادة 

هذا، و كان للجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب موقف من مبدأ افتراض البراءة في 

يفترض البراءة في ": نهد منه، حيث قررت أ/02في المادة  1992قرارها الصادر في 

  )13(."األشخاص المدانين بارتكاب جريمة جنائية إلى أن تدينهم المحكمة المختصة

و لم يتنكر الميثاق العربي لحقوق اإلنسان الذي اعتمد و نشر على المأل بموجب قرار مجلس  

مادة المبدأ، فنص عليه في ال 1997سبتمبر  15الصادر في  5427جامعة الدول العربية رقم 

  .منه  07

لعام " نيودلهي" كما نال المبدأ المكانة ذاتها في عدد من المؤتمرات الدولية أهمها مؤتمر

الذي عقدته الجمعية الدولية لرجال القانون و الذي أكد أن تطبيق مبدأ الشرعية ينطوي  1959

  )14(.على االعتراف بقاعدة أن المتهم تفترض براءته حتى تتقرر إدانته

بألمانيا " هامبورغ" مؤتمر الدولي الثاني عشر لقانون العقوبات المنعقد في و كذا ال

مبدأ  مبدأ افتراض البراءة  أّن على في توصيته الثالثة ، حيث أكد1979عام ) سابقا(الغربية

   .أساسي في القضاء الجنائي

  مبدأ افتراض البراءة في نصوص و تطبيقات القانون الدولي الجنائي : ثانيا
المحاكم الدولية الجنائية بمبدأ افتراض البراءة نصا و ممارسة، يتعلق األمر  جّلأخذت 

حتى و إن لم يرد بها " نورمبرغ"، فبالنسبة لالئحة محكمة "طوكيو" و " نورمبرغ" بمحكمتي 

عام " لندن"نص صريح بشأن مبدأ افتراض البراءة، إال أنه أثناء المناقشات التي دارت في 



  2014نوفمرب . 2ج،8ع: جملة البحوث والدراسات العلمية
360 

 

على تضمين الالئحة " جاكسون"تماد الئحة المحكمة، ألح القاضي األمريكي بمناسبة اع 1945

الذي ارتأى ) سابقا(نصا حول مبدأ افتراض البراءة ردا على موقف ممثل االتحاد السوفياتي

العمل بما وصفها بقرينة اإلثم، و يبدو أن المحكمة غلبت الموقف الداعي إلى تكريس مبدأ 

لك في حكمها ببراءة ثالثة متهمين ما كان ليتم تبرئتهم لوال افتراض البراءة، و انعكس ذ

  . أخذها المبدأ بعين االعتبار، بالرغم من ثبوت  ارتكابهم للجرائم المعاقب عليها أمام المحكمة

الذي برأته المحكمة بسبب عدم توافر القصد الجنائي الخاص في قيامه " شاكت"يتعلق األمر ب

الذي " دونتيز"لهتلر بغرض استعماله الفعلي في الحرب، و  بإعادة التسليح غير المشروع

الذي " رندونيك" برأته المحكمة بسبب وجود غموض في قانون حرب الغواصات، و الجنرال 

  )15(.برء من قبل المحكمة بسبب توافر حالة الضرورة العسكرية

ض البراءة في المادة فقد أخذت بمبدأ افترا) سابقا(أما المحكمة الدولية الجنائية ليوغسالفيا

من نظامها األساسي، و كذلك الشأن بالنسبة للمحكمة الدولية الجنائية لرواندا التي  21/3

  . منه 20/3ضمنت بدورها المبدأ في نظامها األساسي من خالل المادة 

  : و في تطبيق المبدأ من قبل المحكمتين تم مراعاة ما يلي

داخلة في اختصاص المحكمتين أثناء مباشرة  معاملة الشخص الذي يتهم بارتكاب جريمة -

 . اإلجراءات القضائية باعتباره بريئا إلى أن تثبت إدانته

عبء إثبات إدانة المتهم بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه يقع على عاتق مدعي عام المحكمتين،  -

 . إثبات براءتهفيما يكتفي المتهم بدحض أدلة اإلدانة التي يقدمها المدعي العام دون أن يطالب ب

 . ينبني الحكم بإدانة المتهم على اقتناع المحكمتين بكفاية األدلة المقدمة لإلدانة -

شمول المبدأ في تطبيقه لكافة مراحل الدعوى الجزائية، منذ مرحلة التحقيق األولي أنى يكون  -

ي و الشخص مجرد مشتبه فيه، و بعد توجيه االتهام له رسميا في مرحلتي التحقيق االبتدائ

الحكم، و هذا لتالفي اإلضرار بحقوقه و ضماناته و إضعاف موقفه أثناء المحاكمة، و كذا 

على ممارسة عملها مراعاة لمصلحة المشتبه فيه أو المتهم من  -تحديدا -لحمل سلطة التحقيق

    )16(.أجل استبعاد أي شك معقول بشأن التهمة الموجهة إليه

و في تطبيق المبدأ أمام المحكمة الدولية الجنائية ليوغسالفيا اعتبر فشل المدعي العام للمحكمة 

في إثبات نسبة الجريمة إلى المتهم سببا كافيا إلسقاط التهم و رفض الدعوى، حيث أعلنت 

ستنادا من تهمة ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية ا" جيليبييتش" الدائرة االبتدائية للمحكمة براءة 

: مكرر من قواعد اإلجراءات و اإلثبات الخاصة بالمحكمة، و التي قررت أنه 98إلى القاعدة 
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بعد سماع وبعد انتهاء المدعي العام من دعواه، يجب على الدائرة االبتدائية بقرار شفهي  "

ليل الطلبات الشفهية لألطراف أن تصدر حكما بالبراءة بالنسبة ألية تهمة في حالة عدم وجود د

و عللت المحكمة حكم البراءة بعجز المدعي العام عن إقامة الدليل بدون شك ." يدعم اإلدانة

  )17(.معقول على ارتكاب المتهم الجريمة الموجهة له

و في تطبيق المبدأ أمام المحاكم الدولية الجنائية المؤقتة عموما، ال يجوز البدء في توقيع 

كم نهائي ضده، و نتيجة لذلك ال يجوز حجز المتهم إال عقوبة ما على المتهم إال بعد صدور ح

إذا كان هناك ضرورة كافية لتبرير الحجز، مثل حماية الضحايا و الشهود أو وجود احتمال 

  . كبير لفرار المتهم

ينادي بضرورة اإلفراج الشرطي عن  - تقريرا لمبدأ افتراض البراءة -لذلك نجد البعض

تطول فيها إجراءات المحاكمة لعدد من السنوات، و في هذا  المتهمين خاصة في الحاالت التي

أجازت  - و في مناسبات عديدة –) سابقا(الخصوص فإن المحكمة الدولية الجنائية ليوغسالفيا

اإلفراج الشرطي، بالمقابل رفضت المحكمة الدولية الجنائية لرواندا أكثر من عشرين طلبا 

سنوات في الحجز، دون صدور  05كثر من لإلفراج الشرطي المقدم من متهمين قضوا أ

                                 )18(.أحكام إدانة ضدهم، و هذا ما يخل إخالال صارخا بمبدأ افتراض البراءة

ضر و قد لوحظ من تجارب المحاكم الدولية الجنائية المؤقتة أو الخاصة أن من المسائل التي ت

بمبدأ افتراض البراءة التغطيات اإلعالمية لعملية القبض على المتهم و محاكمته، إذ غالبا ما 

تصوره بالنظر إلى جسامة التهم الموجهة إليه، سواء كانت بخصوص جرائم الحرب، أو 

جرائم إبادة، أو ضد اإلنسانية بأنه مذنب قطعا، بل يصل األمر أحيانا إلى تصويره كوحش أو 

ع أن األنظمة القانونية الداخلية و بخاصة النظام األنجلوأمريكي تعطي للمتهم الحق جزار، م

في مقاضاة اإلعالم بدعوى التشهير، إال أن هذا الحق غائب تماما في نصوص و ممارسات 

إلى إقرار تعويض لصالح المتهمين أمامها  -على األقل -المحاكم الدولية الجنائية، مما يدعو

      )19(.الم ضدهمعن تجاوزات اإلع

و لم تعن بمبدأ افتراض البراءة المحاكم الدولية الجنائية المؤقتة أو الخاصة فحسب، بل أكد 

: " منه بقوله 66/1عليه أيضا النظام األساسي للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة في المادة 

  ..."  لتطبيقاإلنسان بريء إلى أن تثبت إدانته أمام المحكمة وفقا للقانون الواجب ا

و نعتقد أن هذا النص عزز مبدأ افتراض البراءة أكثر من غيره من النصوص، سواء تلك 

الواردة في الدساتير و القوانين الداخلية، أو تلك الواردة في الوثائق الدولية لحقوق اإلنسان  أو 
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" ال " ناإلنسا" القانون الدولي الجنائي المؤقت، و يتضح ذلك في استعمال النص لعبارة 

على خالف الدساتير و القوانين الداخلية و الوثائق الدولية ذات الصلة التي درج " المتهم

مصادرة على المطلوب، إذ كيف  -حقيقة -، و في ذلك"متهم"معظمها على استعمال عبارة  

يكون الشخص متهما ألول وهلة، و األصل فيه البراءة التي ال تسقط عنه إال بتأكيد التهمة 

  . قضاء التحقيق أو بحكم اإلدانة و هو لم يصدر في حقه بعدعبر 

  نطاق مبدأ افتراض البراءة : الفرع الثاني
يتم إعمال مبدأ افتراض البراءة سواء على مستوى القضاء الداخلي أو على مستوى القضاء 

  . جانب موضوعي، و جانب إجرائي: الدولي الجنائي ضمن نطاق عام، له جانبان

  : الجانب الموضوعي: أوال
مقتضى هذا الجانب أن مبدأ افتراض البراءة ضمانة مطلقة سواء بالنسبة للشخص المتهم، أو 

بالنسبة للجريمة المرتكبة، يستفيد منها هذا الشخص سواء كان مشتبها فيه أو متهما، فاعال أو 

  . أو معتادا، من المجرمين بالصدفة أو بالتكوين ئاشريكا، مبتد

فاإلدانة السابقة أو درجة الخطورة اإلجرامية الكامنة فيه ال تأثير لها إال بمناسبة تقدير العقوبة 

  . المالئمة له، و تلك مرحلة الحقة على ثبوت الجريمة و نسبتها إليه

كما تنصرف هذه الضمانة من خالل الشخص إلى كافة أنواع الجرائم، مهما كانت جسامتها، و 

  )20(.أيا كانت المحكمة المختصة بنظرها كيفية ارتكابها، و

  الجانب اإلجرائي : ثانيا
مبدأ افتراض البراءة في إطار اإلجراءات القضائية ذو نطاق عام، فهو ليس مقصورا على 

  . ئيةزامرحلة دون أخرى، بل يشمل كل مراحل الدعوى الج

التحقيق، حيث يلزم  ، فالمبدأ واجب التطبيق في مرحلةالدولي الجنائي و على مستوى القضاء

المحقق بالتعامل مع المتهم بأنه بريء، فال يعرضه لضغط نفسي أو إيذاء بدني أو يستخدم 

تمتد الضمانة التي يوفرها مبدأ افتراض البراءة ومعه كشفا للحقيقة أساليب غير مشروعة،  

إنما ينبغي  للمتهم في هذه المرحلة إذا حبس احتياطيا، فال يجوز معاملته كالمحكوم عليه، و

  )21(.معاملته بما يتناسب مع مركزه، فضال عن تمتعه بحق اإلفراج المؤقت

بل تمتد الضمانة المتاحة للمتهم بمقتضى مبدأ افتراض البراءة حتى لو انتهى األمر بإحالته 

  : إلى المحاكمة، و مرد ذلك سببان رئيسان
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حكم نهائي باإلدانة، و هو  و مقتضاه أن قرينة البراءة ال تسقط إال بصدور :سبب نظري

أمر ال يتصور إال من قضاء الحكم، فقضاء التحقيق ينحصر دوره عند البحث عن األدلة و 

إعداد الدعوى لعرضها على قضاء الحكم، و إذا وصلت إليه فمعنى ذلك أن األدلة ضد المتهم 

إلدانة فهي ال تؤثر كافية، و أن فرصة اإلدانة محتملة، و إذا كانت اإلحالة تبررها احتماالت ا

  . على افتراض البراءة في شيء

و مقتضاه أن قرينة البراءة ضرورية للمتهم في مرحلة التحقيق لمواجهة اإلدعاء  :سبب عملي

العام بما يملك من سلطات، مما يحافظ على استمرارية األصل في المتهم و هو البراءة من 

  )22(.ن جهة أخرىجهة، و يحفظ حريته الشخصية و حقوقه في الدفاع م

إن مبدأ افتراض البراءة واجب التطبيق أخيرا في مرحلة المحاكمة، باعتبارها مرحلة مصيرية 

و خطيرة بالنسبة لموقف المتهم الذي أحيط بهالة من الشك بسبب القرار اإلتهامي الذي أحاله 

فضل حاال من للمحاكمة، فأصبح مركزه الواقعي أقل شأنا من البريء لما يشوبه من ريبة، و أ

المدان ألن القضاء لم يقل كلمته بعد، تأسيسا على أن البراءة ال تنتفي بمجرد مثول المتهم أمام 

    )23(.قضاء الحكم، و إنما بصدور حكم بات باإلدانة

و عليه ال يجب أن يحاط المتهم في هذه المرحلة بسمات تشير إلى أنه مذنب، كتكبيل يديه أو 

غالل، أو إجباره على ارتداء ثياب السجن في قاعة المحكمة، كما يجب قدميه باألصفاد أو األ

أن يتحاشى القضاة أي تمييز مسبق ضد المتهم يسمح بتكوين قناعة بأنه مذنب، و يترتب عن 

ذلك امتناع جميع الموظفين بالمحكمة عن اإلدالء بأية تصريحات عن إدانة أو براءة المتهم 

  )24(.قبل صدور حكم بإحداهما في شأنه

و يبدو أن تزويد جهات التحقيق و المحاكمة بالخلفيات السابقة عن المتهم يعد انتهاكا صريحا 

لمبدأ افتراض البراءة الذي ينبغي أال يتأثر بأي شيء، سوى األدلة الخاصة بالدعوى 

المطروحة، دون تاريخ المتهم و ماضيه اإلجرامي للحيلولة دون تأثر عقيدة المحكمة بأمر قد 

  )25(.يكون مخالفا للحقيقة

واجب منع أجهزة اإلعالم  الدولية الجنائية و في السياق نفسه، يقع على عاتق أجهزة المحكمة

اإلخبارية، أو غيرها من تنظيمات المجتمع المدني القوية من التأثير على نتيجة الدعوى 

براءة لالنتهاك إذا بمناقشة حيثياتها عالنية، بالموازاة مع ذلك ال يتعرض مبدأ افتراض ال

أطلعت أجهزة المحكمة الرأي العام الدولي على أنباء التحقيقات الجنائية، و ذكرت في سياق 
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ذلك اسم المشتبه فيه أو المتهم، أو أعلنت أنها قبضت عليه، أو أنه اعترف، طالما لم تقترن 

  )26(.هذه المعلومات بأي تصريح يفيد بأنه مذنب

  أ افتراض البراءة نتائج مبد: المبحث الثاني
يترتب عن مبدأ افتراض البراءة جملة من النتائج، منها ما يمكن اعتباره التزامات واقعة على 

عاتق االدعاء، و منها ما يمكن اعتباره حقوقا خالصة للمتهم، و هذا ما سنحاول بيانه في 

  : مطلبين تباعا

  :عاء النتائج التي تعتبر التزامات على عاتق اإلد: المطلب األول
وقوع عبء اإلثبات على عاتق اإلدعاء، و بناء الحكم باإلدانة على : و هما في الحقيقة نتيجتان

  : اليقين القضائي، و نتناولهما في فرعين على التوالي

    : وقوع عبء اإلثبات على عاتق اإلدعاء: الفرع األول
إلقاء عبء اإلثبات يضفي مبدأ افتراض البراءة على اإلثبات الجنائي خصوصية تتمثل في 

على عاتق اإلدعاء العام، وعليه فالمتهم غير ملزم بإثبات براءته، ألن ذلك هو األصل فيه، و 

فضال عن توافقه مع طبائع األشياء، ألنه لو لم  هو وضع واقعي تفرزه االعتبارات العملية

تفترض البراءة في المتهم لكان ذلك داعيا إللزامه بتقديم الدليل السلبي، و هو ما يستحيل 

نظر القانون الدولي   واقعيا، فالمتهم بارتكاب جريمة يجب أن يظل فيوإعماله منطقيا  

ذي لم تثر حوله شبهة مهما بلغت جسامة الجنائي و أجهزة العدالة الدولية كالشخص البريء ال

الجريمة المنسوبة إليه، و أن يعامل على هذا األساس حتى يبت في أمره، و يرتب هذا 

االعتبار تلقائيا إلقاء عبء اإلثبات على اإلدعاء العام الذي يتعين عليه أن يثبت قيام سائر 

و العناصر مما يؤدي إلى  أركان الجريمة و العناصر المكونة لها، أو غياب هذه األركان

  )27(.انعدام المسؤولية الجنائية للمتهم

ولما كان المدعي العام هو الذي يتولى اإلدعاء في الدعاوى الجنائية أمام المحاكم الدولية 

إقامة الدليل على مسؤولية المتهم والجنائية، فيقع عليه عبء إثبات توافر جميع أركان الجريمة 

من النظام  66/2لمقتضى نص المادة  لالواقع عليه إنما هو امتثاعنها، و هذا االلتزام 

يقع على المدعي العام إثبات أن المتهم :" األساسي للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة الذي قرر

  ...". مذنب
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دفوع، كأن يتوافر وو ترتيبا على ذلك فإن من حق المتهم إبداء ما يتراءى له من أوجه دفاع  

ن أسباب اإلباحة أو مانع من موانع المسؤولية و العقاب أو أي سبب ينهي في حقه سبب م

قبله، و يكفيه في هذا الخصوص التمسك بإبداء هذا الدفع من دون أن  الدولية ئيةزاالدعوى الج

يكون ملزما بإقامة الدليل على صحته، بل يقع على المدعي العام للمحكمة الدولية الجنائية 

  )28(.التأكد من صحته

و تؤدي هذه النتيجة إلى أن المتهم يمكنه أن يتخذ موقفا سلبيا إزاء الدعوى المقامة ضده، و 

على المدعي العام للمحكمة تقديم الدليل على ثبوت التهمة الموجهة له، فليس من مهمته 

اصطياد األدلة وحشدها ضد المتهم جزافا لإليقاع به، بل إن واجبه ينحصر في كشف الحقيقة 

إيجابا، و عليه أن يعد للمحكمة األدلة الخالصة التي تفيد في ذلك، حتى لو تعلقت  سلبا أو

ببراءة المتهم، فالبحث عن أدلة اإلدانة فقط يعد مخالفا لوظيفته، وعلى المحكمة بعد ذلك أن 

  )29(.تتأكد بنفسها من خالل إجراءات المحاكمة من هذه الحقيقة

ت براءته دون تقدمه طواعية باالعتراف بالتهمة أمام كما ال يحول عدم التزام المتهم بإثبا

من أن تبحث األدلة إلثبات التهمة بأدلة أخرى غير  هاالمحكمة، و هذا االعتراف ال يمنع

االعتراف، ألن اعتراف المتهم وحده ال يسقط أصل البراءة عنه، فالمحكمة هي صاحبة 

ييم اعترافه، سواء صمم عليه المتهم االختصاص في تقدير مدى ثبوت التهمة قبله بناء على تق

أو عدل عنه، و ليس للمحكمة أن تنقض أصل البراءة إال بحكم اإلدانة المبني على اليقين 

  )30(.القضائي

و ال يملك المدعي العام أو المحكمة في سبيل إثبات أركان الجريمة أي افتراض إزاءها عن 

كان ذلك مخالفة ألصل البراءة، و  طريق وضع قرائن من شأنها قلب عبء اإلثبات، و إال

اعتداء على حق المتهم في أن يتخذ موقفا سلبيا تجاه الدعوى المقامة ضده، و عليه فال سبيل 

لدحض أصل البراءة بغير األدلة التي تبلغ قوتها اإلقناعية مبلغ الجزم الذي تخلص إليه 

  )31(.المحكمة في حكمها باإلدانة

إن عبء إثبات التهمة يقع على :" ق اإلنسان التابعة لألمم المتحدةو تأكيدا لذلك تقول لجنة حقو

كاهل اإلدعاء، و أن الشك في صالح المتهم، و ال يمكن افتراض أن المتهم مذنب حتى يتم 

  )32(."إثبات التهمة بما ال يدع مجاال ألية درجة معقولة من الشك
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  :إلتزام اليقين القضائي للحكم باإلدانة : الفرع الثاني
أدلة الدعوى وفقا لمبدأ حرية االقتناع، فال يجوز مجادلة المحكمة في اقتناعها  القاضي يقدر

لكن حرية المحكمة في وباألدلة، و في استخالصها الصورة الصحيحة من وقائع الدعوى، 

ال تعني التحكم أو الفوضى في التقدير، بل يجب أن يسبب القاضي  -على هذا النحو -االقتناع

   )33(.سسا اقتناعه على أدلة مقبولة عقال و منطقاحكمه مؤ

و عبر قضاء المحكمة األمريكية العليا عن اليقين القضائي بمعيار اإلثبات بغير شك معقول، و 

يرتكز هذا المعيار على أن احترام القانون الجنائي و الثقة في أحكام القضاء يقتضيان عدم 

حتى ال يعتقد الناس أن بعض األبرياء قد قضي قيام أدنى شك مقبول عند الحكم باإلدانة، 

  )34(.بإدانتهم استنادا إلى أن إدانة إنسان بريء يعتبر أكثر سوء من إطالق سراح إنسان مذنب

فاليقين القضائي يعني أن األحكام الصادرة باإلدانة يجب أن تبنى على حجج قطعية الثبوت، 

و علة ذلك أن قرينة البراءة تعني الثابت أن  تفيد الجزم و اليقين، ال مجرد الحدس و التخمين،

   )35(.المتهم بريء على سبيل اليقين، و اليقين ال يزول إال بيقين مثله

و ألن اليقين القضائي تتضاعف أهميته على مستوى القضاء الدولي الجنائي مقارنة بالقضاء 

ت عليه المادة الداخلي، نظرا لحساسية و خصوصية و خطورة المحاكمة الدولية، فقد أكد

يجب على المحكمة أن :" من النظام األساسي للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة بقولها 66/3

  ." تقتنع بأن المتهم مذنب دون شك معقول قبل إصدار حكمها باإلدانة

فاألحكام التي تصدرها المحكمة الدولية الجنائية الدائمة يجب أال تكون أحكاما جزافية تفتقد 

م و اليقين، بل ال بد أن تستند إلى مجموعة من المعايير التي ينبغي مراعاتها، ومن إلى الجز

بينها مراعاة طرق اإلثبات المنصوص عليها في نظام المحكمة، و كذا قواعد اإلجراءات و 

اإلثبات الملحقة به، و كفالة وجود سجل كامل للمحاكمة، ألن قرار قضاة المحكمة يجب أن 

ا بيانا كامال بالحيثيات و النتائج و األدلة المستند عليها، و ينبغي أيضا أن يكون كتابيا متضمن

يشتمل الحكم باإلدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التي وقعت فيها، و 

النصوص المنطبقة عليها، أما في حالة الحكم بالبراءة فيكفي أن يشكك القاضي في صحة أدلة 

   )36(.المتهم ما دام الشك في صالحه إسناد التهمة إلى

  :النتائج التي تمثل حقوقا لصالح المتهم : المطلب الثاني
  . تفسير الشك لصالح المتهم، و حماية الحرية الشخصية له: و هما نتيجتان أيضا
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  :تفسير الشك لصالح المتهم  : الفرع األول
ذلك عندما تعجز وو هو البراءة، يعني تفسير الشك لصالح المتهم االرتداد إلى األصل العام 

األدلة التي تم تحصيلها عن تأكيد اإلدانة، أو يكون الدليل محل شك في مدى داللته اإليجابية 

  )37(.أو السلبية، فيكون تفسيره في هذه الحالة لصالح المتهم و في جانبه

تعين ترجيح  و هكذا فمتى تأرجحت األدلة المقدمة في الدعوى الجنائية بين الشك و اليقين،

الشك و من ثمة الحكم بالبراءة، فإذا كانت اإلدانة تبنى على الجزم و اليقين، فإن البراءة يكفي 

   )38(.للقضاء بها مجرد الشك

القضاء باإلدانة، وو بتعبير آخر فإنه إذا كان أصل البراءة يستلزم اليقين و الجزم لدحضه  

فإن الشك بمجرده يكفي إلعمال هذا األصل و الحكم بالبراءة، و من ثم كانت القاعدة التي 

كما  -هي كفاية الشك للقضاء بالبراءة، و مفاد ذلكوأرساها القضاء كنتيجة ألصل البراءة،  

ن عليه الحكم أن القاضي إذا تردد بين اإلدانة و البراءة، و ثار لديه الشك فيهما تعي - تقدم

ببراءة المتهم ألن الشك يفسر لصالحه، و من ثم تستوي براءة تستند إلى يقين بها و براءة 

   )39(.تعتمد على الشك في اإلدانة

يقينا من ثبوت وو عليه يتوجب على المحكمة أال تقضي بإدانة الشخص إال إذا تأكدت جزما 

أو غموض فالواجب أن يفسر ذلك  الجرم و نسبته إلى المتهم، أما إذا حصل شك أو لبس

  . لصالح المتهم، حيث أن بقاءه على أصل براءته هو األولى حتى يأتي ما يزيل ذلك يقينا

، فالمدعي العام الدولية صالح المتهم كل مراحل الدعوى الجزائيةلو تغطي قاعدة الشك يفسر 

عن طريق  هم أو ضدهللمحكمة الدولية الجنائية عند إصداره أمرا من األوامر لصالح المت

، أو بمناسبة تكييف الواقعة و ما إلى ذلك، ال بد أن يكون مقتنعا اقتناعا الدائرة التمهيدية

تطمئن فيه نفسه بحيث لو حل محله غيره ألصدر نفس األمر و هذا لوضوح األدلة و 

مال كان البراهين التي أقيم عليها األمر أو التكييف، أما إن ساوره في ذلك شك أو ظن أو احت

الموقف أدعى إلى إصدار أمر بأال وجه للمتابعة، ذلك أنه إذا أجيز له أن يصدر األوامر 

القضائية وفق االقتناع الذاتي، فإن هذا اإلقتناع يجب أال يؤدي إلى الخروج عن حدود االقتناع 

  )40(.إلى التحكم

حجج قطعية تفيد  و قاضي الحكم مطالب في حالة إصداره حكما باإلدانة بوجوب بنائه على

الجزم و اليقين من الواقع الذي يثبته الدليل محل االعتبار، أما بناؤه على الظن و االحتمال من 

الفروض و االعتبارات المجردة، أدعى إلى أن يشوب هذا الحكم الخطأ و اإلخالل من ثم 
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األول مفاده التأكد : بمبدأ افتراض البراءة، أما إذا أصدر حكما بالبراءة فإنه يستند إلى محددين

التام من براءة المتهم، و الثاني مفاده الشك في اإلدانة، فأهم ما يتسم به مبدأ افتراض البراءة 

أنه يفرز قاعدة يلتزم القاضي بإعمالها كلما ثار لديه شك في إدانة المتهم، فإن خالفها و اعتبر 

  )41(.باطالالواقعة محل الشك ثابتة ضد المتهم و قضى بإدانته كان حكمه 

و من مقتضيات قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم أن القاضي إذا كان مطالبا بتسبيب الحكم 

  )42(."باإلدانة، فإنه غير مطالب بتسبيب الحكم بالبراءة

و لما لقاعدة الشك يفسر لصالح المتهم من أهمية في تعزيز و تأكيد مبدأ افتراض البراءة أمام 

 22/2د تناولها النظام األساسي للمحكمة الدولية الجنائية في المادة القضاء الدولي الجنائي، فق

يؤول تعريف الجريمة تأويال دقيقا، و ال يجوز توسيع نطاقه عن طريق القياس، و :" منه بقوله

  ." في حالة الغموض يفسر الشك لصالح المتهم

فقرة هو الشك الذي و تجدر اإلشارة إلى أن الشك الذي يفسر لصالح المتهم في مفهوم هذه ال

يتعلق بمسائل الواقع الموضوعية أو الشخصية ال مسائل القانون، و تطبيقا لذلك فأي شك يثور 

لدى القاضي الدولي في المحكمة بخصوص علم المتهم من عدمه بالقاعدة القانونية الدولية أو 

ن الجريمة المرتكبة معناها أو بدء نفاذها أو سريانها ال يكون له أي أثر على قيام مسؤوليته ع

من قبله، و إال فإن تبرئة المحكمة له بناء على الشك في مسألة قانونية يعني من الناحية 

  )43(.العملية ابتداع عذر غير منصوص عليه قانونا، و هو ما ال يجوز القضاء به

  حماية الحرية الشخصية للمتهم  : الفرع الثاني
املة البريء إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي بات، و و تعني هذه النتيجة أن يعامل المتهم مع

بناء على ذلك فاإلجراءات التي تتخذ في أية مرحلة من مراحل الدعوى ال يجب أن تتخذ إال 

في أضيق الحدود، و بما يحافظ فعال على ضمانات الحرية الشخصية من جهة، و بما يلبي 

  )44(.ىفقط الحاجة الضرورية للكشف عن الحقيقة من جهة أخر

ضده و بداية التحقيق معه تتقلص تدريجيا حريته، و  زائية الدوليةفالمتهم بتحريك الدعوى الج

تتعرض للمساس بها أكثر كلما بوشرت إجراءات إضافية بهدف تقصي الحقيقة و تمحيصها، 

و هذه اإلجراءات قد تزداد و تطول كلما أدت إلى كشف أدلة تفيد في مجرى الدعوى، و قد 

ريمة المحقق بها، األمر الذي يضع تصل في بطئها إلى التساوي مع مدة العقوبة المقررة للج

  )45(.حرية المتهم الشخصية على المحك
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األولى تستهدف حماية المجتمع الدولي أو المصلحة العامة : فعند االتهام تثار مصلحتان

الحفاظ على المصلحتين معا و والدولية، و الثانية تستهدف حماية المصلحة الخاصة للمتهم،  

  :سليم بقرينتينيقتضي الت الموازنة بينهما

قرينة قانونية و هي افتراض براءة المتهم، و قرينة موضوعية و هي افتراض أنه مرتكب 

  . الجريمة، وفي التوفيق بين القرينتين ضمان تحقيق المصلحتين

و للتوفيق بين المصلحتين يجب جعل القرينة القانونية هي اإلطار الذي يتم بداخله تنظيم 

شخصية للوصول إلى القرينة الموضوعية، فضمانات المتهم يجب ممارسة المتهم لحريته ال

تأطيرها بقرينة البراءة لكي يتم الحفاظ عليها من خطر سلبها و اإلخالل بها، و لهذا فالقانون 

الدولي الجنائي ممثال في النظام األساسي للمحكمة الدولية الجنائية لم يسمح للمدعي العام 

فراد، بل قيد سلطته في التحقيق بضوابط تضمن الحفاظ للمحكمة بالتصرف في حريات األ

:" ... ج منه بقولها45/1على هذه الحريات فصلها نظام المحكمة نفسه و اختزلتها المادة 

  ."يحترم احتراما كامال حقوق األشخاص الناشئة بموجب هذا النظام األساسي

ة من خالل اقتضاء حقه في حيث أنه إذا كانت مصلحة المجتمع الدولي تكمن في تحقيق العدال

العقاب باتخاذ إجراءات ماسة بالحقوق و الحريات الفردية، إال أن هذه اإلجراءات يجب 

تنظيمها و حصرها في إطار مبدأ افتراض البراءة ذاته، بإحاطتها بالضوابط التي تكفل هذه 

ة من الحقوق و  الحريات و تحول دون التعرض لها، و عدم جواز امتدادها خارج الغاي

  )46(.مباشرتها و هي المصلحة العامة للمجتمع الدولي

لم يسمح للمدعي العام بالتصرف في  -على النحو السابق -و إذا كان القانون الدولي الجنائي

حريات األفراد مقيدا إياه بشروط و قيود تضمن هذه الحريات، فإن تلك القيود تزداد بقدر ما 

  . تساعد في تكوين عقيدة المدعي العام تجاههوتهام الشخص يتوافر لديه من أدلة قد تفيد في  ا

فمتى كانت األدلة و البراهين تبقيه على األصل فيه و هو البراءة، و غير كافية التهامه فال 

يجوز له إجراء قبض أو توقيف تعسفي ضده، أما إذا كانت هذه األدلة و البراهين من الكفاية 

ز له القيام ببعض اإلجراءات االحتياطية كالقبض و و التماسك بما يدعو إلى اتهامه جا

من النظام  58التوقيف من خالل الدائرة التمهيدية للمحكمة و في إطار مقتضيات المادة 

مع التقيد بالمحافظة على الضمانات التي تدرأ عن المتهم خطر التحكم  )57(.األساسي للمحكمة

  )47(.االستبداد المنتهكين لقرينة البراءةوو 
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يترتب على حماية الحرية الشخصية للمتهم كنتيجة أساسية نتائج فرعية يمكن إجمالها في ما  و

  : يأتي

إن اإلجراءات التي تمس الحرية الشخصية للمتهم كالقبض و التوقيف يجب أن تتخذ ضمن _ 

الضمانات األخرى المقررة لها في النظام األساسي للمحكمة الدولية الجنائية، حتى ال يتم 

جاوز على حقوق األفراد دون مبرر، و على المحكمة أن تقوم بمراقبة مدى صحة الت

 . اإلجراءات و مشروعيتها

جسامة الجريمة الدولية و خطورتها ال تؤثران في معاملة المتهم على أنه بريء في كافة  -

مراحل الدعوى الجنائية، بل يظل يعامل كذلك إلى أن تنتهي الدعوى بحكم بات يقرر 

 . ه عن الجريمة، فتنهار قرينة البراءة أو تتقرر نهائيا فيفرج عنهمسؤوليت

األدلة على االتهام ال يكفي لمعاملة المتهم ) المدعي العام للمحكمة( مجرد تقديم سلطة التحقيق -

على أنه مذنب ما لم تقتنع المحكمة بهذه األدلة و يصبح الحكم الصادر بحقه تأسيسا عليها 

  )48(.باتا

   : خاتمة
تعد شرعية اإلجراءات الجنائية حلقة من حلقات القانون الذي يتتبع الواقعة اإلجرامية منذ 

ارتكابها، مرورا بمالحقة المتهم باإلجراءات المتخذة قبله، ثم الحكم عليه بالعقوبة المقررة 

  . قانونا و انتهاء بتنفيذها

تمس حرية اإلنسان سواء ففي كل هذه المراحل يضع القانون الدولي الجنائي النصوص التي 

عن طريق التجريم و العقاب، أو عن طريق اإلجراءات التي تباشر ضده أثناء التحقيق أو 

  . خالل المحاكمة أو عند تنفيذ العقوبة بحقه

و كل إجراء يتخذ ضد إنسان دون افتراض براءته سيؤدي إلى إلقاء عبء إثبات براءته من 

إذا عجز عن ذلك اعتبر مسؤوال عنها حتى لو لم يكن الجريمة المنسوبة إليه على عاتقه، ف

كذلك من الناحية الواقعية، و ال يخفى ما في ذلك من ظلم و جور و افتئات على حرية الفرد 

  . هو األصل في اإلنسان البراءةوو اعتداء على أدنى حق من حقوقه 

متخذة ضده، ألن لهذا كان ال بد من افتراض براءة المتهم في كل إجراء من اإلجراءات ال

االفتراض المذكور يعد ركنا من أركان الشرعية اإلجرائية، بل أحد األسباب الهامة في تحقيق 

إجراءات قانونية تضمن للمتهم الفرصة الكافية في التمتع بمحاكمة عادلة يسودها ضمان 

  . قانوني و قضائي في كل إجراءاتها
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  : تيةو انطالقا من هذا خلصت الدراسة إلى النتائج اآل

مبدأ افتراض البراءة يجد أساسه في القانون الدولي لحقوق اإلنسان و القانون الدولي _ 

الجنائي، و إن دل ذلك على شيء فيدل على أن المبدأ بات ضمانة دولية أو حقا من حقوق 

 .اإلنسان بمفهومها الدولي و اإلقليمي

ورود المبدأ بشكل واسع و مكثف في القانون الدولي لحقوق اإلنسان و القانون الدولي _ 

الجنائي يعكس استقرار مدلولي المجتمع الدولي و المصلحة العامة الدولية بشكل نهائي و 

لكل محاولة تستهدف هذا المجتمع و هذه المصلحة عبر قضاء  - تبعا لذلك -ضرورة التصدي

ل ضمانات المحاكمة العادلة المتداولة في القضاء الداخلي، و منها دولي جنائي يتمتع بك

 . افتراض البراءة

يمثل مبدأ افتراض البراءة أصال عاما ال استثناء، و هكذا فهو مبدأ على خالف ما ذهبت _ 

إليه بعض التأصيالت الفقهية من حيث اعتباره قرينة، أو هو حق على نحو ما كيفه المشرع 

ن المبدأ و الحق ثابتان غير قابلين لنفيهما، بينما القرينة غير ثابتة و قابلة الفرنسي، فكل م

دوما لالنتفاء إذا ثبت ما يناقضها، فضال عن أن اعتبار افتراض البراءة قرينة يمثل اعتداء 

 . صارخا على الحرية الشخصية لإلنسان، و مناقضة لمنطق األشياء

يشمل أو يغطي كل مراحل الدعوى الجنائية و  مبدأ افتراض البراءة ذو نطاق عام فهو_ 

 . إجراءاتها و تبعا لذلك ال يسقط أو يزول إال بحكم بات باإلدانة

مبدأ افتراض البراءة يتمتع على صعيد القضاء الدولي الجنائي بأهمية تفوق تلك التي يتمتع _ 

خطورة الدعوى الجنائية وبها على صعيد القضاء الداخلي نظرا لحساسية و خصوصية  

 . الدولية و الجهة القائمة لديها

  : و ترتيبا على ذلك نسوق التوصيات اآلتية

حساسية و خصوصية و خطورة القضاء الدولي الجنائي على النحو السابق يتطلب تطبيقا _ 

نصا ( خاصا لمبدأ افتراض البراءة، من حيث إحاطته بالدقة الموضوعية و اإلجرائية الالزمة 

 ). و ممارسة

حماية أصل البراءة أمام القضاء الدولي الجنائي من أي تأثير يتطلب تضمين النظام _ 

األساسي للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة نصوصا تمنع اإلعالم الدولي من أن يتحول إلى 

 .تجرم سلوكاته في هذا الخصوصوقضاء مواز يقرر اإلدانة المسبقة للمتهم،  
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نصوصا تقضي  -زيادة على ذلك - األساسي للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة تضمين النظام_ 

بتعويض المتهم الذي تثبت براءته عن جريمة التشهير التي يمكن أن تقترفها في حقه وسائل 

 . اإلعالم الدولية

إحاطة إجراءات التحقيق و المحاكمة الدوليين بسرية أكبر لضمان المحافظة على امتداد _ 

ة حتى صدور الحكم النهائي على األقل ضد المتهم، بتنقيح نصوص النظام األساسي البراء

ذات الصلة، و مضاعفة و فعالية الجزاءات ضد موظفي المحكمة عن أي تسريب لتفاصيل 

   . الدعوى
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  مجلة البحوث والدراسات العلمية
 جامعة الدكتور يحيى فارس

rres_rev_cum@yahoo.fr Email  

  

 

.الدفع بالنِّظام العام الستبعاد تطبيق القانون األجنبي في الجزائر  
 

  دغيش احمد.د

  كلية الحقوق 

  جامعة بشار

  
  
 

  Résumé: 

     La législation Algérienne autorisée le recoure à des lois étrangères dans le 
cas où l'un des éléments d'une affaire est justement étranger 
(géographiquement est parlant). 
     Cependant, cette règle n'est plus en cours quand ces loi étrangères entrent 
en contradiction avec les structures de la société Algérienne ou ce qu'on 
désigne pour " l'ordre public ", et dans ce cas là, le recours à législation 
Algérienne D'impose.         

  ملخص
أجاز المشرع الجزائري للقاضي بتطبيق القوانين األجنبية على النزاعات المعروضة      

عليه للفصل فيها، عندما تكون مشتملة على عنصر أجنبي، وعندما تنص قواعد االختصاص 
                                                                   .على ذلك كقاعدة عامة
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إالَّ أنَّه استثناء قد يوقَف العمل بهذه القاعدة، متى وجد القاضي بأن مضمون القانون      
األجنبي المختص يتعارض مع الدعائم األساسية التي بني عليها المجتمع الجزائري، أو ما 

ه القانون وبالتالي يستبعد القاضي تطبيق ذلك القانون األجنبي ليحل محلَّ. يعرف بالنِّظام العام
  .الوطني الجزائري

.مقدمـة      
من  24إلى  09: خوَّل المشرع الجزائري حسب ما قررته قواعد اإلسناد في المواد من     

القانون المدني المعدَّل والمتمَّم، وما ورد في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية للقضاء 

على عنصر أجنبي، وهذا بتطبيق  الجزائري المختص، أن يفصل في النزاعات المشتملة

القانون الوطني الجزائري، أو تطبيق القانون األجنبي على تلك النزاعات، فاألمر هنا يتوقف 

       .على حسب ما تُشير إليه قواعد اإلسناد في نصوص القانون المدني المشار إليها أعاله

                                                                     

إالَّ أنَّه في الحالة التي يتعيَّن فيها تطبيق قانون أجنبي معين بحكم النزاع المشتمل على      

عنصر أجنبي، وبعد رجوع القاضي الجزائري لمحتوى ذلك القانون، يتَّضح لديه أنَّ قاعدة 

اإلسناد الجزائرية قد أشارت إلى تطبيق قانون أجنبي تتعارض أحكامه مع المبادئ الجوهرية 

واألركان األساسية، وتلك األسس العامة التي يقوم عليها نظام المجتمع الجزائري، فيكون 

القانون األجنبي في هذه الحالة في وضعية قانونية تتناقض تماما مع المبادئ األساسية المقدَّسة 

في القانون الجزائري، مما يستوجب على القاضي الجزائري المثار أمامه هذا النزاع استبعاد 

                                 .تطبيق ذلك القانون األجنبي باسم النظام العام واآلداب العامة

كما قد يتَّضح  لدى قاضي النزاع المشتمل على عنصر أجنبي، أنَّ اختصاص قانون      

أجنبي معين للفصل في النزاع المطروح عليه نشأ عن طريق تحايل أطراف العالقة القانونية، 

عبهم بقاعدة اإلسناد الجزائرية نتيجة قيامهم بإحداث تغيير في ضوابط اإلسناد، بنيَّة وتال

. اإلفالت من أحكام القانون المختص أصال بحكم هذه العالقة القانونية ذات العنصر األجنبي

وبناًء عليه يتعيَّن على القاضي الجزائري أيضا أن يستبعد تطبيق القانون األجنبي المختص 

للجوء للغش من قبل أحد أطراف النزاع، ليخضع بعدها العالقة القانونية محل النزاع بسبب ا

                                     .للقانون الواجب تطبيقه عليها أصال لو لم يقع ذلك الغش
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 من هذا المنطلق اتضح لدينا جليا، بأنَّ هناك حالتين أساسيتين الستبعاد تطبيق القانون      

األجنبي المختص بحكم النزاع المعروض أمام القاضي الجزائري، عمالً بالنص الجديد للمادة 

                           .  من القانون المدني المعدَّل والمتّمم كما سيأتي بيانه 24

ونحن في هذا البحث سنعالج حالة الدفع بالنِّظام العام ألجل استبعاد تطبيق القانون      

بي المختص بحكم النزاع أمام القاضي الجزائري، دون الحاالت األخرى، باتِّباع الخطة األجن

                                                                                     :   اآلتية

.مقدمـة  

                   .مفهوم الدفع بالنظام العام وعالقته بالقوانين ذات التطبيق المباشر: أوال

                                                           .مفهوم الدفع بالنظام العام -1

                                    .عالقة النظام العام بالقوانين ذات التطبيق المباشر -2

                                                        .شروط الدفع بالنظام العام: ثانيا

       .إشارة قواعد اإلسناد الوطنية الختصاص القانون األجنبي المخالف للنظام العام -1

توافر مقتضى من مقتضيات النظام العام إلعمال الدفع بالنظام العام واستبعاد القانون  -2

                                                                       .األجنبي المختص

                                                           .آثار الدفع بالنظام العام: ثالثا

                  .أثر الدفع بالنظام العام بالنسبة لعالقة يراد إنشاؤها في دولة القاضي -1

أثر الدفع بالنظام العام بالنسبة لحق اكتُسب في الخارج وُأرِيد التمسك بآثاره في دولة  -2

                                                                               . القاضي

                                          .النظام العام وعالقته بالغش نحو القانون: رابعا

                                                           .مفهوم الغش نحو القانون -1

                                               .عالقة النظام العام بالغش نحو القانون -2

 خاتمـة

  .شرمفهوم الدفع بالنظام العام وعالقته بالقوانين ذات التطبيق المبا: أوال     
كقاعدة عامة أجاز المشرع الجزائري للقاضي بتطبيق القوانين األجنبية على النزاعات      

المعروضة أمامه للفصل فيها عندما تكون مشتملة على عنصر أجنبي، وعندما تُشير قواعد 

                                                  .اإلسناد إلى اختصاص قانون أجنبي معيَّن
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إالّ أنَّه استثناًء قد يوقف إعمال القاعدة العامة المشار إليها أعاله، وبصريح إحدى       

من القانون المدني السالفة الذكر، وهذا  24نصوص قواعد اإلسناد ذاتها، عمالً بنص المادة 

بعد أن رجع القاضي المطروح عليه مثل هذه النزاعات للقانون األجنبي المشار إليه من قبل 

عدة اإلسناد الجزائرية، فوجد مضمونه يتعارض كلِّياً مع الدَّعائم األساسية التي بني عليها قا

فيضطُّر القاضي المعني بالنِّزاع إلى استبعاد تطبيق ذلك القانون . نظام المجتمع الجزائري

م يكن األجنبي، على أساس أنَّ المشرع الجزائري عندما أجاز للقاضي العمل بالقاعدة السابقة ل

ذلك بصفة مطلقة، بل ربط تطبيقها بشرط أال يكون مضمونها متعارضاً مع المبادئ التي يقوم 

عليها المجتمع، وحتى ال يفهم من ذلك بأنَّ المشرع قد فتح الباب على مصراعيه لتطبيق كل 

        : وهو ماسنقوم بمعالجته عبر النقاط التالية. )lxxx(القوانين األجنبية مهما كان مضمونها

يعتبرالنِّظام العام فكرة شائعة ومشهورة في علم : مفهوم الدفع بالنظام العام -1    

القانون، وتطبيقاتها متنوعة بين مختلف فروع القانون سواء العام منه أم الخاص، والمشرع 

لك الجزائري كمعظم المشرعين المعاصرين لم يعرف النظام العام ولم يحدد فكرته بل ترك ذ

للفقه والقضاء، إال أنَّ هذين األخيرين قد وجدا صعوبة في ذلك، محاولين فقط تعريفه عن 

طريق وضع مفاهيم عامة لتقريبه من األذهان، نتيجة نسبية فكرة النظام العام، سواء من حيث 

الزمان أو من حيث المكان، الختالف أنظمة الحياة والطبيعة الثقافية والمبادئ االجتماعية 

ائدة بين مختلف المجتمعات الغربية منها أم العربية، وحتى في مجتمع واحد بين أزمنة الس

                                                                                     .مختلفة

كما أنَّ تطبيق فكرة النظام العام تختلف بين فروع القانون العام والخاص، وبين القانون      

الداخلي ومجال تنازع القوانين، رغم اإلتِّحاد في المفهوم العام لهذه الفكرة على حسب اتجاه 

صادي بأن النظام العام هو األساس السياسي واالجتماعي واالقت: غالبية الفقه، على حّد قولهم

والخلقي الذي يسود المجتمع في وقت من األوقات، ال يتصوَّر بقاء المجتمع سليماً دون 

استقرار هذا األساس، وبحيث ينهار المجتمع بمخالفة المقومات التي تدخل ضمن هذا األساس، 

           .    )lxxxi(لذا كانت القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام آمرة ال تجوز مخالفتها

                                                    

إالَّ أنَّ اإلتِّفاق حول المفهوم العام بين مجال القانون الداخلي ومجال تنازع القوانين ال      

وعليه اختلفت فكرة النظام العام من . يعني بالضرورة اإلتفاق في الهدف بين تلك المجاالت

انون الداخلي عنه في مجال القانون الدولي الخاص، وبالرَّغم من حيث غرضها في مجال الق
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َأنَّ النظام العام في مجمله يهدف إلى حماية المصالح الجوهرية للمجتمع، سواء في مجال 

تنازع القوانين أو في نطاق القانون الداخلي، ومع ذلك ففكرة النِّظام العام في مجال هذا األخير 

وج عن أحكام القواعد اآلمرة، أي استبعاد تطبيق اتفاقات األشخاص تستعمل كوسيلة لعدم الخر

بينما تُستعمل هذه الفكرة في نطاق تنازع القوانين كوسيلة الستبعاد . المخالفة لتلك القواعد

تطبيق القانون األجنبي المعيَّن من قبل قاعدة اإلسناد الجزائرية، وهذا أمام القاضي الجزائري، 

اًء على األركان األساسية أوالمبادئ الجوهرية التي يقوم عليها نظام ألن في تطبيقه اعتد

                                                                                     .المجتمع

ممَّاسبق يتجلَّى أكثر الطابع االستثنائي أوالخاص لحالة الدفع بالنظام العام، باعتبارها      

استبعاد القانون األجنبي وتطبيق القانون الوطني محلَّه بشكل استثنائي، وفي هذا  تهدف إلى

خروج عن األصل العام أو القاعدة العامة، التي تقضي بضرورة تطبيق القانون الذي عّينته 

قاعدة اإلسناد سواء كان وطنيا أم أجنبيا، إنطالقا من الطبيعة المزدوجة لقواعد اإلسناد 

                                                                                  .الجزائرية

أماَّ في مجال القانون الداخلي، فإنَّ فكرة النظام العام تفقد هذا الطابع االستثنائي، حيث      

ضي تُستعمل هنا للحد من مبدأ سلطان اإلرادة، دون اعتبار ذلك خروجاً على المبدأ العام، القا

وعليه يرى مختلف الباحثين في . )lxxxii(بأن اإلرادة حرَّة في الحدود التي يسمح بها المشّرع

هذا المجال، بأنَّ النِّظام العام وفق هذا المفهوم وبهذا الهدف في نطاق تنازع القوانين، يصبح 

نح بمثابة نقطة تفتيش جمركية لمضامين القوانين األجنبية، ووسيلة أساسية لتقييمها قبل م

في حين يصفه بعض الباحثين، نتيجة لدوره المميز . )lxxxiii(تأشيرة الدخول لها لدولة القاضي

 une soupape     deتجاه تطبيق القوانين األجنبية المختصة، بصمَّام األمن 

sécurité )lxxxiv(.  

  يترتَّب على الطابع االستثنائي لفكرة النظام العام في مجال تنازع القوانين، عدم توافق      

لدور هذه الفكرة بين مجال القانون الداخلي ومجال القانون الدولي الخاص، حيث استقرَّ الفقه 

والقضاء بهذا الشأن على قاعدة مفادها أنَّ مخالفة القانون األجنبي ألحكام القواعد اآلمرة في 

ع بالنظام قانون القاضي ال يستوجب بالضرورة استبعاد أحكام هذا القانون، إعماالً لقاعدة الدف

                                                                                       .العام

ومثال ذلك القاعدة القانونية المحددة لسن الرشد في القانون المدني الجزائري بتسعة عشر      

ان القانون األجنبي ، فهي تُعتبرمن النظام العام في القانون الداخلي، لكن إذا ك)lxxxv(سنة
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الواجب التطبيق على النزاع المعروض على القاضي الوطني، يحدد سن الرشد بأكثر من هذا 

السن أو بأقل فإن هذا الحكم الوارد في القانون األجنبي المختص ال يتعارض مع النظام العام 

في القانون األجنبي،  في الجزائر، وبالتالي فال مانع من تطبيق هذه القاعدة القانونية الواردة

وتطبيقا للقاعدة السابقة وانطالقا من . طالما أشارت قاعدة اإلسناد الجزائرية باختصاصه

مضمون نصوص قواعد اإلسناد الجزائرية، إستقرَّ الفقه والقضاء على إمكانية إخضاع 

اصه قاعدة المسائل المتعلقة بالحالة المدنية واألهلية للقانون األجنبي، إذا ما أشارت باختص

اإلسناد الوطنية، رغم أن هذه المسائل تُعتبر من النظام العام في القانون الداخلي الجزائري، إذ 

وينبه الفقهاء في هذا المجال، إلى أنه بالرغم . أنَّه ال يجوز لألشخاص اإلتِّفاق على مخالفتها

م على مستوى القانون الدولي من هذا التباين الموجود ما بين النظام العام الداخلي والنظام العا

الخاص، إال أنَّ ذلك ال يؤدي بنا إلى القول بإمكانية وجود نظام عام مشترك بين الدول، حيث 

أن النظام العام يبقى دائما يتميَّزبالوطنية مهما كان وصفه، دولي أو داخلي، فكالهما يشكِّل 

Ordre Public Nationalجزًء من النظام العام الوطني  ن اختلفت وظيفته بين العالقات ، وإ

، إذ أنَّ )lxxxvi(الداخلية والعالقات الدولية، وتحديده يبقى دائماً من اختصاص القاضي الوطني

فكرة النِّظام العام الدولي ال يمكن تصورها، ألنَّها تفترض وجود سلطة عليا تفوق الدول، 

بعيد المنال على األقل في وقتنا يمكن لها أن تفرض هذا النظام، غيرأنَّ هذا األمر ما يزال 

                                                                                .الحاضر

ونتيجة للتَّباين الملحوظ بين مجال ودور النظام العام على مستوى القانون الداخلي      

صة بالنظام العام في نطاق والقانون الدولي الخاص، فقد أفرز ذلك وضع تعاريف فقهية خا

. تنازع القوانين، واختلف الفقه في هذا المجال أيضا حول إعطاء صيغة موحَّدة لمفهومه

النظام العام هو المبدأ الذي يوجب استبعاد تطبيق : " فعرَّفه أحد الباحثين البريطانيين بقوله

ون اإلنجليزي، أو قواعد القانون األجنبي في األحوال التي يخالف فيها تطبيقه سياسة القان

اآلداب العامة المرعية في إنجلترا، أو يتعارض مع ضرورة المحافظة على النُّظم السياسية 

وعرَّفه العميد . )lxxxvii("فيها  CAPITANT مجموعة النظم والقواعد الوثيقة الصلة : بأنه 

ون أجنبي ولو كان بمدنيَّة بلد ما والتي يتعيَّن على قضائها تطبيقها باألفضلية على أي قان

إالَّ أنَّ معظم فقهاء القانون الدولي الخاص .)lxxxviii("مختصا وفقاً لقواعد اإلسناد العادية 

تلك الوسيلة التي يستبعد بها القانون األجنبي الواجب التطبيق على العالقة : " يعرفونه بأنه



  2014نوفمرب . 2ج،8ع: جملة البحوث والدراسات العلمية
383 

 

ر اختالفا جوهرياً، بحيث القانونية، وإحالل القانون الوطني محلَّه بسبب اختالفه مع هذا األخي

                                                    . )lxxxix(يتنافى مع المصالح الحيوية للدولة

يرى بعض الباحثين : عالقة النظام العام بالقوانين ذات التطبيق المباشر -2    

القوانين ذات التطبيق المباشر الجزائريين، أنَّ الفقه في هذا المجال كثيراً ما اختلط لديه بين 

لهذا اتَّجه فقهاء القانون الدَّولي الخاص حديثا إلى التمييز  ،والنظام، العام وسايره القضاء أحياناً

بينهما، حيث جاءت فكرة القوانين ذات التطبيق المباشر أو الفوري من خالل وضعية بعض 

الحيوية أو اإلستراتيجية المنظِّمة لها،  القواعد القانونية الوطنية، التي تستدعي حسب المجاالت

أن تُطبَّق إقليمياً على كل الوطنيين واألجانب المقيمين على إقليم دولة القاضي، وبالتالي تفلت 

هذه القواعد من مجال تنازع القوانين، على أساس أنَّها تتعلَّق بمصالح أساسية اقتصادية 

هذه القواعد المتواجدة بمختلف القوانين الوطنية  واجتماعية تتميز بقدر من األهمية حيث تحكم

 ،العالقات القانونية الداخلية، أو تلك المشتملة على عنصر أجنبي على حد سواء دون تمييز

ويطلق عليها أيضاً بقوانين البوليس واألمن، وتشمل عادة األحكام التنظيمية الخاصة بعقود 

ين الصَّرف وجوانب من عقود اإليجار والنقل العمل والضمان العام ونظم التأمين، وقوان

، وغيرها من المسائل التي تمس تنظيم الدولة وكيانها اإلجتماعي واإلقتصادي، )xc(والشركات

                                               .حتى ولو لم تكن من موضوعات القانون العام

القوانين ما هي إال تجسيد لفكرة النظام العام  وبناء عليه يرى بعض الباحثين، بأنَّ هذه     

حسب دوره التقليدي دون االعتداد بتحليل العالقة المطروحة أمام القضاء، تمهيدا لتطبيق 

القانون المختص، حيث يرفض هذا االتجاه إتِّباع المنهج الحديث في فض التَّنازع بالنسبة لهذه 

، في حين يرى )xci(اد التي تخضع لقانون القاضيالمسائل ،عن طريق إدراجها في قواعد اإلسن

اتِّجاه آخر من الباحثين، بضرورة التمييز بين النظام العام والقوانين ذات التطبيق المباشر، من 

                                                                         :خالل النقاط التالية

لمباشر تتميز بالكفاية الذاتية، حيث ال تحتاج إلى فكرة النظام القوانين ذات التطبيق ا -أ     

العام، فتسري على العالقات الداخلية والدولية دون تمييز، وهذا بمقتضى نصوص قانونية 

وطنية صادرة من المشرع الوطني، في حين نجد النظام العام يشكِّل سدا للذرائع والنواقص 

لتنصيص عليها، ليتدخل النظام العام ويقف كحاجز أو سد منيع التي قد يغفل عنها المشرع، با

يمنع تسرب القوانين األجنبية إلى إقليم دولة القاضي، إذا كانت تمس بالمبادئ األساسية السائدة 

                                             .فيها، وهذا دون حاجة لنصوص تشريعية آمرة
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ء من اعتبر القوانين ذات التطبيق المباشر منهجاً مستقالً عن مناهج هناك من الفقها - ب     

التنازع يتدخل بصفة مستقلة عن قواعد اإلسناد، كلما اتَّضح لدى القاضي الوطني أنَّ بعض 

أما بشأن . المراكز القانونية تتميز بقدر من األهمية الوطنية، فيطبق القانون الوطني عليها

يفترض دائما العمل وفق منهج قواعد التنازع، ثم ثبوت االختصاص  تدخل النظام العام فهو

التشريعي للقانون األجنبي، وفي المرحلة األخيرة يقرر القاضي الوطني استبعاد هذا القانون 

                                                                        .باسم النظام العام

لبوليس واألمن أو التطبيق الفوري لها صفة مطلقة، تقتضي التطبيق إنَّ قوانين ا -ج     

المباشر لقانون القاضي وال ترِد على هذا المبدأ تخفيفات، بينما يجوز التخفيف من آثار النظام 

                                     .)xcii(العام وفق ما يطلق عليه باألثر المخفِّف للنظام العام

                                          .شروط الدفع بالنظام العام: ثانيا     

إشارة قواعد اإلسناد الوطنية الختصاص القانون األجنبي  -1            

يترتب على هذا الشرط أنه ال حاجة إلعمال الدفع بالنظام العام في : المخالف للنظام العام

ي بموجب قواعد اإلسناد في دولة القاضي، وعليه يستغنى حالة عدم اختصاص القانون األجنب

القاضي الوطني عن إعمال الدفع بالنظام العام، ويلجأ قانوناً إلى الوسائل األخرى الستبعاده، 

كأن يثبت االختصاص لقانون القاضي باعتباره قانونا إقليميا، على أساس أنه يمثل قانون محل 

أو كأن يرفض القانون األجنبي  .لبوليس واألمنوجود المال، أو بوصفه من قوانين ا

االختصاص ويحيل الفصل في النزاع المشتمل على عنصر أجنبي إلى قانون القاضي، وهذا 

األخير يقبل اإلحالة كما هو الحال في القانون المدني الجزائري، بموجب النص الجديد من 

بول اإلحالة، بشرط أن تحيل قواعد ، فنجد بأن المشرع قرَّر صراحة ق1مكرر 23خالل المادة 

                            .)xciii(اإلسناد األجنبية االختصاص بحكم النزاع للقانون الجزائري

          

كما قد يستبعد القانون األجنبي بمقتضى قواعد اإلسناد لسبب آخر، دون حاجة لتدخل      

طبق القاضي الوطني بدله قانون الموطن النظام العام على أساس عدم اختصاصه أصال، في

المشترك أو الجنسية المشتركة كحل أول، وفي حالة عدم توفر هذا الحل يلجأ القاضي إلى 

تطبيق قانون محل إبرام العقد، وهذا في حالة إذا كان محل النزاع التزامات تعاقدية، وكان 

ة حقيقية بالمتعاقدين أو بالعقد، القانون األجنبي المختار من طرف المتعاقدين ال تربطه أية صل
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فاختيار المتعاقدين هنا كان غير نزيه، ألن إجازة القانون لهم هذا االختيار كان متوقفا على 

            .)xciv(من القانون المدني الجزائري 18توفر تلك الصلة، وهو ماأكَّدت عليه المادة 

  
ال الدفع بالنظام العام توافر مقتضى من مقتضيات النظام العام إلعم -2    

وذلك بأن يكون القانون األجنبي في مضمونه : واستبعاد القانون األجنبي المختص

يتعارض تعارضاً كلياً أو جزئياً مع مضمون القانون الوطني، أو باألحرى يكون مضمون 

رة ولإلشا. القانون األجنبي ال يتفق تماماً مع إحدى مقتضيات النظام العام في دولة القاضي

فإن هذه المقتضيات تختلف من مجتمع آلخر ومن زمن آلخر حتى داخل المجتمع نفسه فتعدد 

الزوجات في قواعد األحوال الشخصية يعتبرمخالفاً للنظام العام في الدول غير اإلسالمية، لكنه 

ينما في والشيوعية في المجتمع الصيني تُعد من النظام العام، ب .جائز بالنسبة للبلدان اإلسالمية

المجتمع األمريكي تعتبرمخالفة للنظام العام، فالسبب في هذا االختالف راجع إلى تنوع 

كما تتغير أيضا مقتضيات النظام العام حسب  .)xcv(مقتضيات النظام العام من دولة ألخرى

نجد الطالق كان مخالفا للنظام العام في الدول الغربية : الزمن في المجتمع الواحد، مثال

فرنسا، إيطاليا، وغيرهم في زمن مضى، ثم أصبح جائزاً حديثا في تشريعات هذه : اومنه

                                                .الدول، إذا توفرت أسباب أو مبررات لذلك

ونتيجة لصعوبة تحديد مقتضيات النظام العام عبر األزمنة المتعاقبة، منح المشرع      

وفي هذا السياق شدَّد فقهاء . للقاضي سلطة تقديرية واسعة لتحديد ما هو مخالف له أوالعكس

القانون على ضرورة عدم إحالل القاضي آلرائه ومعتقداته وقناعاته الشخصية محل آراء 

ة الوطنية، وعليه ال ينبغي للقاضي المعروض عليه النزاع المشتمل على ومذهب الجماع

عنصر أجنبي، والمراد استبعاد القانون األجنبي المختص من حكم هذا النزاع، أن يعتبر 

مصلحة ما مصلحة خاصة بالجماعة أو مصلحة خاصة باألفراد حسب رأيه الشخصي، بل 

المجتمع والنظام القانوني الذي يحكمه، حتى ولو  يتعين عليه أن ينظر إلى االتجاه الغالب في

                                                                .اختلف مع رأيه الشخصي

وقد استقر الفقه والقضاء لدى مختلف الدول حديثاً، على أن تطبيق فكرة النظام أو اآلداب      

ونيا وليست مسألة واقع، وهذا سواء تعلق األمر العامة رغم مرونتها، فهي تعتبرعمال قان

بالعالقات الداخلية أو على مستوى تنازع القوانين، حيث يخضع قاضي الموضوع في تقديرها 

لرقابة المحكمة العليا، باعتبارها السلطة الرسمية المخوَّل لها قانونا مراقبة حسن تطبيق 
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مختص ضرورة تقدير توفُّر النظام العام ويشترط الفقه والقضاء على القاضي ال. )xcvi(القانون

من عدمه وقت الفصل في الدعوى، وليس وقت نشوء الحق أوالمركز القانوني محل 

                                                                              .)xcvii(النزاع

كم، عندما قضت محكمة وفي هذا السياق أكَّد القضاء الفرنسي على األخذ بهذا الح     

، بأن التبنِّي الذي تمَّ في روسيا 02/01/1936: استئناف باريس في قرارها الصادر بتاريخ

من طرف ) بلوغها سن اليأس من اإلنجاب(بدون التقيد بحدود السن المطلوبة في األبوين 

ديل هذا السن وتغيير النظام العام الفرنسي السَّائد آنذاك، يرتِّب آثاراً في فرنسا حتى بعد تع

مفهوم النظام العام تبعاً له، ثم تضيف بأنه من تاريخ هذا التعديل ننظر ما إذا كان التبنِّي يمكن 

    .، وغيرها من األحكام القضائية في فرنسا المماثلة لهذا الحل)xcviii(أن يرتِّب آثاراً في فرنسا

                                                    .آثار الدفع بالنظام العام: ثالثا     

مّيز فقهاء القانون بالنسبة آلثار الدفع بالنظام العام بين أثره فيما يتعلق بإنشاء الحقوق        

في دولة القاضي وأثره فيما يخص اكتساب الحقوق في الخارج، والرغبة في التمسك بآثارها 

                                                    :في بلد القاضي، وهذا كالتالي

: أثر الدفع بالنظام العام بالنسبة لعالقة يراد إنشاؤها في دولة القاضي -1    

                 .يترتب على إعمال هذه الحالة لدى الفقه أثران، أحدهما سلبي واآلخر إيجابي

القانون األجنبي وفقا لقواعد اإلسناد  ويتمثل في استبعاد: األثر السلبي للنظام العام -أ     

الوطنية مع رفض الطلب، دون إحالل قانون القاضي محل القانون األجنبي نظرياً، ولو أنَّه 

عمليا بمجرَّد استبعاد القاضي الوطني للقانون األجنبي المختص ورفضه للطلب، يكون بذلك 

ي مقدار أحكام القانون األجنبي وعند البحث ف. قد طبَّق قانون دولته ولو بطريق غير مباشر

المراد استبعادها، نجد أغلب فقهاء القانون في هذا المجال وبخاصة في فرنسا ومصر، يرون 

بأنه ليس من الضروري استبعاد أحكام القانون األجنبي برمَّته، بل يمكن أن يشمل هذا األثر 

قاضي، مع بقاء اختصاص هذا فقط استبعاد الجزئية المخالفة لمقتضى النظام العام في دولة ال

                                           .القانون األجنبي فيما عداها من المسائل األخرى

فمثال لو تعلَّق النزاع المعروض على القاضي الجزائري، بعقد يتضمن شرط الدفع      

لمخالفته للنظام  بالذهب في الجزائر، فإن القاضي هنا وجب عليه استبعاد هذا الشرط وحده

العام في الجزائر، حيث أنَّ التعامل بالعملة الجزائرية إجبارياً بين كل المتعاملين االقتصاديين 
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على مستوى اإلقليم الوطني، بموجب قانون النقد والقرض، والنصوص التنظيمية المكملة له، 

النظام العام في الجزائر،  أمَّا الشروط األخرى فتبقى خاضعة للقانون األجنبي، طالما ال تخالف

أو كأن يتعلق النزاع المطروح أمام القاضي الجزائري والمشتمل على عنصر أجنبي بعقد 

قرض بين أشخاص طبيعيين بفائدة ربوية، فيتعّين على القاضي استبعاد شرط الفائدة وحده، 

للقانون  ألنَّه مخالف للنظام العام الجزائري، مع بقاء شروط عقد القرض األخرى خاضعة

بينما يرى بعض الباحثين المختصين . األجنبي، ما دامت غير متعارضة مع النظام العام

ضرورة استبعاد القانون األجنبي المختص وفقاً لقواعد اإلسناد الوطني بصفة كلِّية لمخالفته 

إذ للنظام العام، بغض النظر عن الجزء اآلخر الذي اليتعارض مع النظام العام لدولة القاضي، 

  .)xcix(يؤدي ذلك إلى مسخ القانون األجنبي وتطبيقه بشكل يخالف إرادة المشرع الذي وضعه

   

إالَّ أنَّ معظم فقهاء القانون في هذا المجال، يرون بوجوب استبعاد الجزء المخالف للنظام      

انون األجنبي العام في القانون األجنبي وحده، دون بقية األجزاء األخرى، حتى يتم االحتفاظ للق

                              .  )c(ولقاعدة اإلسناد التي قرَّرت تطبيقه بأكبر قدرٍمن الفعَّالية

غيرأنَّه في الحالة التي يتعذر فيها على القاضي الجزائري اإلكتفاء باإلستبعاد الجزئي      

النظام العام  لهذا النص وحده، وتطبيق النصوص األخرى األجنبية غير المتعارضة مع

الجزائري، يتعين عليه هنا اللجوء لالستبعاد الكلِّي ألحكام القانون األجنبي، وضرورة تطبيق 

القانون الجزائري بدالً منه، إذ لو افترضنا أنَّ قانون الجنسية المشتركة ألجنبيَّين يقيمان في 

ون إمكانية إبرام الجزائريمنع زواجهما الختالفهما في اللون، فإن هذا المنع ال يحول د

زواجهما وفقاً للقانون الجزائري، نظراً لتعارض أحكام القانون األجنبي مع النظام العام في 

فإذا افترضنا أنَّ نزاعاً طُرِح بعد ذلك على القاضي الجزائري المختص يتعلق بآثار . الجزائر

طبيق القانون األجنبي هذا الزواج الذي تمَّ وفقاً للقانون الجزائري، فعلى القاضي استبعاد ت

الذي يحكم آثار هذا الزواج، أي يستبعد قانون جنسية الزوجين استبعاداً كلياً، ألنه من غير 

، وذلك حتى )ci(المعقول أن يطبق القاضي هذا القانون على آثار زواج يعد باطال وفقا ألحكامه

   .النظام العام الجزائري ولو لم يتعارض القانون األجنبي بالنسبة آلثار الزواج مع مقتضيات

                                          

في هذا السياق أكَّدت محكمة النقض الفرنسية في بعض أحكامها على العمل بمبدأ      

االستبعاد الجزئي ألحكام القانون األجنبي المخاِلفة للنظام العام، واإلبقاء على األجزاء األخرى 
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الذي اعتبر أحكام  17/11/1964ومن هذه األحكام حكمها الصادر بتاريخ غيرالمخالفة له، 

الشريعة اإلسالمية المنظِّمة للميراث غير مخالفة للنظام العام إالَّ فيما يتعلق بحرمانها لغير 

المسلم من حقِّه في الميراث، وبالتالي ال يستبعد من أحكام هذه الشريعة إال حكمها المتعلِّق 

لمسلم من الميراث، أما ما تعلَّق بعد ذلك من تحديد األنصبة للورثة فيتم وفقاً بحرمان غير ا

                                                                               .)cii(ألحكامها

ويتمثل في ثبوت االختصاص لقانون آخر محل : األثر اإليجابي للنظام العام - ب     

ي المستبعد، حيث استقرَّ القضاء والفقه الفرنسيَّين على إحالل قانون آخر القانون األجنب

مختص محل القانون األجنبي المستبعد باسم النظام العام، وهو نفس الحكم الذي اعتمده 

والمشرع الجزائري على .)ciii(القضاء المصري، وما ذهب إليه أغلب الفقهاء المصريين كذلك

منه في فقرتها الثانية، نصَّ على  24من خالل النص الجديد للمادة  إثر تعديل القانون المدني،

يطبَّق : " اعتماد مبدأ األثراإليجابي للنظام العام، وهو ما أكدته هذه الفقرة صراحة بقولها

وبناء عليه ". القانون الجزائري محل القانون األجنبي المخالف للنظام العام أواآلداب العامة 

ن األجنبي لمخالفته للنظام العام الجزائري يستلزم بالضرورة تطبيق القانون فإن استبعاد القانو

لكنَّ نص الفقرة الثانية السابق ذكره لم يشر صراحة إلى . الجزائري محله تلقائياً بنص القانون

مقدار االستبعاد الواقع على أحكام القانون األجنبي، هل يكون جزئياً ينحصر فقط في المسألة 

    .لنظام العام، أو أنه يتعين أن يكون استبعادا كلياً أي يشمل القانون األجنبي برمَّتهالمخالفة ل

ونحن نرى بأن األخذ باالستبعاد الجزئي إذا كان ممكناً هو الحل الصائب والمناسب      

لروح التشريع، وما يقتضيه المنطق القانوني، وعمالً بما استقرعليه غالبية الفقه، سواء 

منه أم المصري، وكذلك اعتباراً لحكمة المشرع من تشريع حالة الدفع بالنظام العام الفرنسي 

وعليه يحل القانون الجزائري في الجزء المستبعد من القانون . الستبعاد القانون األجنبي

األجنبي المخالف للنظام العام الجزائري، بينما في الجزء المتبقِّي يبقى القانون األجنبي 

                                                               .الواجب التطبيقالمختص هو 

نُشير في هذا الشأن إلى وجود رأي آخريسود في ألمانيا، مفاده البحث في القانون      

األجنبي المختص  المستبعد جزئياً عن قاعدة قانونية أخرى تحل محل القاعدة القانونية 

المستبعدة، دون اللجوء إلى إحالل قواعد قانون القاضي محل الجزء المستبعد، تماشياً مع 

اإلسناد الوطنية التي تشير الختصاص ذلك القانون األجنبي، باعتباره القانون  فعَّالية قاعدة

المالئم في هذه الحالة واألنسب للتطبيق، وبالتالي وجب مراعاة باقي أحكامه، طالما ال تخالف 
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، 1921منها الحكم الشهير الذي قرَّره القضاء األلماني سنة ، النظام العام لدولة القاضي

ق القانون السويسري على دين ال يخضع للتقادم حسب هذا القانون، على أساس المتعلق بتطبي

أن خضوع الدين للتقادم يعتبرمن النظام العام في ألمانيا، وعليه فال يعتد بالنص القانوني 

السويسري الذي ال يجيز خضوعه للتقادم، في حين طبَّق القضاء األلماني على موضوع 

آخر مقرَّر في نفس القانون السويسري، دون أن يحل محله نصوص الدعوى حكماً قانونياً 

                                                                      .)civ(القانون األلماني

إالَّ أنَّ الفقه الحديث انتقد هذا الحل األخير، ووصفه بأنه حل شاذ يتنافى مع المبدأ      

األجنبي كما هو، ويعتبر تحريفاً صريحاً لهذا القانون، ممَّا يتنافى مع  القاضي بتطبيق القانون

                                                              .أعمال السلطة القضائية أصال

أثر الدفع بالنظام العام بالنسبة لحقٍّ اكتُسب في الخارج وُأريد التمسُّك  -2    

                                                                :اضيبآثاره في دولة الق

في حالة اكتساب حق في الخارج ورغب أصحاب هذا الحق التمسك بآثاره في دولة           

القاضي، ولم تتعارض تلك اآلثارمع النظام العام في دولته، بالرغم من تعارض نشوء ذلك 

ك النظام العام، فإنه يجوز التمسك بنفاذ ذلك في دولة القاضي، الحق أوالمركز القانوني مع ذل

وال يصح إعمال قاعدة الدفع بالنظام العام على أساس أن نشوء الحق كان معارضاً لهذا 

. النظام، بل العبرة بمدى مخالفة هذه اآلثار للنظام العام، ألن الحق قد نشأ واكتسب في الخارج

له بنفس الدرجة في الحالتين، رغم أنَّ إعماله يتعلق بنفس فالنظام العام هنا ال يتم إعما

ويعبرالفقه على هذه الحالة باألثر المخفِّف للنظام العام . المركزالقانوني المراد إنشاؤه l'effet 

atténué de l'ordre public ألن النظام العام ال يقبل بنشوء الحق في دولة القاضي، ولكن ،

، ومثالها )cv(أو نفاذه في دولة القاضي، مادام نشوءه تمَّ في الخارج يجيز قبول االحتجاج به

قيام المحاكم الفرنسية باالعتراف بآثار الطالق الذي تّم في الخارج، بناًء على أسباب ال يقرها 

                                        .)cvi(القانون الفرنسي، لتعارضها مع النظام العام هناك

ير إلى أنَّه عندما تكون تلك اآلثار متعارضة مع النظام العام في الجزائر، فإن القاضي نُش     

يستبعدها هي األخرى باسم النظام العام، وبناًء على السلطة التقديرية الممنوحة له، مثاله ما 

من أجل نقض قرار صادر من  23/06/1984: قضت به المحكمة العليا، في قرارٍ لها بتاريخ

بصفة جزئية ، كان قد وافق على حكم الدرجة األولى،  19/04/1982:زي وزو فيمجلس تي

التي منحت بمقتضاه الصيغة التنفيذية لحكم فرنسي منح تعويضات للمدَّعى عليها، من غير 
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تمييز بين التعويض المستحق عن أصل الحق المطالب به طبقا التفاق الطرفين، ومبلغ الفائدة 

عينة، رغم جوازها في القانون األجنبي المختص، لكنَّها مخالفة للنظام المتفق عليها بنسبة م

.                                    من القانون المدني  453نص المادة العام في الجزائر، ب  

لهذا عمدت المحكمة العليا إلى نقض القرار المطعون فيه جزئيا، فيما يتعلق بالحق      

طبقا للحكم األجنبي المتضمن مبلغ الفائدة وحده، على أساس أن تنفيذ الحكم المدَّعى اكتسابه 

        .)cvii(األجنبي بهذا الشكل في الجزائر يخالف النظام العام فيها، فيما يتعلق بهذه المسالة

وما تجدراإلشارة إليه في آخر هذا الفرع، أن هناك فكرة لها عالقة بهذا الحالة األخيرة،      

وتتمثل في حالة نشوء حق في دولة أجنبية وفقا لنظامها العام وخالفا لما يقضي به القانون 

                  .األجنبي المختص، فهل يمكن االحتجاج بسريان هذا الحق في دولة القاضي؟

يرى فقهاء القانون الدولي الخاص أنَّ فكرة النظام العام فكرة وطنية، وبالتالي فقانون      

الدولة الذي يطبَّق إعماالً لفكرة النظام العام ال يسري أثره إلى إقليم دولة أخرى، حتى ولو 

حالة كون كان مفهوم النظام العام في كلتيهما غيرمختلف، إال أنَّ الراجح فقهاً هو التمييزبين 

النظام العام للدولة األجنبية متطابقاً مع النظام العام في دولة القاضي، والحالة التي ال يكون 

حيث يمكن التمسك بآثار ذلك الحق المكتسب في دولة أجنبية، طالما وافق . فيها متطابقاً معه

ولنضرب مثال . نظامها العام، رغم تعارضه مع ما يقضي به القانون األجنبي األخر المختص

افتراضيا، منها إمكانية التمسك بآثار الزَّواج من طرف زوجين أجنبيَّين في فرنسا من خالل 

زواجهما الذي تم وفقاً لمقتضيات النظام العام االيطالي، والتي هي نفسها في فرنسا، إذ نجد 

يَّين، قد استُبعد القانون المختص أصال لتنظيم هذا الزواج، وهو قانون جنسية الزَّوجين األجنب

من تنظيم هذه العالقة لمخالفته النظام العام في ايطاليا، ألنَّ قانونهما ال يسمح مثال بالزواج 

                                                                  .بين مختلفي اللون أوالديانة

دولة القاضي مع مقتضيات النظام العام أمَّا في حالة عدم تطابق مقتضيات النظام العام ل     

للدولة التي اكتُسب فيها ذلك الحق، فإنه اليجوزهنا التمسك بآثارذلك الحق في دولة القاضي 

 .)cviii(والمكتسب في الخارج، ويعبَّرفقهاً عن األثرالمشارإليه سلفاً باألثراإلنعكاسي للنظام العام
                              .لقانونالنظام العام وعالقته بالغش نحو ا: رابعا 
سنتناول في هذا الفرع مفهوم عام عن حالة الدفع بالغش نحو القانون ألجل استبعاد       

تطبيق القانون األجنبي المختص بحكم النزاع أمام القاضي الجزائري، ثم نتناول العالقة 
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ش نحو القانون في مجال استبعاد الحاصلة ما بين حالة الدفع بالنظام العام وحالة الدفع بالغ

                                                       .تطبيق القانون األجنبي المختص

لم يتعرَّض المشرع الجزائري لتعريف الغش في هذا : مفهوم الغش نحو القانون -1    

 وفي هذا الصدد .في تعريفهالمجال، وال حتى القضاء أيضاً، وبالتالي نلجأ إلى اجتهادات الفقه 

ال يجوز تطبيق القانون األجنبي بموجب النصوص : " ج على أنه.م.ق 24نصت المادة 

السابقة إذا كان مخالفا للنظام العام واآلداب العامة في الجزائر، أوثبت له االختصاص بواسطة 

حو القانون في المشرع الجزائري أدخل فكرة الغش نَ بأّن حيث نالحظ ."الغش نحو القانون

مجال قواعد التنازع إثرالتعديالت األخيرة للقانون المدني، دون إعطاء تعريف لهذه الفكرة، 

                                     .على أساس أنَّ التعريفات من إختصاص الفقه الالتشريع

إنَّ قاعدة اإلسناد فقهاً وقانوناً هي القاعدة القانونية التي تختص بتعيين القانون الواجب      

التطبيق على النِّزاع المشتمل على عنصر أجنبي، وفي مضمون هذه القاعدة نجدها تتكون من 

                                                                 : ثالثة عناصرتفصيالً، وهم

الطائفة المسندة أو الفكرة المسندة، والقانون المسند إليه، وضابط اإلسناد باعتباره وسيلة ربط 

بها المشرع بين الفكرة المسندة والقانون المسند إليه، فهو أداة أساسية في مجال تنازع 

د القوانين، فعلى إثره يتم ضبط وتحديد هوية القانون الواجب التطبيق، وبالتالي يالمحد عد

الرئيسي والموجه الفعلي لمصير القضية المشتملة على عنصرأجنبي، ونتيجة لخطورة دوره 

في هذا المجال، وما تتميَّزبه قواعد اإلسناد من حيث احتوائها على ضوابط إسناد معظمها 

أو أحدهم  قابل للتغيير بإرادة األطراف، سواء بحسن نية أم العكس، وعليه فإذا أفلح األطراف

تصبح : بإحداث هذا التغيير، سيترتب عنه بالضرورة تغييرالقانون الواجب التطبيق، بمعنى

العالقة القانونية المشتملة على عنصر أجنبي خاضعة لقانون آخرغير القانون المختص 

                                                       .بحكمها أصالً، لو لم يقع ذلك التغيير

ومثال حالة الغش نحو القانون، إقدام أحد األطراف بتغيير جنسيته باعتبارها تمثل ضابط      

اإلسناد بالنسبة لفئة األحوال الشخصية، كأن يغيرها من الجنسية الجزائرية إلى جنسية 

 فرنسية، أو يغيرفي موطنه، أوفي ديانته، إذا كان ذلك في بعض التشريعات يؤدي إلى تغيير

كما قد . تطبيق قانونه الشخصي تبعاً لذلك، وبالتالي يتغير القانون الواجب التطبيق

يختارالمتعاقدان بموجب رخصة االختيار المقررة لهما لدى معظم التشريعات الحديثة قانوناً 

ينظِّم عالقتهما، غير أنَّه ال تربطهم حقيقةً أّي صلة بهذا القانون، بل كان من أجل اإلفالت من 



  2014نوفمرب . 2ج،8ع: جملة البحوث والدراسات العلمية
392 

 

كام القانون الواجب التطبيق لو لم يتم هذا االختيار، إالّ أن المشرع الجزائري تدخَّل إثر أح

يسري : " منه، معالجاً هذه الحالة بقوله 18التعديالت األخيرة للقانون المدني، وعّدل في المادة 

بالمتعاقدين  على االلتزامات التعاقدية القانون المختار من المتعاقدين إذا كانت له صلة حقيقية

                                                                              ... "أو بالعقد 

إضافة لصورالتحايل السابقة قد يقدم أطراف العالقة القانونيةعلى تضمين عالقتهم      

، كأن ينْتقل عنصراً أجنبياً مصطنعاً لإلفالت من أحكام القانون الواجب التطبيق أصالً

المتعاقدان إلى دولة أجنبية من أجل إجراء تصرف قانوني على إقليمها، بقصد تجنُّب تطبيق 

فيتعين على القاضي . أحكام القانون المحلي، ألن هذا األخير يتعارض مع مصالحهم الشخصية

 الوطني الجزائري المعروض عليه مثل هذه النزاعات المشتملة على إحدى الصور المشار

إليها سابقا أن يستبعد ذلك القانون األجنبي المقصود من وراء تغيير ضابط اإلسناد جزاًء 

من القانون المدني في فقرتها األولى  24لسوء نية أطراف العالقة القانونية، عمالً بنص المادة 

الثابتة السابق ذكرها، وتماشياً مع القاعدة الالتينية القديمة والتي أصبحت من المبادئ الفقهية 

                                        .)cix("الغش يبطل كل شيء:" فقهاً وقضاًء، ومفادها

من هذا المنطلق فإن القاضي الجزائري في سعيه إلبطال ما ترتَّب من نتائج تالعب      

أطراف العالقة وتحايلهم على عناصر قاعدة اإلسناد الوطنية، وبالتالي إخضاعهم للقانون 

الواجب التطبيق حقيقة، سيؤسس ويدعم حكمه على قاعدة اشتهرت حديثا في مجال تنازع 

ق عليها بقاعدة الدفع بالغش نحو القانون، رغم أن مبدأ عدم جواز الغش في القوانين، أطل

مجاالت القانون األخرى كان وارداً منذ نشأة القوانين الرومانية والالتينية، انطالقاً من القاعدة 

غيرأن الدفع. المشارإليها سابقا القوانين لم يثبت العمل به إالّ بعد بالغش في مجال تنازع  

، وهي قضية األميرة بوفرمون 1876لتاريخية المشهورة في القضاء الفرنسي سنة القضية ا

"princesse de Bouffrement   " وهي أول قضية يطبق فيها القضاء الفرنسي هذه القاعدة

رغم انتقاد  )cx(، ثم انتقل الحديث عنها بعد ذلك إلى الفقه وقُررت بعدها في التشريع تدريجًيا

                                                                           .بعض الفقهاء لها

وبناء على ما سبق بيانه عرَّف الفقهاء الغش نحو القانون بعدَّة تعاريف تقترب من      

الغش " منها قول أحدهم . بعضها البعض في المعنى العام المقصود في مجال تنازع القوانين

بوسائل تؤدي إلى الخالص من قانون دولة مختص عادة بحكم عالقة  اتخاذ تدبير إرادي

: " ومنهم من عّرفه بأنه". )cxi(قانونية، وإحالل قانون دولة أخرى أكثر تحقيقاً للنتائج المتوخاة
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مناقضة قصد الشارع باتخاذ تدابير إرادية مشروعة، ولو عن غير عمد للوصول إلى نتائج 

                                                                        .)cxii("غير مشروعة 

من خالل التعاريف السابقة وغيرها، نجد بأنَّ الغش نحوالقانون في مجال القانون الدولي      

الخاص، يتمثل في لجوء أطراف العالقة القانونية إلى إحداث تغيير في ضابط اإلسناد، 

قاعدة اإلسناد الوطنية، مع اقترانه بسوء النية ألجل تحقيق باعتباره أحد العناصر األساسية ل

نتيجة يترتب عنها إنشاء مركز قانوني متفق مع حرفية النص ومناقض للغرض الحقيقي له، 

بغية تلبية رغبات شخصية قي ظل القانون المراد الخضوع ألحكامه، اليمكن تحقيقها في إطار 

فالغش هنا يتمثل في استعمال . يقع ذلك التحايل تطبيق الفانون الواجب التطبيق أصال لولم

      .وسيلة مشروعة في ذاتها، للوصول إلى غاية غير مشروعة وفقا لروح التشريع وأهدافه

رغم االعتقاد الذي ساد عند بعض : عالقة النظام العام بالغش نحوالقانون-2    

تعتبر صورة خاصة من نظرية الدفع الفقهاء قديما، بأن قاعدة إعمال الدفع بالغش نحو القانون 

بالنظام العام، نتيجة التقارب في وظيفة كل منهما واتحادهما في الغاية، وهي استبعاد القانون 

األجنبي المختص، إالَّ أنَّه رغم هذا التَّشابه الحاصل في هذه الحالة، فإنَّ مجال االختالف 

الف طبيعة الدفع بالغش نحو القانون وأبرز هذه النقاط تتمثل في اخت. بينهما أوسع من ذلك

عن الدفع بالنظام العام، إضافة إلى اختالفهما في األساس الذي بموجبه تمَّ استبعاد القانون 

األجنبي، ذلك أن الدفع بالنظام العام يهدف إلى استبعاد القانون األجنبي المختص، على أساس 

وهرية لقانون القاضي، فيستبعد هذا أنَّ قواعده الموضوعية تصطدم بالمبادئ األساسية الج

القانون بصرف النظرعن سوء أوحسن نية أطراف العالقة القانونية المشتملة على عنصر 

                 . )cxiii(أجنبي في اختيارهم للقانون المراد استبعاده من طرف القاضي الوطني

ألجنبي الذي قام اختصاصه بينما يرمي الدفع بالغش نحو القانون إلى استبعاد القانون ا    

على أساس لجوء األطراف إلى استعمال الحيل والتالعب بعناصر قاعدة اإلسناد الوطنية، بغية 

خضوعهم لقانون معين يتفق مع رغباتهم ومصالحهم الشخصية التي اليحقِّقها لهم القانون 

يتمثل في كون  وهناك وجه آخر مهم من أوجه االختالف بينهما. المراد التهرب من أحكامه

لفائدة قانون استعمال قاعدة الدفع بالنظام العام تنحصر فقط في استبعاد القانون األجنبي 

: من القانون المدني، والتي جاء فيها 24، وهذا بصريح المادة القاضي ال يجوز تطبيق « 

                ...إذا كان مخالفا للنظام العام أواآلداب العامة في الجزائر... القانون األجنبي 

 .» يطبق القانون الجزائري محل القانون األجنبي المخالف للنظام العام أو اآلداب العامة 
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    القانون: أماَّ التمسك بالدفع بالغش نحو القانون فقد يحصل لصالح قانون القاضي أي    

سابقة في ال 24الجزائري، أو لصالح قانون أجنبي معين، حيث جاءت عبارة نص المادة 

فقرتها األولى مطلقة دون تقييد في المقطع المتعلق بقاعدة الدفع بالغش نحو القانون، فكان 

«          :النص كما يلي ...نحو القانون أو ثبت له االختصاص بواسطة الغش ...  .« 

:ختاماً لهذا البحث نورد أهم النتائج اآلتية: خاتمـــة       

المشرع الجزائري من خالل تعديل نصوص القانون المدني لسنة نالحظ بأنَّ : أوال     

، المتعلِّقة بتنازع القوانين، خصوصاً ما تعلَّق بحاالت استبعاد تطبيق القانون األجنبي 2005

المختص بحكم العالقة القانونية المشتملة على عنصر أجنبي، أنه قد راعى في النصوص 

معتمداً في ذلك على ماذهب إليه أغلبية فقهاء القانون  الجديدة ما توصل إليه الفقه الحديث،

                           .الدولي الخاص، وما استقرَّ عليه القضاء الفرنسي في هذا المجال

اتَّضح لنا من خالل البحث، أنَّ حالة الدفع بالنظام العام وحالة الدفع بالغش نحو: ثانيا    

تطبيق القانون األجنبي المختص بحكم النزاع المشتمل على القانون هما أهم حاالت استبعاد 

عنصر أجنبي، إضافة إلى اعتبارهما محل اتفاق بين غالبية فقهاء القانون الدولي الخاص، أما 

يعاب على : ثالثا   .باقي الحاالت األخرى فقد تباينت بشأنها آراء الفقهاء بين مؤيد ومعارض

فاهيم عامة على األقل لمحتوى النظام العام واآلداب العامة المشرع الجزائري عدم وضعه لم

في مجال القانون الدولي الخاص، خصوصاً في وقتنا الحاضر، اقتداًء ببعض التشريعات 

الغربية في هذا المجال، وحتى اليخرج القاضي الوطني على المذهب السائد في المجتمع 

                                                     .محكِّما بذلك قناعاته ومعتقداته الشخصية

استقرَّ الفقه والقضاء في مجال تنازع القوانين على قاعدة أساسية مؤدَّاها أنَّ : رابعا     

مخالفة القانون األجنبي ألحكام القواعد القانونية اآلمرة في قانون القاضي، ال يستلزم 

ماال لقاعدة الدفع بالنظام العام، وتقرير هذه القاعدة بالضَّرورة استبعاد أحكام هذا القانون إع

جاء نتيجة اختالف دور فكرة النظام العام بين مجال القانون الداخلي ومجال القانون الدولي 

                                                                                     .الخاص

ام القاضي الوطني المعروض عليه النزاع المشتمل على نوصي بضرورة احتر: خامسا     

مذهب (عنصر أجنبي لمفهوم النظام العام واآلداب العامة، حسب االتجاه الغالب في المجتمع 

، عند حالة إعمال الدفع بالنظام العام، السيَّما في حالة عدم وجود نصوص )الجماعة الوطنية
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العام واآلداب العامة، وأن ال يحكِّم في ذلك قناعاته  قانونية صريحة تحدد ما هو مخالف للنظام

                                                                           .ومذهبه الشخصي

نقترح على المشرع الجزائري إضافة نصوص قانونية أخرى تبين بوضوح : سادسا     

القانون المدني، ومنها ضرورة تبيان مقدار االستبعاد من  24تطبيق األحكام الواردة في المادة 

الواقع على أحكام القانون األجنبي، هل يكون جزئيا ينحصر فقط في المسألة المخالفة للنظام 

                                                                .العام، أم يتعين استبعاده كلِّياً

من القانون  24بالمشرع الجزائري عندما نصَّ صراحة في المادة كان األجدر : سابعا     

المدني على حالة الدفع بالغش نحو القانون، أن يحدد على األقل مفهوماً عاماً للغش نحو 

القانون في مجال تنازع القوانين، وال عيب في إيراد المفاهيم عندما يكون لها دوراً فعَّاالً في 

                                                    .سب وجهة نظرناسالمة تطبيق القانون ح
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)i( -    ومسايرة لهذا االتجاه يقولBatifole et Lagarde  :    لمَّا سـمح المشـرع بتطبيـق

تشـريعات  القانون األجنبي على إقليم دولته، ال يعني ذلك أنه منح توقيعاً على بياض لجميـع  
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)i(- الغش نحو القانون، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائـر، سـنة   ، نادية فضيل

  . 38:، ص2005
)i(-   245زروتي الطيب، المرجع السابق، ص . 
)i(-   117نادية فضيل، تطبيق القانون األجنبي أمام القضاء الوطني، المرجع السابق، ص .  
)i(-  246ي الطيب، نفس المرجع، ص زروت. 
)i(- إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيـق  : " مكرر كالتالي 23: جاء في نص المادة

  .فال تطبق منه إال أحكامه الداخلية، دون تلك الخاصة بتنازع القوانين من حيث المكان

نين في القـانون األجنبـي   غير أنه يطبق القانون الجزائري إذا أحالت عليه قواعد تنازع القوا

  ". المختص 
)i(-  10: ، المؤرخ في10-05: من القانون رقم 11، من خالل المادة 18جاء في نص المادة 

 18، المعدل والمتمم للقانون المدني، المشار إليه سابقا، حيـث عـّدلت المـادة    2005يونيو 

  :فأصبحت كالتالي

المختار من المتعاقدين إذا كانت له صـلة حقيقيـة    يسري على االلتزامات التعاقدية القانون" 

  .بالمتعاقدين أو بالعقد

وفي حالـة عـدم   . وفي حالة عدم إمكان ذلك، يطبق الموطن المشترك أو الجنسية المشتركة

إمكان ذلك، يطبق قانون محل إبرام العقد، غير أنه يسري على العقود المتعلقة بالعقار قـانون  

  ".  موقعه 
)i(-  251الطيب، المرجع السابق، ص زروتي.  
)i(-  123محمد سعيد جعفور، المرجع السابق ، ص .  
)i(-  145هشام علي صادق، المرجع السابق، ص . 
)i(-  172نقله أعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص.  
)i(-  151هشام علي صادق، دروس في القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص.  

  . 254ع السابق، ص زروتي الطيب، المرج -
 

)ii(-      فؤاد عبد المنعم رياض وسامية راشد، الوجيز في القـانون الـدولي الخـاص، تنـازع

، دار النهضة العربية، دون ذكر التاريخ، بيروت، لبنـان،  02االختصاص القضائي الدولي ج

  .145ص 
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)ii(- يـة،  ، مؤسسـة الثقافـة الجامع  02محمد كمال فهمي، أصول القانون الدولي الخاص، ط

  .  517، ص 1992القاهرة، 
)ii(-  178نقله أعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص.  
)ii(-  148عز الدين عبد اهللا، المرجع السابق، ص.  
)ii(-  254زروتي الطيب، المرجع السابق، ص.  
)ii(-  ،181أعراب بلقاسم، المرجع السابق .  
)ii(-  128نادية فضيل، تطبيق القانون األجنبي أمام القضاء الوطني، المرجع السابق، ص .  
)ii(-  258نقله زروتي الطيب، المرجع السابق، ص                                                        .
)ii(- ،183ص  أعراب بلقاسم، المرجع السابق.  
دار هومة  –تنازع القوانين  –القانون الدولي الخاص الجزائري  أعراب بلقاسم ، - )30(

                                        .189ص  2002للطباعة والنشر و التوزيع، الجزائر 
)ii(- أن أميرة فرنسية أرادت التطليق من زوجها للزواج باألمير : ملخص وقائع القضية

ولكن القانون المطبق عليها ال يسمح حينها بالطالق، ) BIBESCO( ببسكو : انيالروم

فأقدمت األميرة المذكورة باكتساب الجنسية األلمانية، حيث يسمح القانون األلماني بتلبية 

رغبتها، و فعالً حدث ذلك و تزوجت باألمير الروماني في ألمانيا، و لّما عادت مع زوجها 

طلت محكمة النقض الفرنسية زواجها الجديد بطلب من الزوج األول، الجديد إلى فرنسا أب

تأسيساً على قاعدة الدفع بالغش نحو القانون، و هذا نتيجة حكم المحكمة بإبطال الطالق الذي 

راجع نادية فضيل، الغش نحو القانون،  دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، . تمَّ في ألمانيا

  .69: ، ص2000الجزائر، 
)ii(-   2الهداوي حسن، تنازع القوانين و أحكامه في القانون الدولي الخاص العراقي، ط ،

 .120: ص 1972مطبعة اإلرشاد، بغداد، 
)ii(- 01روتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائري مقارِناً بالقوانين العربية، ج ز- 

 . 261، ص  2000مطبعة الكاهنة الجزائر،  -تنازع القوانين
)ii(-  269زروتي الطيب، نفس المرجع، ص . 
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