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  مجلة  البحوث و الدراسات العلمية

  جامعة يحيى فارس
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رؤية تحليلية حول األهمية االقتصادية للتصدير مع 
اإلشارة لإلمكانيات تصديرية متاحة للجزائر في مجال 

  الطاقات المتجددة
  

  سعدي فيصل.د   
  "ب"أستاذ محاضر  

  التجارية وعلون التسييركلية العلوم االقتصادية والعلوم 
  جامعة امحمد بوقرة  بومرداس

  

Résumé: 
   L’Export est d'une importance capitale dans l'économie d'un pays  et que 

certains le considèrent comme un  problème de société qui s'impose dans 
les trajectoires économiques de ces communautés .Car l'exportation 
contribue au  financement du développement économique  ،joue  un rôle 

très important dans  le processus de développement et contribue dans la 
croissance du PIB grace à l’élargissement du marché en introduisant de 
nouveaux produits tel que les énergies  renouvelables et dont l'Algérie 
possède un potentiel important pour l’export mais elle devrait  fournir 
d’abord les facteurs nécessaires pour sa réussite tandis que le marché est 
toujours opportun. 
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  :ملخص
  

قصوى في اقتصاد أي دولة ويعتبرها البعض قضية مجتمعية تفرض للتصدير أهمية 
نفسها على المسارات االقتصادية لتلك المجتمعات ، ذلك أن التصدير بخالف دوره 
التمويلي في مجال التنمية االقتصادية فإن له أهمية كبري متصلة بنجاح عملية التنمية 

ج المحلي من خالل توسيع نطاق ألنه أحد اآلليات الهامة لزيادة معدالت نمو النات
السوق من خالل طرح منتجات جديدة كطاقات متجددة والجزائر تملك إمكانيات 

زمة لنجاحها مادام السوق تصديرية كبيرة في هذا المجال البد من توفير العوامل الال
  .متوفر

  :مقدمة

ية كبيرة وذلك يعتبر التصدير منذ زمن طويل من القضايا األساسية التي أولتها الدول أهم

في هذا  بالنظر إلى الدور الذي كان يلعبه في جلب الثروة حيث برزت أهم أفكار التجاريين

ونماذج متعددة أعطت له أهمية كبيرة على غرار المدرسة الكالسيكية المجال، ثم تلتها مدار

بإتخاذ التي هي األخرى قدمت عدة إسهامات للسعي وراء تطوير نشاط التصدير في العالم، 

عدة سياسات واستراتيجيات تناسب واقع وإمكانيات الدول وهذا ما عملت به العديد من 

  .الدول النامية من خالل تجاربها

وحتى الجزائر منذ السبعينات و إلى يومنا هذا تخطط من أجل الخروج من التبعية 

، باإلضافة )ات في السبعين( االقتصادية من خالل إقامة قاعدة صناعية و تبني ثورة زراعية

إلى مختلف المخططات و البرامج التنموية المتوالية إلى يومنا الحالي ،و المالحظ أنه زادت 

% 97من هذه التبعية بحيث أصبحت المحروقات تهيمن على الصادرات الجزائرية بحوالي 

طية من مجملها في العقود األخيرة ،و هذا ما يجعل الجزائر تتأثر بتهاوي أسعار السوق النف

العالمية ، مما قد يعرضها للمخاطر مختلفة منها المديونية  الخارجية بسبب تراجع 

مداخليها،وبالتالي أصبح تفكير في تنويع مصادر مداخيلها أمرا ملحا، و لما ال استبدال 

الصادرات األحفورية الناضبة بالصادرات طاقات المتجددة وهذا يتطلب توفر جملة من 

  .ا مسعىمتطلبات حتى تجسد هذ

  :و لهذا ارتأينا طرح اإلشكالية التالية
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فيما تكمن األهمية االقتصادية للتصدير و ما هي اإلمكانيات المتاحة للتنمية الصادرات "

  "الجزائرية في مجال الطاقات المتجددة؟

  :و لإلجابة عن هذه اإلشكالية قمنا بتقسيم موضعنا إلى خمسة محاور التي نوجزها  كمايلي

  مفهوم التصدير و أهميته االقتصادية :المحور األول 

  أهمية االقتصادية للطاقة المتجددة:المحور الثاني 

  مجهودات الجزائر في مجال الطاقات المتجددة: المحور الثالث

  اإلمكانيات المتاحة في مجال تصدير الطاقات المتجددة للجزائر:المحور الرابع 

  زائرية في مجال الطاقات المتجددةالصادرات الجمتطلبات تنمية : المحور الخامس

  مفهوم التصدير و أهميته االقتصادية :المحور األول 

  :مفهوم التصدير - 1

التصدير هو عملية هامة تتدخل في مراحل النشاط التجاري للمؤسسة االقتصادية وهو  

كما تعدد تعريف حول التصديـر ومن أهمها   ركيزة تنموية فعالة بالنسبة للمختلف الدول ،

  : مايلي

التصدير هوتلك العملية التي من خاللها تتدفق السلع و الخدمات من التراب الوطني و التي 

  1.ج هذه الحدود و يمكن أن تكون بكثرة أو بقلةتحول خار

، وسيلة من وسائل تحقيق الرفاه االقتصادي ألي دولة من الدول:"  ويعرف أيضا بأنه

و التحكم في تقنياته يؤدي إلى ، يستعمل لمواجهة المنافسة و اقتحام األسواق الخارجية

  2."ازدهار العالقات االقتصادية الخارجية لدولة ما

التصدير هو عملية تصريف الفائض االقتصادي الذي حققته دولة إلى الدول التي تعاني إذن 

و هو عملية عبور السلع و الخدمات من الحدود الوطنية إلى الحدود ، نقص في اإلنتاج

  .األجنبية
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  :تفسير أهمية التصدير في االقتصاد  - 2

اع التجارة الخارجية وبخصوص لقد تزايد اهتمام خبراء االقتصاديين ورجال السياسة بقط

جانب التصدير نظرا آلثاره على النمو االقتصادي في مختلف الدول سواء المتقدمة أو 

  .الناشئة وحتى الدول النامية

كما يعتبر التصدير أحد اآلليات الهامة لزيادة معدالت نمو الناتج المحلي من خالل توسيع 

أهم عناصره ، وال شك أن هناك محاوالت جادة نطاق السوق والذي يعد النفاذ إلى الخارج 

من قبل الدولة لدفع التصدير وفتح أسواق جديدة فإن زيادة النفاذ به إلى األسواق الخارجية 

يمكن الدول من الحصول على عائد مجز عن طريق تسويق منتجاتها في الخارج وهذا 

حجب عوائد الصادرات بالطبع يسهم في تمويل عمليات التنمية االقتصادية شريطة أال ت

  ) .زيادة كبيرة في الوردات:مثال(

ولقد وضعنا عدة نماذج للتوضيح مدى عالقة قطاع التصديري بالنمو االقتصادي وفي هذا 

  :المجال سوف نعرض أهم هذه النماذج فيمايلي

  ": thirlwall"نموذج  -1
حسب هذا النموذج يتم تحديد دالة الطلب على الصادرات ودالة الطلب على الواردات، 

وبوضع شرط توازن ميزان المدفوعات، ووصل إلى أن معدل الدخل في ظل هذا النموذج 

هو النسبة بين أسعار الصادرات والواردات (يتوقف على معدل التبادل التجاري الحقيقي

ارتفع هذا المعدل كلما ارتفع معدل نمو الدخل مع ضمان ، إذ كلما )مقومة بعملة واحدة

  . استقرار توازن ميزان المدفوعات بافتراض ثبات الظروف األخرى

كما نجد أن معدل النمو يعتمد على مرونة الطلب السعرية لكل من الصادرات والواردات، 

مرونة الطلب باإلضافة إلى هذا يتوقف معدل النمو على رغبة الدولة في االستيراد أي 

الداخلية على الواردات هذا من جهة ومن جهة أخرى يتأثر معدل نمو الدخل في الدولة 

المصدرة بتفضيالت أذواق المستورد األجنبي وخصائص السلعة نفسها، وبذلك يؤكد هذا 

النموذج على أن وضع ميزان المدفوعات ومعدل النمو يتوقف إلى حد كبير على نوعية 

  3.ي تنتج وتصدر في السوق العالميوخصائص السلع الت
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  ": kindeleberger "نموذج –2

لقد أوضح هذا النموذج أن الصادرات يمكن أن تقوم بدور القطاع القائد للنمو من خالل نقله 

  .للعوامل النمو إلى سائر قطاعات االقتصاد الوطني

من خالل نموذجه أنه هناك عالقة بين نمو لصادرات ونمو  kindelebergerوقد بين 

الناتج المحلي الخام حيث يؤدي نمو الصادرات إلى ارتفاع معدالت نمو الدخل التي تدفع 

بدورها إلى زيادة القدرة التنافسية التي تتمتع بها الدولة نتيجة انخفاض األسعار النسبية 

تاجية، وهذا ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدل للمنتجات الوطنية بسبب ارتفاع مستوى اإلن

  .نمو الصادرات مرة أخرى ولتستمر الحركة الدائرية بين الصادرات والنمو االقتصادي

أسباب تحسن معدل الناتج المحلي الخام إلى المنافع التي  kindelebergerكما أرجعت 

لالستثمار محليا  تنجر عن تحسن أداء قطاع التصدير من جلب لرؤوس األموال األجنبية

وهذا ما يؤدي إلى زيادة مستوى التشغيل في قطاع الصادرات والقطاعات األخرى التي 

ترتبط بهذا القطاع بصورة مباشرة أو غير مباشرة مما يؤدي تحسن أداء النشاط 

  .االقتصادي

منها إهماله لوضع ميزان المدفوعات،  kindelebergerولقد قدمت عدة انتقادات للنموذج 

ن ارتفاع معدل نمو الصادرات ونمو الناتج المحلي، قد يصاحبه زيادة في الواردات أل

  .مماثلة أو تفوق معدل زيادة في الصادرات

  ": lamfalussy"نموذج  – 3
كانت انطالقه هذا النموذج حسب النموذج السالف الذكر، والجديد الذي أتى به هو توضيح 

للمجموعة دول السوق المشتركة األوروبية وأنه سبب اختالف معدالت النمو االقتصادي 

  .سبب اختالف يرجع الختالف معدل نمو صادرات هذه الدول

تقوم فكرة هذا النموذج على ما يصاحب نمو الصادرات من توسع في الطلب على المنتجات 

المحلية، بما يوفر الحافز للتوسع في االستثمار، وقد ركز هذا النموذج على ما يصاحب 

  kindeleberger .4الدخل من زيادة في الواردات وهذا ما أهمله  زيادة

ضرورة ارتفاع معدل نمو الصادرات بقدر كافي للمحافظة على  lamfalussyكما أكد 

التوازن الخارجي، بما يجنب الدولة اللجوء إلى سياسة الحد من الطلب المحلي وما أثر سلبا 

  .على معدل النمو
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  :" tyler" تيلر" نموذج  -4

دالة اإلنتاج، وأدخل الصادرات ضمن المتغيرات المفسرة لنمو الناتج "  تيلر" لقد استخدم 

المحلي، باإلضافة إلى رصيد رأس المال وقوة العمل مع ثبات التكنولوجيا، وقد تم تطبيق 

تايوان، كوريا واألقل تقدما مثل الهند : دولة نامية مرتفعة الدخل مثل 55هذه الدراسة على 

، واتسعت الدراسة لتشمل كافة الصادرات بدون تفرقة بين 1977إلى  1960خالل الفترة 

الصادرات األولية والصادرات الصناعية، والغرض من هذه الدراسة لتشمل كافة 

  . لية أو الصناعيةالصادرات بدون تفرقة بين صادرات المواد األو

وقد خلصت هذه الدراسة لتبين دور كال من تراكم الرأسمالي والصادرات في نمو الناتج 

المحلي، وعند استبدال الصادرات اإلجمالية بالصادرات الصناعية التحويلية ارتفع معامل 

معنى التجديد، ليؤكد أن الصادرات الصناعية تقوم بدور أكبر في تغير النمو االقتصادي أو ب

  .آخر أن العالقة بين النمو االقتصادي تكون أكثر وضحا مع زيادة الصادرات الصناعية

أن االختالالت والمشاكل االقتصادية المترتبة على " تيلر " باإلضافة إلى ذلك يشير نموذج 

إتباع سياسة إحالل الواردات يمكن اعتبارها تكاليف في سبيل تحقيق النمو، وبذلك إذا لم 

  5.اسة تشجيع الصادرات عن تحقيق النموتسفر سي

  ": balassa" بالس " نموذج  -5
  :بدراستين سوف نتعرض إليهما فيما يلي" باالس" قام 

 – 1960( قام باجرائها على احدى عشر دولة خالل فترتين زمنيتين  :الدراسة األولى - أ

حيث كان هدف دراسة تبيان مدى تأثير معدل نمو )  1973 – 1967( و )  1966

الصادرات الحقيقي على معدل نمو الناتج الوطني الحقيقي مع األخذ بعين االعتبار مدى 

تأثير معدل نمو قوة العمل واالستثمارات المحلية على الناتج، وكذا مدى تأثير نمو 

  .االستثمارات األجنبية على الناتج

فعالية نمو الصادرات في تحقيق النمو االقتصادي، ألن سياسة خلصت هذه الدراسة إلى 

تشجيع الصادرات تؤدي إلى كفاءة تخصيص الموارد طبقا للمزايا النسبية، ويتيح االستفادة 

  .بمزايا الحجم الكبير

على ثالثة وأربعين دولة من الدول  1985قام بهذه الدراسة سنة  :الدراسة الثانية –ب 

 – 1973( ، وذلك خالل فترة 1973ت بصدمة ارتفاع أسعار النفط عام النامية، التي تأثر
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، وقد ركزت هذه الدراسة على تأثير الصادرات على متوسط دخل الفرد مقتصرة ) 1979

  .على الصادرات من السلع المصنعة

وقد خلصت الدراسة إلى أن الدول النامية التي طبقت سياسة التوجه للخارج والقائمة على 

الصادرات قد حققت معدالت نمو مرتفعة واستطاعت أن تتغلب على صدمة ارتفاع تنمية 

  6.أسعار النفط

  ": jung . w et marshall" نموذج  -6

 37قدم الباحثان نموذج للتنبؤ بالعالقة السببية بين نمو الصادرات ونمو الناتج الوطني في 

متاح من بيانات وذلك خالل دولة نامية خالل سلسلة زمنية معينة لكل دولة حسب ما هو 

  ).1981 –1950( الفترة 

وقد أرجعا الباحثان نمو الناتج الوطني إلى تراكم رأس المال، أو نقل التكنولوجيا من 

الخارج وذلك من خالل االستثمارات المباشرة، وفي حالة ضيق نطاق السوق المحلي يتجه 

إلى نمو الصادرات حتى مع غياب المنتجون إلى البحث عن األسواق الخارجية، مما يؤدي 

  .أي حوافز لتشجيع الصادرات ومن ثم يكون نمو الناتج القومي لنمو الصادرات

بدراسة صدرت في شكل كتاب من قبل مركز " نجالء محمد إبراهيم بكر " كما قامت 

 البحوث وتنمية الموارد البشرية بكلية االقتصاد و اإلدارة، جامعة الملك سعود، التي تناولت

إستراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية في المملكة العربية السعودية وتأثيرها على الناتج 

حيث تم اختبار نموذج االنحدار المتعدد )  1990 – 1970( المحلي اإلجمالي خالل الفترة 

إلختبار العالقة النسبية بين معدل نمو الناتج " jung . w et marshall" الذي استخدمه 

، وتوصلت النتائج إلى وجود عالقة سببية بين نمو الصادرات ونمو الناتج بدرجة الحقيقي

، بمعنى آخر أن النمو في الصادرات النفطية وغير نفطية يعكس تأثيرا ايجابيا %95ثقة 

على الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية، ومن ثم نستخلص كلما زاد االهتمام بقطاع 

  .دالت نمو أعلى ألي اقتصاد كانالتصدير سوف يحقق مع

  ": tiwari" نموذج  – 7

) كمتغير تابع ( تحليله على نموذج االنحدار المتعدد للناتج المحلي اإلجمالي tiwariلقد بنى 

كإحدى الدول " كوريا " والصادرات والمدخرات اإلجمالية الوطنية كمتغيرات مستقلة على 

النامية التي تعد نموذجا جيد للدولة ناشئة، واتضح من نتائج هذا النموذج وجود عالقة 
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 – 1960( وبين نمو الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة موجبة بين نمو الصادرات 

عالوة على أن العالقة بين الصادرات وبين االقتصادي )  1977 – 1976( و )  1961

في معدل نمو %  1تكون أكثر قوة بالنسبة للقطاع الصناعي، بمعنى أن الزيادة قدرها 

في %  3القطاع الصناعي و  في%  6الصادرات تؤدي إلى زيادة النمو االقتصادي بنسبة 

كما أوضح نموذج االنحدار المتعدد . في قطاع الزراعة%  4قطاع النقل والمواصالت و 

  .أن المدخرات المحلية تؤثر هي األخرى على النمو االقتصادي في القطاعات اإلنتاجية كافة

خالل فترة الدراسة " كوريا " من الناتج المحلي اإلجمالي في %  35وقد بينت الدراسة أن 

  يتركز في قطاع الصناعي وأن نحو 

من حجم اإلنتاج الصناعي يتم توجيهه إلى قطاع التصدير وهذا ماله أثر كبير في %  90

  7" .الكوري " االقتصاد 

 "ديفيد دوالر" كل من كما نؤكد على أهمية التجارة الخارجية من خالل  دراسة التي قام بها 

من أجل تقدير أثر التجارة الخارجية على النمو االقتصادي تبين أن الزيادة  "آرت كراي " و 

نقطة مئوية تؤدي إلى زيادة النمو  20في التجارة كحصة من الناتج اإلجمالي المحلي بنسبة 

  8.في العالم وأحسن شواهد على ذلك البلدان الناشئة%  1إلى %  0,5بنسبة 

وفي النهاية تؤكد هذه الدراسة على منافع سياسة تشجيع الصادرات، وما يمكن أن تحققه من 

ميزة إضافية في تغطية لفجوة التجارة الخارجية، وبشكل غير مباشر من خالل المدخرات 

  .التي سوف تصاحب هذه الصادرات في تغطية فجوة االدخار وحتى االستثمار والتشغيل

ر أهمية كبيرة في اقتصاديات مختلف الدول وهو احد العوامل إذن يمثل نشاط التصدي

،فلمدة طويلة من الزمن اعتبره أصحاب النظرية التجارية .األساسية للتنمية االقتصادية

  9.وسيلة فعالة لتحقيق معدالت النمو المرجوة 

كما اعتبر طريقة ناجعة لجمع اكبر قدر ممكن من العملة الصعب، فأهميته كذلك مرتبط 

حجم اإلنتاج الذي كلما زاد اضطرت مختلف المؤسسات والشركات إلى مضاعفة اإلنتاج ب

  .قصد تغطية هذه الزيادة في السوق

  األهمية االقتصادية للطاقة المتجددة:المحور الثاني 
يقصد  بالطاقة المتجددة  كل  استغالل للطاقة ال يؤدي استهالكها إلى تناقص الموارد 

الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الموجودة بكميات كبيرة و إن عدم الطبيعية، وخاصة 

  .استغاللها يمثل هدر في هذه الطاقة
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كما تستخدم الدول الطاقة المتجددة من اجل تحقيق أهداف متعددة أهمها تحقيق التنمية 

  10:المستدامة للدولة ، ومن هنا تبرز أهميتها  والتي سوف نحصرها في النقاط التالية 

  : نويع مصادر الطاقةت -1

ومعرضه إلى مشكلتين هما االستنزاف و ، إن مصادر الطاقة التقليدية في العالم محدودة

التلوث، نتيجة االستخدام الالواعي لها لذا يتطلب ضرورة توازنها في الطبيعة من حيث 

المستدامة االستخدام وحق األجيال القادمة االستفادة منها وهذا يستدعي األخذ بالتنمية 

لمصادر الطاقة، لذا من الضرورة إيجاد مصادر للطاقة المتجددة يتم من خالل البحث 

والدراسة واالستفادة من تجارب الدول األجنبية،و إن تنويع مصادر الطاقة يقلل من 

اعتمادها على المشتقات النفطية والغازية التي تحتل نسبة كبيرة من إجمالي الطاقة المستغلة 

    .ثال الجزائرو أحسن م

ويمكن لمصادر الطاقة المتجددة أن تخفض من كميات النفط والغاز المستعملة في إنتاج 

  . الكهرباء محليا،و بالتالي يمكن االستفادة من هذه الكميات بمجاالت تدر ربحا أكبر

إذا تمكنت الطاقة المتجّددة من الحلول بشكل جزئي مكان الغاز والنفط اللذين يستخدمان 

ا لتوليد الطاقة، تصبح الكميات الفائضة متوفّرةً للتصدير واالستخدام في تطبيقات ذات حالي

استخدامها كمواد أولية إلنتاج مواد ذات قيمة أعلى كالبتروكيماويات : مثال( عائد أكبر

  . ،حيث هذه المنتجات لها أثرها اإليجابي على الناتج المحلي

المصادر المحدودة للطاقة، خاصة من المنتظر كما تحقق الطاقات المتجددة الحفاظ على 

  .تطوير تكنولوجياتها أكثر خالل العقدين القادمين

  11: المحافظة على البيئة - 2

، لقد سجل القرن العشرين زيادة مقدارها نصف درجة سليزية في معدل درجات الحرارة 

 CO2بين أن غاز وحسب تقارير لجنة الخبراء الدوليين في مجال التغيرات المناخية فقد ت

المنبعث كناتج للوقود العضوي يمثل ثالثة أرباع منه أما الربع الباقي فينبعث نتيجة 

    .التغيرات التي يحدثها اإلنسان في اليابسة

كما يمكن لمصادر الطاقة المتجددة أن تساعد في حل مشاكل البيئية ، ألن استخدامها يساهم 

  . ة التغّير المناخيفي خفض غازات االحتباس الحراري و مواجه
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و من جهة أخرى في حال تعرض مصادر الطاقة  المتجددة إلى خلل فني أو عمل تخريبي 

ستكون بمأمن من أي ضرراً بيئياً ،وفي المقابل تطرح مصانع الطاقة النووية والوقود 

  ).معدل المخاطرة كبيرة(األحفوري  مشاكل كبيرة في ما يتعلق باألمن الوطني 

   :العمل توفير فرص - 3

هناك تجارب دولية أسهمت فيها الطاقات المتجددة في خلق فرص العمل، إذ بين تقرير 

لجماعة السالم األخضر المهتمة بشؤون البيئة والمجلس األوروبي للطاقة، إن التحول القوي 

مليون فرصة عمل في توليد الطاقة في كل أنحاء  2,7تجاه الطاقات المتجددة قد يخلق 

  . 2030العالم بحلول

كما أشار التقرير إلى أن قطاع طاقة الرياح بمفرده على سبيل المثال يمكن أن يوظف  

   . 2010مليون في 0,5مقابل  2030مليون شخص في توليد الطاقة في عام  2,03

ألف وظيفة عالية  15متجددةسيضيفوتشيردراسةمنالوالياتالمتحدةإلىأنبرنامجالطاقةال

أما على المستوى األوروبي، فيمكن إبراز دور الطاقات ، 2017التخصص بحلول العام 

المتجددة في خلق فرص العمل في النمو السريع لسوق الصفائح الضوئية في أوروبا الذي 

منصب عمل جديد سنويا، أين عدد كبير منها مرتبط  4000إلى  3000سمح بتوفير 

  ).مجال الطاقة الشمسية في(بتكنولوجياعالية

كما تمثل الطاقة المائية مصادرا تقليدية للكهرباء، وتوفر مناصب شغل مرتبطة بتحسين 

  .وصيانة التجهيزات الموجودة، باإلضافة إلنشاء منشآت جديدة

عدد األشخاص الموظفين في مجال اإلنتاج، اإلنشاء، بلغ "l‘eolienوفي مجال طاقة الرياح 

،أي تضاعف تقريبا ثالث  1998سنة  25000، مقابل 2002سنة  72000الصيانة، 

  .مرات

 150، فقد تّم خلق "ألمانيا" وربية الرائدة في هذا المجالوإذا استدللنا بإحدى أهم الدول األ

عدد فرص العمل المتوافرة إلى ، يمكن أن يرتفع 2020ألف فرصة عمل ،وبحلول العام 

  12.ألف فرصة 300أكثر من 

  13:تلبية الطلب المتزايد على الطاقة -4

في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية يتوقع أن يزداد الطلب بنسبة  بنسب معتبرة خالل العشرة 

أعوام القادمة ، وهنا يمكن أن تلعب مصادر الطاقة المتجددة دوراً أساسياً في تلبية الحاجة 
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المتزايدة في المنطقة، كالجزائر بشكل خاص ومنطقة شمال إفريقيا  ودول االورو متوسطية 

  .عامبشكل 

  مجهودات الجزائر في مجال الطاقات المتجددة: المحور الثالث
لقد صنفت الجزائر من قبل منظمة الدول العربية المصدرة للبترول بين الدول العربية 

الخمسة األولى في مجال االستثمار في الطاقات المتجددة، وقدرت استثمارات الدول العربية 

مليار دوالر في األربع سنوات المقبلة، وقد حظيت  430لتطوير مختلف الفروع المتجددة ب

خمس دول عربية بحصة األسد من هذه االستثمارات من بينها مصر ،العربية السعودية 

  .،اإلمارات العربية المتحدة ،قطر و حتى الجزائر 

مشروعا  في إطار الطاقات المتجددة قبل سنة  67و في هذا تعمل الجزائر على إنجاز 

ميغاواط،و هو ما ينص عليه البرنامج الوطني لتطوير الطاقات  2.357بطاقة  2020

  .  2030-2011المتجددة في الفترة الممتدة ما بين 

والية  20كما أكدت لجنة ضبط الكهرباء والغاز أنه تم تقسيم مشاريع إنجاز المحطات بين 

روع خاصة بجنوب وشمال البالد وكذا في الهضاب العليا، حيث تم تجميعها في أربع ف

بالطاقة الشمسية والحرارية والهوائية والهجينة ما بين غاز الوقود وتوربينة الغاز والطاقة 

    .الشمسية

ميغاواط،  638مشروعا بطاقة  27ففي فرع الطاقة الشمسية والصفائح الضوئية حظي ب 

ميغاواط، في حين ستنجز  48وسيتم انجاز أهم هذه المحطات في والية الجلفة بطاقة 

بوالية أدرار، كما سيتم إنجاز " بآوالف"ميغاواط    5المحطة التي تتوفر على أقل طاقة 

توربينة "و"الدييزل "نفس العدد من المحطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الهجينة بين الشمسية و

  .موجهة لمناطق الجنوب التي لم يتم ربطها بشبكة التوزيع الوطنية"الغاز 

ميغاواط، حيث سيتم إنجاز  109ية التي تم تخصيصها لهذا الفرع ب وتقدر الطاقة اإلجمال 

بتين "ميغاواط  0.02ميغاواط بوالية أدرار وأصغرها ب 20أكبر محطة من نفس الفرع 

بوالية إيليزي، وتحظى المحطات الست المقرر إنجازها في فرع الطاقة الشمسية " آلكوم

ميغاواط وأصغرها  400محطة منها بميغاواط حددت طاقة أهم  1.350الحرارية بطاقة 

  .ميغاواط بوالية بشار 150ب 

 50ميغاواط حظيت أهم محطة فيها ب  260أما فرع الطاقة الهوائية فخصص له طاقة 

ميغاواط، حيث لم يتم بعد تحديد المواقع التي ستحتضن هذه  20ميغاواط وأصغرها ب 
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المحطات لكن يبدو أنها ستنجز في والية أدرار، كما سيتم إنجاز هذه المشاريع على ثالث 

ستنجز المشاريع النموذجية األولى منها في الفترة  2020مراحل من اآلن وإلى غاية 

للقيام بتجارب حول مختلف التكنولوجيات المتوفرة، أما  2013و 2011الممتدة بين 

فستتميز ببداية نشر البرنامج، في حين يتكفل البرنامج ) 2015-2014(المرحلة الثانية 

  . الثالث بتوسيع شامل للبرنامج

وبموازاة مع المشاريع المدرجة في البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة تشجع 

السلطات العمومية أي تدخل لمتعاملين خواص أو عموميين في تطوير الطاقات المتجددة، 

منح الدولة المساعدات المالية والتقنية الضرورية في ظروف يحددها وفي هذا اإلطار ست

التنظيم الواجب تحديده لهذا الغرض، وينص البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة 

بالمائة من الكهرباء مع  40على توليد  2011فيفري  3الذي صادقت عليه الحكومة في 

وستسمح هذه اإلستراتيجية للجزائر بالتموقع انطالقا من مصادر غير احفرية،  2030آفاق 

،كفاعل هام في هذا المجال وممون كبير للكهرباء الخضراء للسوق األوروبية، من خالل 

ألف  22آالف ميغاواط بالشراكة في نفس الفترة ستنضم لل 10تحديد هدف تصدير 

  14.سنة 20ميغاواط التي سيتم توليدها في غضون 

ات المتاحة في مجال تصدير الطاقات المتجددة اإلمكاني:المحور الرابع 

  للجزائر
لصناعة الطاقة المتجددة أن تساهم بالتنوع االقتصادي، من خالل تأسيس قطاع الطاقة  يمكن

المتجددة واالهتمام بتطوير التقنيات النظيفة، مما سيسهم بشكٍل فعال في عملية التنويع 

االقتصادي التي تنشدها الجزائر وستصبح أقل اعتماداً على التقنيات المستوردة، وذلك من 

تطوير هذه التقنيات محلياً وخلق فرص تصدير واسعة من شأنها  خالل العمل على

  . المساهمة في تطوير اقتصاد مستدام قائم على المعرفة

كما تبقى الجزائر من بين ابرز الدول المرشحة من قبل خبراء الطاقة في العالم للعب دور 

جال إنتاج رئيسي ومهم في معادلة الطاقة نظرا المتالكها مصادر طبيعية هائلة في م

  .الطاقات البديلة لمصادر الطاقة األحفورية الغير متجددة

وتتوفر الجزائر على إمكانيات طبيعية هائلة في هذا المجال، بامتالكها ألحد أكبر مصادر 

الطاقة الشمسية في العالم، و تعتزم االستثمار بكثافة في محطات الطاقة الشمسية، خاصة و 
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إلنتاج و تصدير الطاقة الشمسية باعتبار تلقيها نور الشمس أنها تتمتع بإمكانيات هائلة 

  .ساعة سنويا 3000الساطعة ألكثر من 

ومن جهة أخرى تمت دراسة حقول الرياح التي تنتشر في الجزائر من اجل تحديد معدالت 

السرعة فيها وتقدير أهلية هذه األماكن الستقبال محطات توليد للطاقة المستمدة من الرياح 

ن تلك التي تعمل بالديازل، إال أن الحصة الكبرى من االهتمام موجهة للطاقة عوضا ع

  .الشمسية في الوقت الراهن

كما هناك نداءات متعددة نحو تعظيم االعتماد علي المصادر البديلة للطاقة، إال أن البدائل  

  :التي يمكن إضافتها إلي حزمة الطاقة لبلد ما تظل مرهونة بتوافر شروط ثالثة

  .تاحة التكنولوجية أو تحقق نسبة مشاركة محلية مقبولةاإل•

بتسجيل قائمة الباحثين الجزائريين  توافر الكفاءات البشرية،حيث قامت الجزائر •

المتواجدين في الخارج الراغبين في التنسيق والعمل على نقل التكنولوجيا و 

يتضمن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي صادق عليه مجلس الوزراء في 

اإلدخال التدريجي للطاقات البديلة السيما الشمسية بفرعيها  2011فيفري 

  .في إنتاج الكهرباء خالل العشرين سنة المقبلة) وئية الفولطيةالحرارية و الض(

الجدوى االقتصادية، وهو ما حدث مع طاقة الشمسية فالتكنولوجيا متاحة للكل، وال •

توجد محاذير عليها سواء بالتصنيع أو الشراء مع توافر إمكانية تنمية المشاركة 

رية متاحة، كما أن تكلفة المحلية وزيادتها في الجزائر، وأيضا اإلطارات البش

إنتاج وحدة الطاقة يمكنها منافسة نظيرها الحراري إذا تمت المقارنة باألسعار 

  . العالمية للوقود

ونذكر من جهة أخرى تستمر تكلفة الطاقة الشمسية باالنخفاض بفضل تطور التكنولوجيا 

قع انخفاض تكاليف األساسية،إذا استمرت أنماط التكلفة على انخفاضها التاريخي، يمكن تو

بالمئة سنوياً خالل األعوام المقبلة، و بذلك يمكن أن  7و  3تركيب األلواح الضوئية بين 

تصبح تكلفة الطاقة الشمسية عبر األلواح الضوئية في منطقة شمال إفريقيا و الشرق 

  . األوسط  تنافسية
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الساعات المشمسة على مدار و تعد الجزائر بجدارة من الدول العربية التي يكثر فيها عدد 

العام، وبالمقارنة مع الدول الغربية فالشمس تشرق فيها نحو تسع ساعات في اليوم، في حين 

  .يبلغ معدل شروقها في ألمانيا مثال إلى ما ال يزيد على ثالث ساعات في اليوم فقط

بالجزائر، الذي يعــد "لرمــل السيليــس " محجـــرة 14باإلضافة إلى توفر  

المــادة األساسية األولى لصنــاعة الصفائح الشمسيــة يجــري استغــاللها 

مستثمــرا، منهــم ثمانيــة خـــواص وثالث تابعـين للقطاع  11حاليا، و

  .العمومي

وبالنظر إلى أهمية السوق الجزائرية وخصوصيتها ،جعل البلدان األوروبية تتسابق لنيل 

طوير واستثمار الطاقات المتجددة ،حيث أبرمت فرص شراكة مع الجزائر في مجال ت

الجزائر العديد من عقود الشراكة مع الجانب األوروبي، من بينها مذكرة تفاهم مع الجانب 

، باإلضافة إلى مشروع بناء محطة 2009األلماني حول الطاقة المتجّددة وحماية البيئة في 

  15.أبينير اإلسبانية"الطاقة الهجينة مع شركة 

ر أن يبلغ إنتاج الكهرباء انطالقا من مختلف الطاقات المتجددة التي تنوي الجزائر و ينتظ

أي ما يعادل  2030ميغاواط في أفق  22.000نحو  2030- 2011تطويرها خالل الفترة 

ميغاواط  10.000بالمائة من إنتاج الكهرباء اإلجمالي، كما تتطلع الجزائر إلى تصدير  40

ميغاواط  12.000جتها خالل العقدين المقبلين،في حين توجه ميغاواط تم برم 22.000من 

  .لتلبية الطلب الوطني على الكهرباء

إضافة إلى عقد الشراكة الجزائري األلماني األخير القاضي بإنشاء وحدة إنتاجية إلنتاج 

الصفائح الشمسية وكذا مذكرة التفاهم األخيرة الممضية بين سونلغاز ومفوضية االتحاد 

التي تهدف إلى تعزيز مبادالت الخبرات التقنية و دراسة سبل و وسائل اقتحام  األوروبي

  .األسواق الخارجية و الترقية المشتركة لتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر و في الخارج

متطلبات تنمية الصادرات الجزائرية في مجال الطاقات : المحور الخامس

  المتجددة
مية الصادرات الجزائرية في مجال الطاقات المتجددة سوف قبل التطرق ألهم متطلبات  تن

  16: نوجز مكانة الصادرات باختصار في مايلي
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تعمل على الحد أو التقليل من آثار التقلبات االقتصادية السيئة علي االقتصاد  •

    .الوطني 

    .تدعم قوه مفاوضة البلد في األسواق الخارجية  •

  .تدعم قوة العملة الوطنية مقابل العمالت األجنبية •

  .توسيع القاعدة االقتصادية للبلد•

لكن ال بد أن نشير من جهة أخرى أن النمو المأمول للصادرات يوجه عدة معوقات خاصة 

  :في الدول النامية و حتى في الجزائر التي نوجزها في مايلى

  .انخفاض مرونة الجهاز اإلنتاجي في الدول النامية  •

  .اشتداد حدة المنافسة العالمية  •

  .عدم التزام العديد من المصدرين بالمواصفات القياسية العالمية•

  .ضعف القدرات التسويقية والترويجية في األسواق الخارجية •

  .ارتفاع تكلفة التصدير والتي تشكل فيها تكلفة النقل نسبة كبيرة •

االهتمام بالسوق المحلية على حساب الخروج لألسواق العالمية ويعود هذا في •

مجمله لنجاح المنتجين في فرض أسعار عالية لمنتجاتهم في ظل عدم وجود 

    .منافسة حقيقية لهم في الداخل

توفر عوامل أو متطلبات إلنجاح عملية التصدير بصفة  و للتجاوز هذه معوقات ال بد من

  :عامة و بصفة خاصة في مجال تصدير طاقات متجددة و التي نحصرها في مايلي

مدى إتاحة الموارد والجزائر لديها هذه الموارد التي تكلمنا عنها سلفا في مجال •

  .طاقة متجددة

  .بالمعايير البيئية  اإلنتاج وفق مواصفات دولية وبجودة مالئمة مع االلتزام•

مدى التطور الفعلي للهيكل السلعي والخدمات المصدرة ليحقق هذا التطور قدر •

  .اكبر من التنوع

  .الدراسة الجيدة للسوق المستهدف وتصميم حمالت الدعاية واإلعالن المناسبة •

  .االهتمام بخدمات ما بعد البيع كما هو الحال في السلع الصناعية•

ي في نطاق األسواق الخارجية، و بالتالي مدى تقليل االعتماد مدى التنويع الفعل•

  على عدد محدود
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من األسواق الرئيسية التقليدية  مما يصاحب هذا االعتماد من ضغوط اقتصادية و   

  .سياسية

مدى القدرة على تحقيق زيادة مطردة في حصيلة الصادرات من سلع و خدمات •

  تقليدية و جديدة

دون أن يترتب على ذلك زيادة في التكلفة وخاصة بالنسبة لعوامل اإلنتاج النادرة           

  .نسبيا

مدى استقرار و انتظام و التصدير إلى مختلف األسواق الخارجية مما يدعم •

  الموقف التنافسي في

  17.تلك األسواق ليساعد على زيادة حصتها منها          

  18.ومنهجية التسويق باإلضافة إلى متطلبات جودة السلعةقدرة التحكم في طرق •

  19.مدى التزام اإلدارة الواضح بعملية التصدير•

البواخر البحرية،الخطوط الالزمة (توفير الوسائل اللوجستيكية للعملية التصدير •

  ).للتصدير الطاقة المتجددة

البيع بسعر تنافسي و هذا ما قد تحققه الجزائر إلمتلكها الميزة تنافسية في  •

  ).السوق األوروبية(بها ألسواقها مجال الطاقة الشمسية باإلضافة إلى قر

  :الخاتمة 
في دور الصادرات في الدول المتقدمة أو الدول  ومن المالحظ أن هناك سمة مشتركة

النامية ،حيث تعتبر الممول األساسي لعمليات التنمية االقتصادية ،و أصبح االهتمام بتنميتها 

من أولويات واالنشغاالت لخطط التنمية في هذه البلدان ،كما أن صادرات الدول النامية 

غالبة على أداء الصادرات بها، بها،و موجهة ألسواق الدول المتقدمة مما يجعلها مرتبطة

وهذا ما يجعل أن حصيلة الصادرات تتسم بأنها شديدة الحساسية للتقلبات في االقتصاد 

،والشك أن  العالمي فأي هزة في األسعار العالمية تجد صدى مباشر على برامج التنمية

االقتراض كأحد أهم الدول النامية ستظل ألمد غير منظور تعتمد على االستثمارات الوافدة و

وسائل تمويل التنمية بغض النظر عن كل ما تقوم به الدول من جهود لفتح األسواق 

الخارجية سواء من خالل إيجاد برامج لتحفيز المصدريين أو التوسع في االتفاقيات 

التفضيلية التي تمنح منتجاتها في أسواق بعض الدول إعفاءات جمركية تعطيها ميزة نسبية 

  .يها من دول أخرى عن منافس



25 

2016جوان . ،10ع: جملة البحوث والدراسات العلمية  

كما نشير من جانب أخرى أن الجزائر ،قد أظهرت اهتمامها في استعمال الطاقة المتجددة 

في أولى سنوات االستقالل وقد تجسدت تلك الرغبة في إنشاء عدد من الهيئات والمؤسسات 

المتخصصة في تشجيع البحث والتطوير ، وقد تأكدت هذه الرغبة عبر القرارات األخيرة 

لك على ضرورة تنويع مصادر الطاقة من خالل تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات ،وذ

  .المتجددة كحتمية لضمان التنمية االقتصادية المستدامة 

و يمكن أن  تستفيد من هذا في مجال التصدير ،خاصة و أن الطاقات المتجددة فرضت 

ون بخصوصها ناقوس نفسها في السنوات األخيرة كحل بديل للمحروقات التي دق المراقب

الخطر بعدما اثبتوا قرب نبوضها وانتهاء االحتياطات العالمية منها ، مؤكدين على ضرورة 

دراسة كل الخيارات المحتملة نحو طاقات بديلة أطول عمرا و اقل ضررا بالبيئة و أمن من 

  .الطاقة األخرى كالطاقة النووية 

ة إليها ،عوامل تحد كثيرا من دور لكن ستظل المعوقات للصادرات  التي سابق اإلشار

الصادرات كممول للتنمية االقتصادية في الدول النامية بصفة عامة و في الجزائر بصفة 

خاصة، ألنه يمكن للصادرات أن تسهم في تمويل التنمية االقتصادية بالقدر المطلوب 

  .شريطة توفير عوامل إنجاحها في مجال طاقات متجددة

المتجددة تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق النمو االقتصادي وتحريك  ويمكن القول أن الطاقة

عجلة التنمية، وهو ما جعلها تحتل أولوية تنموية في مختلف الخطط واالستراتيجيات وهذا 

ما أدى بالجزائر إلى بذل المزيد من المجهودات خاصة في هذا المجال مادام لها مؤهالت 

قة الخضراء و هذا ما يسمح بتنويع اقتصادها و قادرة أن  ترشحها إلى دول مصدر للطا

  .خروج من تباعية للطاقة األحفورية
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  ة ــة الكهربائيـــتاج في تحديد سعر الطاقــدور تقنيات اإلن

  عمر هارون.أ

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 
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Résumé 

      Les techniques de production d’électricité sont diverses suivant leur 
source : ( renouvelable et nucléaire  ... ), mais les fondements de production 
d’électricité n’ont pas changé, puisqu’on l’utilise pour produire de l’énergie 
cinétique et ce en faisant activer les turbines qui déclenchent un alternateur 
et produit de l'électricité. On ne s’intéresse pas au type d’énergie qui fait 
activer les turbines ; mais leur coût très élevé de queleque techniques nous 
pousse à utiliser l’énergie renouvelable dans la production de l’électricité. 

Mots clés : l’électricité, énergie renouvelable, énergie nucléaire, prix 
d’électricité 
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  ملخص

متجـددة،   أحفوريـة، ( رغم تنوع تقنيات توليد الطاقة الكهربائية بتنوع مصادر الطاقة  
مبدأ استغالل هذه الطاقـات   باعتماد،إال أن أسس توليد الطاقة الكهربائية لم يتغير )نووية 

في إنتاج قوة حركية من خالل تحريك توربينات التي تولد بدورها الطاقة الكهربائية، و إن 
لم يكن العالم  يهتم بنوع الطاقة المحركة للتربينات المنتجة للكهرباء فإن ظهور التكلفـة  

العالم البحث عن قـوى  البيئية و المادية المرتفعة للطاقات األحفورية و النووية حتم على 
، وهو ما يجعلنا نتساءل بديلة إلنتاج الطاقة الكهربائية التي أضحت عمودا الحياة العصرية

  . ما دور تقنيات توليد الطاقة في سعر الكهرباء

الطاقات األحفورية، الطاقة المتجددة، الطاقة  الطاقة الكهربائية،: الكلمات المفتاحية 
 بائية ، سعر الطاقة الكهرالنووية

  مقدمة 

تعتمد الحياة العصرية اعتمادا كليا على الطاقة الكهربائية وانقطاعها لبضع ساعات يؤكد     

مكانتها غير قابلة لالستبدال في حياتنا اليومية ورغم التطور التكنولوجي الهائل الذي يعيشه 

اجات البشر العالم إال أن طرق توليد الطاقة الكهربائية ال تزال جد محصورة مقارنة بح

حيث أنها تعتمد في أغلبها على مصادر غير متجددة على غرار الطاقات األحفورية   إليها،

من بترول ،غاز طبيعي ،فحم و التي جعلت صناعة الكهرباء أكبر صناعة ملوثة للبيئة من 

الذي  من غاز ثاني أوكسيد الكربون  %40حيث إفرازاتها للغازات الدفيئة ،فما يفوق الـ 

،إن توجه العالم نحو الطاقات  (iea,co2,2013)يتم اطالقه سنويا ناتج عن هذه الصناعة 

المتجددة و محاولة وضعها كحل بديل للطاقات التقليدية أصبح أمرا ال يمكن إنكاره فأوروبا 

من الطاقة الكهربائية منتجة باستخدام الطاقات غير كربونية   %80تخطط لجعل مثال 

  ) .2014التمويل و التنمية ،مارس ( 2050بحلول 

من   %39و  % 40رغم هذا ال يزال الفحم يحتل صدارة إنتاج الطاقة الكهربائية بـ     

و يتوقع الخبراء أن تنخفض حصة  2015و  2010إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في 

همته في  إجمالي إال أن مسا  2040بحلول الـ  %36الفحم في إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 
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 2010مقارنة بما كانت عليه في  %73اإلنتاج العالمي من الطاقة الكهربائية سترتفع بـ 

)iea 2014( .  

إن سعر الطاقة الكهربائية يتحدد في مرحلة االنتاج التي تعتبر الفيصل في ارتفاع أو      

التي يتم فيها تحديد انخفاض أسعار الكيلو واط الساعي، إن ما يجعلنا نحاول فهم الطريقة 

سعر الطاقة الكهربائية في مرحلة االنتاج، خاصة أن تكلفة النقل والتوزيع محددة مسبقا 

  .ويمكن معرفتها أو حتى فصلها عن سعر الطاقة الكهربائية كما هو الحال في فرنسا مثال 

ئية ومدى من خالل ما سبق سنحاولنا في هذا المقال تقييم واقع إنتاج الطاقة الكهربا     

  .تأثير آليات اإلنتاج الطاقة الكهربائية على أسعارها ومنه فإن إشكالية ورقتنا البحثية هي 

ما مدى قدرة مصادر الطاقة البديلة على تعويض مصادر الطاقة التقليدية في إنتاج الطاقة 

  الكهربائية ؟ وما أثر تقنيات اإلنتاج المختلفة على أسعار الطاقة الكهربائية ؟ 

  لهذا تم تقسيم هذه المداخلة إلى شقين و 

  .واقع و آفاق إنتاج الطاقة الكهربائية في العالم : أوال 

  واقع وآفاق إنتاج الطاقة الكهربائية في الجزائر: ثانيا

  .أثر تكنولوجيات اإلنتاج المختلفة على سعر الطاقة الكهربائية : ثالثا 

  .  واقع و آفاق انتاج الطاقة الكهربائية: أوال 

أنواع رئيسية  3يمكن تقسيم محطات توليد الكهرباء إلى ) eia(حسب الوكالة الدولية للطاقة 

هي ،المحطات التي تعمل بالطاقات األحفورية ،المحطات التي تعمل بالطاقات المتجددة على 

، أمـا اآلليـة   "photovoltaïque"غرار الرياح ،الشمس ،التيارات البحرية ،فوطوفولتيك 

  .فتتمثل في توليد الطاقة الكهربائية من خالل االعتماد على الطاقة النووية الثالثة 
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 : المحطات التي تعمل بالطاقة األحفورية .1

يعتبر هذا النوع من المحطات األقدم في انتاج الطاقة الكهربائية حيث أنهـا تسـتخدم         

الطبيعية من خالل  أفران  و الغاز الطبيعي لتقوم بحرق هذه المواد) البترول(الفحم ،الديزل 

االحتراق الداخلي  تستخدم آليةمحطات ،فهذه الحرارية كبيرة من أجل الحصول على طاقة 

و هو ما ينـتج   التوربينات حركة دورانية تحريكضغط مرتفع تستطيع  إلنتاج غازات ذات

 طاقة كهربائية مستمرة تتحول إلى طاقـة متناوبـة مـن خـالل اسـتعمال الترنزسـتور       

"transesteur ".  

فإن إنتاج الطاقة الكهربائية في العالم بإستعمال الفحم  OECDحسب تقديرات  :الفحم  . أ

ترليـون   20.2من اجمالي االنتاج الـذي بلـغ    2010ترليون كيلواط ساعي سنة 8.1بلغ 

كيلواط ساعي ،لتؤكد تقديرات نفس المنظمة أن انتاج الطاقة الكهربائية من خـالل الفحـم   

ترليون كيلواط سـاعي  23.3نتاج من اجمالي ا 2015ترليون كيلواط ساعي سنة 9.2سيبلغ 

  .ترليون كيلوواط ساعي  39من إجمالي  13.9إلى  2040ليرتفع هذا الرقم سنة 

أن ارتفاع اسـتخدام الفحـم إلنتـاج الطاقـة     ) eia(و يرجع خبراء الوكالة الدولية للطاقة 

التي جعلت الكهربائية يعود في األساس إلى توفر مادة الفحم في الطبيعة، وفي الدول الفقيرة 

جل برامجها لتطوير إنتاج الكهرباء من خالل استخدام الفحم و هذا مـا سـيجعل الطاقـة    

،  2010مقارنة بما  كانت عليها في   %73ترتفع بـ  2040المنتجة من خالل الفحم خالل 

من برامج تطوير إنتاج الطاقة الكهربائية في الصين و الهند تعتمد على الفحـم    % 89فـ 

  .(eia,2013) .نتاج الكهرباء كوسيلة إل
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  ايجابيات و سلبيات انتاج الطاقة الكهربائية بالفحم:  01الجدول رقم 

 سيئات ايجابيات 

كبير فـيمخزون الفحم

 الدول النامية 

 ، الهواء والماء ةاستخالصه ومعالجته تؤدي الى تلوث الترب

اوكسيد الكربون ، واحد مـن غـازات   االحتراق  يؤدي الطالق ثاني الطاقة الناتجة عالية 

كسيد الكبريت الجزيئات والرصاص ومواد والدفيئة الرئيسية ، يطلق ا

 .مشعة للجو 

 باالنسان تضرالجزيئات المنطلقة الى الجو من الممكن ان  تكاليف منخفضة نسبيا

  .من إعداد الباحث :المصدر

الطاقة الكهربائية من خـالل   إن ارتفاع أسعار النفط و مشتقاته يجعل إنتاج :النفط  . ب

دوالر للبرميـل   100هذه المادة، أمرا غير ممكن خاصة أن متوسط أسعار النفط تفوق الـ 

في الخمسة عشر سنة األولى للقرن الواحد والعشرين ، وهذا مـا جعـل إنتـاج الطاقـة     

تـاج  من إجمالي اإلن 2010سنة  %05الكهربائية من خالل النفط و مشتقاته ال يتجاوز الـ 

 OECDترليون كيلواط ساعي،كما أن توقعـات  20.2العالمي للطاقة الكهربائية الذي بلغ 

من  %2تؤكد أن حجم اإلنتاج الطاقة الكهربائية من خالل النفط و مشتقاته لن يرتفع إال بـ 

مقارنـة بمـا    2040تريلون كيواط ساعي سنة 39إجمالي اإلنتاج الذي يتوقع أن يصل إلى 

، وحتى مع تراجع أسعار النفط فإن العـودة إلنتـاج   (eia,2013) 2010ـ كان عليه في ال

الكهرباء بالبنزين مستبعدة لقصر دورته واحتمال ارتفاع أسعاره في المدى المتوسط، ممـا  

 .يغلق عدم استقرار في اإلنتاج واألسعار 
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  مشتقاتهايجابيات و سلبيات انتاج الطاقة الكهربائية بالنفط و :  02الجدول رقم 

 سيئات إيجابيات 

ــنفط توقــع نضــوب كميــات ال

المتواجدة في الطبيعة في آجـال  

  قريبة 

سيكون هناك حاجة ألستبداله بمصادر طاقة اخـرى  

 خالل خمسين سنة

بيئية منخفضـة مقارنـةتكاليف 

 بالفحم 

االحتراق  يؤدي الطالق ثـاني اوكسـيد الكربـون،    

 .الجزيئات ، الغازات السامة 

 نقله في الحاويات يؤدي الى تلوث الهواء الطاقة الناتجة عالية 

 ارتفاع التكاليف االقتصادية  سهل للنقل من مكان الخر

  .من إعداد الباحث :المصدر

كانت مـن   2010من اجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة سنة  %22 :الغاز الطبيعي  . ت

ترليون كيلواط ساعي و هي النسبة التـي يتوقـع أن   4.5خالل الغاز الطبيعي و الذي بلغ 

ترليون كيلـواط    23.3ترليون كيلواط ساعي  من اجمالي  5لتصل إلى  2015ترتفع سنة 

الطاقة الكهربائية من خالل الغاز التأكيد أن انتاج  OECDساعي ، لتواصل تقديرات الـ 

علـى   2040، 2035، 2030ترليون كيلواط ساعي فـي   9.4، 8.3،  7.2الطبيعي لتبلغ 

  .التوالي 

هذه التوقعات الى االكتشافات الهامة التي تم ) eia(و يرجع خبراء الوكالة الدولية للطاقة    

يات المتحدة األمريكيـة  الوصول إليها مؤخرات إلستغالل الغاز الصخري خاصة في الوال

  .(eia,2013)بواسطة الغاز  2040من الطاقة المنتجة سنة  %24مما يجعل 
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 ايجابيات و سلبيات انتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي:  03الجدول رقم 

 سيئات ايجابيات 

مكون اغلبـه مـن غـاز      اكتشافات الغاز الصخري تغطي حاجات االنتاج لمدد طويلة

الميثان الذي يعتبـر مـن   

 غازات الدفيئه 

شتعال ومن اال ةماده سريع الطاقة الناتجة عالية 

 االممكن ان تشـكل خطـر  

 اثناء نقله 

تكلفة بيئية كبيرة نتيجـة   تكاليف منخفضة نسبيا

 استعمال الغاز الصخري

                             قل من مصادر الطاقة االخرىأيلوث بنسبة

- 

                             من السهل نقله عبر األنابيب

- 

  .من إعداد الباحث :المصدر

 :الطاقة النووية .2
إن سوق توليد الطاقة الكهربائية من خالل المفاعالت النووية ، في تنامي مسـتمر نظـرا    

بتكلفة منخفضة مقارنـة  كميات معتبرة النخفاض تكاليف هذه الصناعة و قدرتها على انتاج 

 2.620 ، حيث يتوقع أن يرتفع االنتاج العالمي للكهرباء بهذه الطريقـة مـن  بباقي اآلليات

أي مـا   2040فـي   تريليون كيلواط ساعي 5.492إلى  2010في  تريليون كيلواط ساعي

، إال  2010في  % 6بعدما كان ال يتجاوز الـ  2040من االنتاج العالمي في  % 14يعادل 

هذه التكنولوجيا تبقى حكرا على الدول المتقدمة ، فرغم قدرتها على حل مشاكل انتـاج   أن
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إال أن خطورة التكنولوجيا النووية و امكانية اسـتعمالها غيـر    ،الكهرباء في الدول الفقيرة

السلمية تبقيها محصورة في الدولة المتقدمة ، كما أن هذه التكنولوجيا تشكل خطرا كبيرا في 

 11وارث الطبيعية أو األخطاء البشرية ، و هو ما حدث بعد تسونامي اليابان فـي  حالة الك

  .(wold energy outlook ,2011)2011مارس 

  ايجابيات و سلبيات انتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي:  04الجدول رقم 

 سيئات  ايجابيات 

 انتاج الطاقة مرتفعة  كنولوجيات هناك فائض من هذه المواد في العالم

من ناحية استغالل المساحات واصـابة  (ضرر بيئي قليل

 )األرض والماء

 الطاقة النهائية الناتجة قليلة 

في المفاعل النووي الذي يعمل بشكل مراقب فان احتمال 

 حدوث الحوادث قليل جدا 

يطلق اشعه الـى البيئـه ومـن    

ــاعالت  ــاد المف ــروري ابع الض

في . كن السكنية النويية عن االما

حالة حدوث الحوادث فان الضرر 

 الناتج كبير

ان استخدام المفاعل النووي يقلل من اطالق ثاني اوكسيد 

 الكربون الى الجو 

صعوبات فـي   الـتخلص مـن    

النفايات المشـعة الناتجـه فـي    

 المفاعل النووي 

المفاعل النووي من الممكـن ان   

 يستخدم لتطوير السالح النووي 

  .من إعداد الباحث: المصدر
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  ):،الرياح ، الماء الشمسية (ات المتجددةالطاق .3

المولدة من مصدر طبيعي غير تقليدي، مستمر ال ينضـب  هي تلك الطاقة الطاقة المتجددة 

من شكله الخام إلى طاقة على غرار قوة الرياح أو أشعة الشـمس   إلى تحويله  ويحتاج فقط

المد و الجزر التي تتحول لطاقة كهربائية، و هذا ما يخول االنسان استعمال كم هائل مـن  

الطاقة المحيطة به والتي تعتبر مهدورة، بل يمكنه االستغناء عن الطاقات األحفورية التـي  

في جزء واحد  ةرضية، هذه الموارد غير المحصورتساهم بشكل واسع في تلويث الكرة األ

من الكرة األرضية كما هو حال جل الطاقات األحفورية، تعتبر بديال حقيقا وفعاال لكل دول 

العالم، فالطاقات المتجددة األكثر نموا مقارنة بباقي آليات إنتاج الطاقـة الكهربائيـة حيـث    

 2040في  % 25إلى  2010في  %21من يتوقع ارتفاع حصتها من االنتاج العالمي للطاقة 

من اجمالي ما ينتج من طاقـة كهربائيـة    %80و تبقى الطاقة الكهرومائية في صدارة بـ 

  .المنتجة بالطاقة البديلة 

  ) 2040-2010(جدول يبين حجم إنتاج الطاقة الكهربائية بالطاقات البديلة : 05الجدول رقم 

  2040  2030  2020  2015  2010  البيانات 

 Hydroelectric 3.402 3.805 4.452 5.177 6.232الطاقة الكهرومائية 

 1.839 1.544 1.136  767 342  الرياح 

  Geothermal  66 112  133  171  220الطاقة الحرارة األرضية 

  452  327  240  157 34 الطاقة الشمسية

  858  729  549  427 332 طاقات أخرى

 9.601 7.948 6.509 5.267 4.175  المجموع

     EIA,july2013:المصدر   

إن االتحاد األوروبي يسعى لتطوير سياسة طاقوية للتقليل من انبعاثات الكربون في أوروبا 

مقارنة بما كان مسجال في  %90و  80بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 
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من حاجات أوروبا الطاقوية مـن   % 80تسعينات القرن الماضي مما يعني انتاج أكثر من  

  .(CO2 emissions2012,2013) 2050خالل الطاقات البديلة بحلول 

من طاقتها الكهربائية مستعملة الفحم و هذا الرقم  %30ال تزال أوروبا تنتج ما يقارب الـ 

من الطاقة الكهربائية باستخدام الفحـم ،أمـا     %40يرتفع إذا توجهنا إلى أمريكا التي تنتج 

من الطاقة الكهربائية باستخدام الفحم ، مما يجعـل صـناعة      %80لصين فتنتج أكثر من ا

التمويل و التنمية (الكهرباء المسبب الرئيسي إلنبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في العالم 

  ).2014،مارس
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  المتجددةايجابيات و سلبيات انتاج الطاقة الكهربائية بالطاقات :  06الجدول رقم 

 سيئات ايجابيات 

ة و الرياح القادرة على تدوير هناك حاجه لعدد كبير من االيام المشمس طاقة متوفره بدون حدود

 و هذا غير متوفر دائما  المراوح

اجهزه استيعاب الشمس يمكـن  

 تركيبها بسهوله

 ةتسيء الى جمال البيئ

ال يوجد تقريبا تلوث للهـواء او  

 للماء 

غيـاب  (هناك حاجه لنظام خزن الطاقة لأليام التي ال يوجد بها طاقـة  

 )الشمس أو الرياح مثال 

 ةتحتاج الى مساحات واسع CO2ال يطلق 

ال تضر   اجهزه استيعاب الشمس

  ) عدا الناحية الجمالية ( بالبيئه 

 تحتاج الى صيانه 

ان تكاليف انتاج الكهرباء تقـل  

عندما يرتبط نظام انتاج الطاقـه  

 من الشمس مع محطة القوه 

  تكاليف مرتفعة

  .من إعداد الباحث: المصدر

  واقع وآفاق إنتاج الطاقة الكهربائية في الجزائر: ثانيا 

أو تمتلك الجزائر طاقات مهولة إلنتاج الطاقة الكهربائية سواء من خالل مصادر تقليدية 

 .بديلة وهو ما سيتم توضيحه 
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           : االطار المؤسساتي للطاقة الكهربائية في الجزائر .1

 تزويد عن المسؤول و التاريخي المسير ،)والغاز للكهرباء الجزائرية الشركة(سونلغاز تعتبر

 وغاز كهرباء السابقة الهيئة محل لتحل ، 1969 سنة تأسيسها ر تمالجزائ في والغاز الكهرباء

 وتوزيع ونقل توليد في الرئيسية مهامها وتتمثل ، 1947 عام أنشئت التي ) EGA (الجزائر

الطبيعة  و تغيرت 1991و تحولت شركة سونلغاز بحلول  الغاز وتوزيع ونقل الكهرباء

 طبقا ،)EPIC( وتجاري صناعي طابع ذات عمومية مؤسسة لتصبح القانونية لسونلغاز

 تحويل المتضمن ،1991 ديسمبر 14 في المؤرخ 475 – 91 رقم التنفيذي للمرسوم

 التنفيذي والغاز و هو األمر الذي أكده المرسوم للكهرباء الوطنية للشركة القانونية الطبيعة

 بصفتها لسونلغاز القانونية الطبيعة ،1995 سبتمبر 17 في المؤرخ 280 - 95 رقم

 الوزير وصاية تحت سونلغاز وضعت. وتجاري صناعي طابع ذات عمومية مؤسسة

المالي مع بقائها  باالستقالل تمتعها مع المعنوية الشخصية لها ومنحت بالطاقة المكلف

المحتكر الوحيد إلنتاج الطاقة الكهربائية لتحولها الدولة إلى شركة قابضة بموجب المرسوم 

- 02تمم للمرسوم الرئاسي المعدل و الم 2011الصادر في أفريل  212- 11الرئاسي 

حيث أصبحت المادة الثانية تعرف شركة سونلغاز كمايلي  2002المؤرخ في أفريل  195

تُنظم الشركة الجزائرية للكهرباء و الغاز شركة ذات أسهم في شركة قابضة دون إنشاء (

و يرجع تحويل سونلغاز لشركة قابضة لعدم مالئمة الطابع ...) شخصية معنوية جديدة 

انوني الذي كانت عليه مع واقعها العملياتي حيث أنها كانت مكلفة بتسيير الشركات الق

 )سونلغازموقع (التابعة لها و لم تكن تقم بالعمليات االنتاجية

 .واقع الطاقة الكهربائية في الجزائر و آفاقها  .2
 نقـل  شـبكة  ومـن  كهربائية محطة 50 من أكثر من الجزائري الكهربائي النظام يتكون     

 البعيدة بالجنوب مناطق تموّن التي المعزولة الشبكات من أيضا و البالد شمال تغطي مترابطة

مـن الحظيـرة    %98حيـث أن   الذاتيين المنتجين بعض إلى إضافة المترابطة، الشبكة عن

االنتاجية في الجزائر تعتمد على الوقود األحفوري ، حيث تمتد شبكات نقل الكهرباء علـى  

ميغاواط ،في حـين   35700محطة تحويل بقدرة اجمالية بلغت  233كلم مع  22400طول 

 22135في قفزة نوعية بعد أن كانت تبلـغ   2011كلم سنة  256000بلغت شبكة التوزيع 

 ) .2013ـ 19لة كهرباء العرب العدد مج(1970كلم سنة 
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  2011جدول يبين آليات انتاج الكهرباء في الجزائر لسنة :  07الجدول رقم 

 %النسبة المؤوية   كمية اإلنتاج ميغاواط بيـــانات

  22 2487 المحطات البخارية

  56 6352 المحطات الغازية

  20 2202 )بنزين/غاز(المحطات الهجينة

  02 228 المحطات المائية

  100 11269 المجمـــوع

  .62ص  2012، 18مجلة كهرباء العرب العدد : المصدر 

لقد ارتفع انتاج الجزائر من الطاقة الكهربائية بشكل كبير في العشرية األولى للقرن الحالي 

وذلك نظـرا   2014سنة  GWH 60579إلى  2011سنة   GWH 45000حيث ارتفع من 

 .للمبالغ المرصودة لتطوير انتاج الطاقة الكهربائية، لمواكبة الطلب المتزايد 

و قد سطرت الجزائر برنامجا طموحا لترقية حظيرة انتاج الطاقة الكهربائية باسـتعمال     

  . 2030من أجمالي االنتاج الوطني في  %40الطاقات البديلة لتشكل 

-2011يبين خطط انتاج الطاقة الكهربائية في الجزائر و نسبها  جدول:  08الجدول رقم 
2022  

  المجموع  2022-2012 2011 بيانات

  33720  22500 11220 طاقة كهربائية حرارية

طاقة كهربائية بالطاقات

  البلديلة

253 4220  4473  
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  .97ص  2013، 19مجلة كهرباء العرب العدد : المصدر 

الكهربائية يؤكد صعوبة إحالل الطاقات البديلة مكان األحفورية في إن واقع إنتاج الطاقة    

األمد القصير أو المتوسط، خاصة مع توجه الجزائر إلى الغاز الصخري التـي تأمـل أن   

يستطيع تلبية حاجتها المتزايدة على الغاز الطبيعي لالستهالك المباشـر وإن علـى األمـد    

تعماله كوقود للسيارات و هذا مـا تؤكـده األرقـام    الطويل، إلنتاج الطاقة الكهربائية أو اس

تستحوذ على حصة األسد في ) SPE(حيث تبقى الشركة الوطنية إلنتاج الطاقة الكهربائية ،

إال أن إنتاجهـا للكهربـاء    من اجمالي االنتاج الوطني %54سوق العرض المحلية بحوالي 

كهرومائية يبقى ضعيفا جدا إذا يبلـغ  باستعمال الطاقات البديلة المتمثل في انتاج الكهرباء ال

من إجمالي إنتاجها في حين أن توربينات الغاز تحتل الصدارة بإنتاجهـا مـا يفـوق     1.36

  .من إجمالي ما تنتجه الشركة  65%

  حسب مختلف آليات االنتاج 2013انتاج الشركة الوطنية للكهرباء سنة : 09الجدول رقم 

  %النسبة  Ghwالطاقة االنتاجية طرق االنتاج

  33.02 9422 توربين بخاري

  65.62 18723.3 توربين غاز

  1.36 389.4 توربين مائي

  100  28534.7  المجموع

 وزارة الطاقة  :المصدر                   

في حين أن باقي االنتاج الوطني موزع على شركات المختلطة على غرار شركة كهرباء    

، و هي شركات ذات رأس مال مختلط تنتج الكهربـاء  حجرة النص  سكيكدة ، البرواقية ،

وفق عقود مع الدولة الجزائرية الممثلة في شركة سونلغاز لتعيـد هـذه األخيـرة بيعهـا     

  .للمستهلكين 
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  2013يبين انتاج الشركات المختلطة  سنة :  10الجدول رقم 

  %النسبة    Ghwالطاقة المنتجة الشركات المنتجة

  SKS( 5416.8  21.5(شركة كهرباء سكيكدة

  SKB( 2792  11.10(شركة كهرباء البرواقية

  SKH( 8629.8  34.33(شركة كهرباء حجرة النص

ــاز ــين غ ــل الهج ــي الرم ــز حاس –مرك

 )Spp1(شمس

1.159.4  04.61  

  SKT( 4472.5  17.79(شركة كهرباء ترقة

  SKD( 98.7  0.49(شركة كهرباء كدية الدراوش

  kahrama( 2559.8 10.18(شركة كهرمــــــاء

  100  25133 المجموع 

  وزارة الطاقة  :المصدر

 ،من الطاقة الكهربائية في الجزائر من خالل توربينات الغاز %97تنتج الجزائر أكثر من    

و تأتي في المرتبة الثانية  وهذا يعود باألساس إلى انخفاض تكلفة الغاز في الجزائر ووفرته،

الطاقـة   إجمـالي مـن   %01التي تنتج ما يفوق الــ  )  ديزل/غاز (ربينات الهجينة والت

 ةالكهربائية المنتجة في الجزائر ، و هذا ما يدل أن الجزائر تعتمد بشكل كبير جدا على ماد

، مما يعني أن مكانة الطاقات البديلة فـي حظيـرة    الغاز في انتاج ما يحتاجه الجزائريون

  ).وزارة الطاقة(لجزائر ضئيلة لدرجة االنعدام إنتاج الكهرباء في ا
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   2011شكل بين آليات إنتاج الكهرباء في الجزائر لسنة :  01الشكل رقم 

  2015وزارة الطاقة : المصدر 

إن الجزائر تتمتع بمقومات متعددة إلنتاج الطاقة الكهربائية من خالل الطاقة البديلـة ،      

لكن كل الدراسات أكدت أن للجزائر أفضلية في إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقـة  

البديلة خاصة الشمسية منها، نظرا لموقع الجزائر الذي يعتبر استراتيجيا لمثل هذا النوع من 

 .نتاج اال

تعتبر الجزائر من أكثر الدول تشميسا في العالم حيث تصل عدد ساعات التي يمكن فيهـا     

ساعة، و هو من المعدالت األعلى عالميا ـ و هـو مـا     3500توليد الطاقة الكهربائية إلى 

  .أثبته الدراسات التي قام بها المختصون 

الجزائر المنطقة األكثر سطوعا في العالم، حيث يبلغ المتوسط اإلنتاجي للطاقـة الشمسـية   ف

2500 KWH/m²/ans  مـرة االسـتهالك    5000فيمكن للجزائر أن تقوم بإنتاج ما يغطي

  )دليل الطاقات المتجددة(مرة حاجة القارة األوروبية من الطاقة الكهربائية   60المحلي و
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إنتاج الطاقة الكهربائية في أشهر الصيف، حيث يبلغ االنتاج ذروتـه  و يمكن أن يرتفع     

ساعات يوميا مما يرفع القـدرة االنتاجيـة    16كون عدد ساعات النهار يرتفع ليقترب من 

  .للمتر المربع من األرض 

إن الجهود المبذولة في الجزائر في إطار تطوير الطاقات البديلة عموما و التوسع فـي      

قة الكهربائية من خاللها ورغم توفر الكادر القانوني للعملية من خـالل القـانون   انتاج الطا

المتعلق بالكهرباء و طرق توزيع الغاز والذي وضع أسس تحريـر قطـاع إنتـاج     02/01

، إال أن واقع الطاقات المتجددة 2002فيفري  05الكهرباء بالطاقات المتجددة الصدر بتاريخ 

ة التجريبية ضعيف وغير قادر على تلبيـة حاجـات السـكان    في الجزائر يبقى في المرحل

ميغا واط ساعي أي  مـا  48871.2ما يعادل   2011المتزايدة، حيث أنتجت الجزائر سنة 

من أجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة فـي   %1جيغا واط ساعي  أي أقل من  0.175يعادل 

  .الجزائر 

ي مجال إنتاج الطاقة الكهربائية مـن خـالل   إن الجزائر تنوي أن تكون دولة رائدة ف     

من طلبها الداخلي مـن   %40إنتاج ما يقارب  2030الطاقات البديلة و تحاول في غضون 

مليـار لهـذا    60خالل الطاقات البديلة و هو ما جعل مؤسسة سونلغاز ترصد مل قيمتـه  

للطلـب  ميغاواط سـاعي   12000ميغاواط ساعي منها  22000الغرض في محاولة إلنتاج 

  ).2013، 19مجلة كهرباء العرب، العدد (ميغاواط ساعي للتصدير  10000الداخلي و 

إن مشروع ديزاتيك كان من أبرز المشاريع المشتركة بين المانيا و دول شمال افريقيا و     

مليـار   400الذي كانت الجزائر ستستضيف على أراضيها جزء مهما منه قدرت تكلفته بـ 

ألف كلم في الصـحراء الجزائريـة و هـو     17يا شمسية تتربع على أورو من خالل خال

من حاجات أوروبـا   %15المشروع الذي لو تم لكانت الجزائر ستوفر في مرحلته األولى 

كما أن القدرة االنتاجية لهذا المشروع كانت ستتوسع لتصل إلـى   2020الكهربائية بحلول 

مانيا و الجزائر تحول دون إنجـاز هـذا   ، إال أن الخالفات بين أل 2050ميغا واط في 100

  .المشروع الضخم 
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  .أثر تكنولوجيات اإلنتاج المختلفة على سعر الطاقة الكهربائية : ثالثا 

تتفق األدبيات االقتصادية أن أهم ما يحدد سعر الطاقة الكهربائية هو تكلفة عملية إنتاجهـا،  

العملية، حيث ترتفع وتـنخفض أسـعار   التي تختلف باختالف التكنولوجيات المستخدمة في 

الطاقة الكهربائية بإرتفاع وإنخفاض أسعار المواد المحروقة لتحريك هذه التوربينات، سواء 

، الطاقـة النوويـة والطاقـات    ...)فحم، غاز، بتـرول  (تعلق األمر بالطاقات األحفورية 

  ) .الخ ... شمس، رياح (البديلة

ة النقل والتوزيع التي تحدد عادة من قبل سـلطة  يضاف إلى ذلك رسوم وهوامش ربح عملي

الضبط التي تشرف على تنظيم القطاع علـى غـرار لجنـة ضـبط الكهربـاء والغـاز       

)CREG( في الجزائر أو سلطة ضبط الطاقة)CRE( في فرنسا.  

  تحديد السعر على مستوى اإلنتاج .1
األقل تكلفة إلـى األعلـى   يقوم كل اقتصاد بترتيب تكنولوجيات إنتاج الطاقة الكهربائية من 

تكلفة، حيث يستعمل التكنولوجيا األقل تكلفة لتلبية حاجات المواطنين وحين تعجز عن تلبية 

الطلب المتزايد يتم االنتقال إلى الطاقة األكثر تكلفة وهكذا دواليك حتى الوصـول للطاقـة   

  .األعلى تكلفة 

وهي الطاقة النوويـة،  الكهرباء، إلنتاج  وبافتراض اقتصاد يستعمل ثالث أنواع من الطاقة

الغاز الطبيعي والفحم، فإن الطاقة النووية ستكون أول طاقة يتم االعتماد عليها النخفـاض  

تكلفتها ثم الفحم في الدول التي تملك احتياطات كبيرة منه على غـرار الواليـات المتحـدة    

عكس الـدول األوروبيـة   من طاقتها الكهربائية باالعتماد عليه،   %47األمريكية التي تنتج 

  .التي تعتبر التكلف البيئية للفحم كبيرة جدا وتتفاداه لصالح الطاقات البديلة 

مما يعني أن االقتصاد الذي اعتمد ثالث تكنولوجيات إلنتـاج الكهربـاء سـيعتمد ثـالث     

لى مستويات من األسعار ترتفع كلما انتقلنا من التكنولوجيا األقل تكلفة إلى التكنولوجيا األع

  .تكلفة 
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  شكل يبين تغير سعر الطاقة الكهربائية بتغير تكنولوجيا اإلنتاج:  02الشكل رقم 

  

  flash économie,14 juin 2011,n440:المصدر 

) X(إن االعتماد على الطاقة النووية في توليد الطاقة الكهربائية في اقتصـاد الدولـة        

سيمنحنا أقل تكلفة، لكن إنتاج  هذه التقنية يصبح غير مرن بوصوله إلى مرحلة معينة ممـا  

يتوجب على االقتصاد التحول إلى الفحم الذي ترتفع تكلفته مقارنة بتكلفة الطاقة النووية مما 

يرفع أسعار اإلنتاج هو األمر الذي ينعكس على سعر الطاقة الكهربائية، وبعـد أن يصـبح   

أكبر من قدرة الطاقة النووية والفحم نتوجه نحو توربينات الغاز ذات التكلفة األعلى الطلب 

، أما إذا تجاوز االستهالك القـدرات المحليـة   pm1لنجد سعرا توازنيا جديدا والمتمثلة في 

لإلنتاج، سيؤدي األمر لحدوث انقطاع نظرا الرتفاع الطلب على العرض، أو تلجئ الدولـة  

الكهربائية من الخارج، وعادة ما تكون أسعارها مرتفعة عن تلك المـوردة  الستيراد الطاقة 

  . pm2في الدولة وهو ما يرفع أسعار الطاقة الكهربائية أعلى من 
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يبين متوسط تكلف إنتاج الطاقة الكهربائية من خالل مختلف التقنيات في : 11جدول رقم 

  2010الواليات المتحدة األمريكية في 

طاقـــة   النووي   

ــاح  الري

ــى  علـ

  الشواطئ

طاقة الرياح 

ــارج  خــ

  الشواطئ

توربينات   فحم 

 vapeurالغاز

توربينــات 

ــاز  الغــ

  العادية 

  MW   1400  2  5  750  480  150القدرة االنتاجية

  38  57  41  ‐  ‐  33   %المردودية

  Bas Bas  Bas  Myen  Haut  Haut  متوسط التكلفة 

 حجم االستثمار 

Euro/Kwh  

2928  1677  4343  1523  763  520  

متوسط حياة المشروع 

  )سنوات(
60  25  20  40  30  30  

ــدنيا  ــة الـ االنتاجيـ

نسبة مـن  (للتكنولوجيا

  )القدرة االنتاجية

50  ‐  ‐  20a50  40a60  50a80  

مدة بداية االنتاج عند 

  )ساعات(الطلب 
40  1min  1min  6a20heure  2a6h  10min 

a1heure  

  حجم تلويث الجو

Co2 kg/Gi 

0  0  0  93  56  56  

ســعر تكلفــة المــادة 

 األولية لكل 

3  ‐  ‐  13  22  22  
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Euro/Mwh   

التكلفة الحدية للمـدى  

 الطويل 

Euro/Mwh  

50.89  83.89  148.3  64.03  60.52  98.87  

  & flash économie,14 juin 2011,n440 rapport EIA 2010 :المصدر 

 تحديد السعر على مستوى عملية النقل  .2
الكهرباء ال تزال حكرا على الدولة التي تمتلك شبكة النقل بهـدف  إن عملية النقل في سوق 

تنظيم القطاع، كون الشبكة هي السوق الذي يتم فيه عرض وطلب الطاقة الكهربائية، السعر 

  .في هذه المرحلة يتحدد حسب نوع السوق الطاقة في البلد 

المجـال  إن عملية تحرير السوق تعني بالضرورة، فتح :  في حالة تحرير السوق  . أ

أمام المنافسة في عملية االنتاج والتوزيع، مما يجعل مشغل السوق والشبكة الشـرطي  

الذي ينظم السوق، من خالل ضخه للطاقة الكهربائية المشتراة من قبل الموزعين مـن  

طرف المنتجين عن طريقة بورصة لتداول أوامر الشراء والبيع على الطاقة الكهربائية 

 .من العقود المشتقة  بشكل يومي ووفق مجموعة

إن سعر الطاقة الكهربائية في هذه الحالة يتحدد بشكل حر وفق مبدأ العرض والطلب كمـا  

 EPEXهو الحال في االتحاد األوروبي، أين تعمل بورصة  SPOT     في تنـاغم مـع بـاقي

البورصات األوروبية اإلثناعشر وفق لوغاريتم موحد لحساب أسـعار الطاقـة الكهربائيـة    

من أوقات السنة، كما   %50اعي يوميا، مما جعل األسعار تتوحدة في أوروبا في بشكل  س

فتح األمر الباب أمام إمكانية بيع الطاقة الكهربائية المولدة في أي مكان بأوروبا ألي منطقة 

  .فيها، كون أوامر الشراء والبيع تكون مبهمة 

البورصة يجعل تحديد سعر البيع  إن تحديد سعر الطاقة الكهربائية في سوق الجملة وفق آلية

للمشتري النهائي سهلة كون أن هامش الربح محدد من سلطة الضبط حاله حال رسوم شبكة 

النقل والتوزيع، األمر الذي يجعل أسعار الطاقة الكهربائية تتحدد بشكل يومي وفق العرض 

  .والطلب 
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سـوق   ال تزال بعض الـدول تعتبـر  :  )تكامل عمودي(حالة السوق المحتكر   . ب

الطاقة الكهربائية احتكارا طبيعيا للدولة كون القطـاع يعتبـر اسـتراتيجيا ال يمكـن     

اإلستغناء عنه، مما يجعل الحكومة تحتكر عملية االنتاج النقل والتوزيع، هـذه الحالـة   

تجعل المحتكر الوحيد القادر على تحديد السعر الذي يقدمه للعميل كون أن العمـالء ال  

في ظل عدم وجود منافسة، إن تحديد السعر في األسواق المحتكرة يملكون خيارا آخر 

عادة ما يكون بطريقة مبهمة وغير مفهومة رغم وجود عدد كبير من النمـاذج التـي   

توضح طريقة تحديد األسعار إال أن حسابها يتطلب معطيات غير متوفرة على غـرار  

الـذي تحصـل عليـه     )سعر الفحم، سعر الغاز، سعر البنـزين (سعر المادة االولية 

المؤسسات إلنتاج طاقتها الكهربائية كون أن الوزن األكبر في تحديد سـعر الكهربـاء   

يرتبط كما سبق وذكرنا بعملية اإلنتاج كون النقل والتوزيع لهما رسوم محـددة سـلفا   

  .حالها حال هامش الربح 

ية التوزيع، ال يمكن تحديد سعر الطاقة الكهربائية على مستوى عمل:  عملية التوزيع .3

، فإستغالل الشبكات لعملية التوزيع له رسوم )االنتاج والنقل(الرتباطها بعمليات سابقة 

محددة تحددها سلطة الضبط المسؤولة على القطاع، مما يعني أن السعر الذي يشـتري  

به المستهلك النهائي من الموزع ال يملك فيه هذا األخير إال رسما خاصـة بإسـتغالل   

ربح محدد من سلطة الضبط، لكن ما يمكن أن يالم عليه الموزع هـو   الشبكة وهامش

جودة الخدمات المقدمة من قبله للعمالء، كونه يلزم بتقديم جودة نوعية لعمالئـه وفـق   

 .االتفاق المبرم بينه وبن سلطة الضبط 

  مما يعني أن سعر الطاقة الكهربائية يمكن حسابه كما يلي 

) + هامش ربح+ تكلفة النقل )+ (هامش ربح+ تكلفة االنتاج (= سعر الطاقة الكهربائية 

  )هامش ربح+تكلفة التوزيع(

يبقى االستثناء بالنسبة للطاقات البديلة التي رغم إرتفـاع تكلفـة إنشـائها، إال أن تكلفتهـا     

التشغيلية تعتبر جد محدودة مقارنة بحال الطاقات األحفورية التي تعتمد على طاقـة مولـدة   

وهو ما يختفي في حالة الطاقات البديلة يضاف إلى ذلك طول حياة المشروع كمـا  للكهرباء 

هو موضح في الجدول أعاله، مما يعني أن تكلفة الطاقة الكهربائية في مرحلة اإلنتاج تؤول 
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مع الوقت إلى الصفر، مما يعني أن الدولة التي تعتمد على الطاقات البديلة تستطيع أن ترفع 

ي لسكانها بشكل مهول، لالنخفاض الكبير الذي ستكون عليه أسعارها، من المستوى المعيش

  .) خاصة بالنسبة للطاقة الشمسية(يضاف إلى ذلك طاقتها االنتاجية الكبيرة 

  خاتمة 

قل لي كم تستهلك من طاقة كهربائية أقل لك ما مدى تطور مجتمعك، هذه الحقيقة التي 

للجميع أن حاجات البشرية من الطاقة أصبحت واقعا معاشا في كل دول العالم تؤكد 

الكهربائية في تزايد مستمر ونظرا النحصار إنتاجها في الطاقات األحفورية والنووية ذات 

التكلفة البيئية جد المرتفعة، األمر الذي جعل العالم أمام ورطة تتمثل في عدم قدرته على 

قتصادية وارتفاع كلفتها البيئية التقليل من آليات اإلنتاج التقليدية نظرا لتراجع كلفتها اال

مقابل صعوبة الرفع من انتاجه بالطاقات البديلة الرتفاع تكلفتها اإلنتاجية رغم انخفاض 

  .تكلفتها البيئية 

إن الجزائر تملك فرصة ذهبية إليجاد بديل حقيقي مسـتديم للـنفط والغـاز، إن تطـوير     

البديلة وتطوير شبكات النقل لتقليـل   تكنولوجيا إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقات

الفقد سيجعل الجزائر تتحول من مصدر أساسي للنفط والغاز الناضبين إلى مصدر للطاقـة  

الكهربائية لإلمكانيات المهولة التي تمتلكها في هذا الميدان، خاصة أن الظروف الطبيعية لم 

لجزائر فـي تطـوير   ولن تتغير، وهو ما يجعل تساؤال مشروعا يطرح حول متى تنطلق ا

  .بنيتها التحتية في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية باالعتماد على الطاقة الشمسية 
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كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير                                     
  جامعة يحيى فارس بالمدية

Abstract:                                                                                               
The primary objective of addressing this issue is the definition of the 
entrance of total quality management as complementary philosophical 
and administrative framework in front of higher education institutions to 
improve the level of performance, and to recognize the reality of this 
entrance in institutions of the Algerian higher education, and in order to 
achieve the objectives of this study , a questionnaire was developed and 
distributed to sample professors working at the Faculty of Economic 
Sciences and commercial science and management science-medea 
University,a number of statistical methods has been used in Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS.20) to view and analyze the results of 
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the study, The research arrived at the following conclusions: 
_study results showed deficiencies in the application of total quality 
approach in college in the majority of total quality field in higher 
education which isstudent, professors, the curriculum, the university 
administration and the surrounding environment.  
_Thelack of statistical significant differences between the mean opinion 
of the professors about the reality of TQM College because of 
demographic variables that is used. 
Key words: Quality, Total Quality Management, Higher Education 

 

  :الملخص

إن الهدف األساسي من معالجة هذا الموضوع هو التعريف بمدخل إدارة الجودة الشاملة  
باعتبارها إطار فلسفي وإداري متكامل أمام مؤسسات التعليم العالي لتحسين مستوى 

وكذا التعرف على واقع هذا المدخل بمؤسسات التعليم العالي الجزائرية، ومن أجل  أدائها،
سة تم تصميم إستبانة وتوزيعها على عينة من األساتذة العاملين تحقيق أهداف هذه الدرا

جامعة المدية، وقد تم استخدام - بكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
  :لعرض وتحليل نتائج الدراسة،  التي توصلت إلى مايلي (SPSS.20)برنامج 

  ؛ قصور في تطبيق منهج الجودة الشاملة في الكلية  -

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات نظرة األساتذة لواقع إدارة الجودة  -
  .الشاملة بالكلية تعزى للمتغيرات الديمغرافية المعتمدة

  الجودة، إدارة الجودة الشاملة، التعليم العالي : الكلمات المفتاحية

  :مقدمة 

يشهدالعالماليوم حالة من التنافسية في جميع المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

باالضافة إلى الصراعات السياسية واإليديولوجية، مما أصبح التغيير سمة العصر الحديث، 
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وصار يطال كل المجتمعات والمؤسسات، ومؤسسات التعليم العالي باعتبارها قاعدة 

، وذات أبعاد مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية طالها التغيير مثل للمعرفة ومنتج لها

غيرها من المؤسسات، وكثير من القضايا كانت تنأى بنفسها عن التعامل معها، صار محتما 

  .عليها النظر إليها باعتبارها محددا لقدرتها على االستمرار والبقاء

ومن هذا المنطلق يتحتم على مؤسسات التعليم العالي في الجزائر أن تغير في هياكلها  

ونظمها بشكل جذري حتى تستطيع مواجهة التغيرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية 

المحيطة بها، إذ لم تعد النظرة التقليدية في اإلدارة تصلح لمثل هذه المؤسسات، ومن هنا 

إدارية حديثة مثل مفهوم إدارة الجودة الشاملة سيكون مفيدا، بل قد تكون فإن تطبيق مفاهيم 

الحاجة لتطبيقه ملحة إذا ما أرادت هذه المؤسسات تحقيق أهدافها بشكل عالي، حيث تعتبر 

إدارة الجودة الشاملة فلسفة إدارية حديثة لقيادة مؤسسات التعليم العالي ترتكز على إشباع 

  .المحيط، وتحقق لهذه المؤسسات النمو والتطور المستمرحاجات الطلبة والمجتمع 

  :من خالل ما سبق يمكن طرح اإلشكالية التالية: مشكلة الدراسة

  ما هوواقع إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية؟ 

  :يمكن وضع الفرضية الرئيسية التالية:فرضيات الدراسة

بين متوسطات نظرة ) α=0.05(ة عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائي

األساتذة لواقع إدارة الجودة الشاملة بسبب اختالفهم في الخصائص الشخصية كالجنس 

  .والعمر والدرجة العلمية والمهنة وسنوات الخبرة في التعليم العالي

  :ويتفرع عن هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية

بين متوسطات نظرة األساتذةلواقع إدارة ) α=0.05(ذات داللة إحصائية ال توجد فروق  

 الجودة الشاملة في الكلية تبعا لمتغير الجنس؛

بين متوسطات نظرة األساتذةلواقع إدارة ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  

 الجودة الشاملة في الكلية تبعا لمتغير العمر؛

بين متوسطات نظرة األساتذةلواقع إدارة ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  

 الجودة الشاملة في الكلية تبعا لمتغير الدرجة العلمية؛ 
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بين متوسطات نظرة األساتذةلواقع إدارة ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  

 مية؛الجودة الشاملة في الكلية تبعا لمتغير الرتبة العل

بين متوسطات نظرة األساتذة لواقع ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  

 .إدارة الجودة الشاملة في الكلية تبعا لمتغير سنوات الخبرة في التعليم العالي

  :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي: الهدف من الدراسة

 م العالي؛التعريف بمدخل إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلي 

التعرف على واقع إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية من خالل  

 جامعة المدية؛-دراسة حالة كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

الكشف عن وجود فروق بين متوسطات نظرة األساتذة بالكليةلواقع إدارة الجودة الشاملة  

  .للمتغيرات الديمغرافية المعتمدةتبعا 

تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية مفهوم إدارة الجودة الشاملة، كونه من : أهمية الدراسة

المواضيع الحديثة التطبيق في حقل مؤسسات التعليم العالي، فهي أحد إفرازات الفكر 

ي كثير من مؤسسات اإلداري المعاصر، التي أثبتت كفاءتها ونجاعتها في التطبيق العملي ف

التعليم العالي في العالم، حيث أنه ال تزال مؤسسات التعليم العالي في الجزائر غير مدركة 

إدراكا كافيا ألهمية تطبيق هذا المفهوم في مدخالت العملية التعليمية لضمان جودة 

  .المخرجات التعليمية

  :ماهية إدارة الجودة الشاملة: أوال

 Total)تعتبر إدارة الجودة الشاملة : الشاملةمفهوم إدارة الجودة - 1 Quality 

Management) كإحدى األنماط اإلدارية السائدة في الفترة الحالية، وقد وصفت بأنها

الموجة الثورية الثالثة بعد الثورة الصناعية وثورة الحواسيب، حيث تعد فلسفة إدارية 

  1.عصرية

فلسفة : "بأنها British Standards Institute فقد عرفها معهد المقاييس البريطاني

إدارية تشمل كافة نشاطات المنظمة التي من خاللها يتم تحقيق احتياجات وتوقعات العميل 

والمجتمع وأهداف المنظمة بأكفأ الطرق وأقلها تكلفة عن طريق االستخدام األمثل لطاقات 
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يلة التي تدار بها المنظمة الوس: "على أنهاJohn Oakland،كما عرفها العالم2"جميع العاملين

، بينما عرفها 3"لتطور فاعليتها ومرونتها ووضعها التنافسي على نطاق العمل ككل

Dahlgaardعملية إدارية لدى المنظمة يمكن أن تطبق من خالل التخطيط طويل : "بأنها

األمد تقود المنظمة نحو اإلنجاز وبشكل تدريجي، واستخدام التحسينات المستمرة لكل من 

  .4"المستخدمين والمشاركين بشكل نشط

مرت إدارة الجودة الشاملة بثالثة :التطور التاريخي إلدارة الجودة الشاملة - 2

  5:مراحل هي

مفهوم الرقابة الشاملة  (Feigenbaum)أبرز المفكر األمريكي : 1950المرحلة األولى  

لخدمات بطريقة على الجودة بأنها عبارة عن نظام فعال يؤدي إلى إنتاج السلع أو ا

 .اقتصادية ومطابقة لحاجات ورغبات المستهلك

في بداية الستينات ظهرت فلسفات عديدة للجودة : 1980-1960المرحلة الثانية  

الذي وضع أربعة عشر مبدأ تمكن المؤسسة  (Deming)وإدارتها وأبرز فالسفتها األوائل 

الذي حدد هو   (Philipcrosply)من التميز والمنافسة، ثم ظهرت في السبعينات فلسفة 

 (Juran)اآلخر أربعة عشر خطوة لتحسين وتطوير الجودة وإدارتها وأخيرا ظهرت فلسفة 

تخطيط الجودة، رقابة الجودة وعملية تحسين : والذي وضع ثالثة عمليات للجودة وهي

 .وتطوير الجودة

تها منها حدثت تطورات كبيرة في مفهوم الجودة وإدار: 1980المرحلة الثالثة بعد  

، كما ظهرت مقاييس دولية للجودة (Quality Circle)على سبيل المثال حلقات الجودة 

 International)والتي وضعتها المنظمة الدولية للتوحيد والقياس  Standards 

Organization) في خمسة مجموعات من المعايير وهي(ISO  هذه  ،(2004‐9000

المقاييس بجانب نظريات الرواد الثالثة كانت األساس لما يعرف اليوم بمفهوم إدارة الجودة 

 .TQMالشاملة 

  :مؤسسات التعليم العالي: ثانيا

تتميز الجامعة عن باقي مؤسسات التعليم العالي، في :مفهوم مؤسسات التعليم العالي - 1

المدى الواسع لمقرراتها الدراسية وتعدد تخصصاتها، ويوفر النمط السائد في الجامعة فرصا 



57 

2016جوان . ،10ع: جملة البحوث والدراسات العلمية  

، العلوم ..)الفيزياء،الكيمياء(كثيرة للطلبة في التخصص في حقول العلوم التكنولوجي 

وغيرها من ..) التاريخ، الفلسفة( ،العلوم اإلنسانية ..)النفس، علم االجتماع علم(االجتماعية 

 .6التخصصات

ويقصد بالتعليم العالي برامج الدراسة على المستوى بعد الثانوي التي توفرها الجامعات أو 

المؤسسات التعليمية األخرى المعترف بها بصفتها مؤسسات للتعليم العالي من السلطات 

  .7الدولة المختصة في

تمارس هذه المؤسسات دورا بارزا في تطوير : وظائف مؤسسات التعليم العالي - 2

  8:المجتمع وخدمته، وتتجلى أهم وظائفها في النقاط التالية

 .إعداد القوى البشريةـالبحث العلمي ـالتنشيط الثقافي والفكري العام

  :التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي - 3

نمطية التكوين المبني على : مؤسسات التعليم العالي مجموعة من التحديات نذكرتواجه 

التلقين ؛التكوين الكمي على حساب التكوين النوعي؛البحوث الجامعية المنجزة هي بحوث 

لغرض نيل الشهادات وليست بحوث تنجز لهدف التطبيق العملي لها ؛ازدياد معدالت 

 9.البطالة بين خريجي الجامعات

  :إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي: ثاثال

أنها نظام يتم من خالله تفاعل : مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي - 1

المدخالت المتمثلة في المناهج الدراسية والمستلزمات المادية واألفراد، سواء كانوا طلبة أم 

ت المتمثلة في الكوادر المتخصصة موظفين أم أساتذة أم اإلدارة، للحصول على المخرجا

  10.من الخريجين، والمستفيدين من نظام التعليم

وتعرف بأنها إستراتيجية متكاملة للتطوير المستمر، فهي مسؤولية جميع عناصر منظومة 

، 11الجامعة من كتب ومكتبة وطالب وأساتذة ومباني ومعامل وحواسب إلكترونية وغيرها

أسلوب في الممارسة اإلدارية، يستوجب :" على أنها) 1997(كما عرفها دوبينز وماسون 

تحوال كبيرا في طريقة إدارة المؤسسة بأكملها والقيم المتبعة بغية الوصول إلى التحسين 

  12"المستمر للمنتج بما يضمن رضا العمالء داخل المؤسسة التعليمية وخارجها
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ائد التي يمكن تحقيقها من الفو: أهمية إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي - 2

 13:خالل تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في مجال التعليم هي

تعد طريقة لتطوير المهارات اإلدارية والمهنية ألعضاء فرق العمل؛إعطاء الموظفين مزيدا  

من الفرص لتطوير إمكاناتهم وتقويتها؛تعد وسيلة لتشجيع عمل التحسينات داخل الجامعات 

 .ألساليب اإلدارية الجيدة؛تعد أداة اتصال فعالة؛إعطاء خدمات أفضل للطلبةوممارسة ا

تطوير التعليم من خالل تقويم النظام التعليمي وتشخيص القصور في المدخالت والعمليات  

 .14والمخرجات حتى يتحول التقويم إلى تطوير حقيقي وضبط فعلي لجودة الخدمة التعليمية

في المؤسسة التعليمية، وتحفزهم وتشجعهم على االشتراك في ترفع من معنويات العاملين  

  .15عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة التعليمية بشكل فاعل

  :من أهمها ما يلي: أهداف إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي - 3

 االرتقاء بمستوى الطلبة األكاديمي واالنفعالي واالجتماعي والنفسي والتربوي باعتبارهم 

أحد مخرجات النظام الجامعي؛ تحسين كفاءات المشرفين األكاديميين ورفع مستوى األداء 

لجميع اإلداريين من خالل التدريب المستمر؛توفير جو من التفاهم والتعاون والعالقات 

 16.اإلنسانية بين جميع العاملين في النظام الجامعي

بالمؤسسة الجامعية لما تقدمه من  زيادة االحترام والتقدير المحلي، واالعتراف العلمي 

 17.خدمات للطلبة وللمجتمع من خالل المساهمة في تنمية المجتمع المحلي

ولكي تترجم مفاهيم :متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي - 4

الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم للوصول إلى رضا المستفيد الداخلي والخارجي، هناك 

  18:من المتطلبات وهي جملة

دعم وتأييد اإلدارة العليا لنظام إدارة الجودة الشاملة؛ترسيخ ثقافة الجودة الشاملة بين جميع 

األفراد، تنمية الموارد البشرية كالمعلمين أو المشرفين األكاديميين؛مشاركة جميع العاملين 

  .في الجهود المبذولة لتحسين مستوى األداء
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  :إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العاليمعوقات تطبيق  - 5

تؤكد الدراسات والبحوث التي أجريت في الجامعات أن هناك بعض المعوقات المتعلقة 

  19:بتطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي من أهمها ما يلي

 المواقف السلبية لبعض العاملين في مؤسسات التعليم العالي؛ 

 عور األكاديميين بأنه سيسلب منهم االستقاللية التي يتمتعون بها؛ش 

تقوم إدارة الجودة الشاملة على عدد من :محاور إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي - 6

  :المحاور أهمها ما يلي

جودة 23.جودة اإلدارة الجامعية22.جودة المنهج الدراسي. 21جودة األستاذ،. 20جودة الطالب

  25.جودة البيئة المحيطة 24.ائل واألساليبالوس

 :دراسة االستبانة: رابعا

مجتمع الدراسة جميع األساتذة العاملين بكلية العلوم : وعينتها مجتمع الدراسةـ 1

االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير لجامعة المدية خالل السنة الدراسية 

إستبانة على عينة  78أستاذ، وقد قام الباحثان بتوزيع  118والبالغ عددهم  2014/2015

من  %46إستبانة ويمثل هذا العدد  54ترجاع من أساتذة الكلية بطريقة عشوائية حيث تم اس

  . مجتمع الدراسة وهي نسبة مقبولة

 Likert)تم استخدام مقياس : أداة الدراسة Scale) الخماسيلإلجابة على عبارات هذه

  .اإلستبانة

  :األساليب اإلحصائية المستخدمةـ  2

، وقد تم SPSS(Statistical package For social sciences)قمنا باالعتماد علىبرنامج 

 .استخدام عدد من األساليب اإلحصائية التي ناسبت متغيرات الدراسة

 لفحص داللة الفروق بين استجابات عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس؛ (t‐test)اختبار  

لمعرفة داللة الفروق بين استجابات أفراد  (One Way ANOVA)تحليل التباين األحادي   

  .عينة الدراسة إزاء محاور الجودة الشاملة باختالف خصائصهم الديمغرافية
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كرونباخ  - وللتأكد من ثبات األداة تم استخراج معامل الثبات ألفا: ـ ثبات أداة الدراسة3

كرونباخ أن - ، ويالحظ من قيم ألفا)01(لالتساق الداخلي كما هو مبين بالجدول رقم 

معامالت الثبات لجميع متغيرات الدراسة مرتفعة ومناسبة ألغراض الدراسة، حيث بلغت 

وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالحد األدنى المقبول  0.91قيمة الثبات الكلية ألداة الدراسة 

  .، وبذلك تكون أداة الدراسة تتمتع بدرجة وداللة ثبات جيدة%60والبالغ 

  :يالتحليل اإلحصائـ  4

، فيما تشكل اإلناث %70.4لوحظ أن الذكور يشكلون غالبية عينة الدراسة أي ما نسبته     

أما من حيث السن فقد أظهرت خصائص عينة الدراسة أن الفئة . منها %29.6ما نسبته 

سنة جاءت في المرتبة األولى بنسبة مئوية بلغت 40- 30العمرية التي تتراوح بين 

سنة على المرتبة الثانية بنسبة مئوية بلغت  30العمرية أقل من ، فيما حصلت الفئة 57.4%

سنة بنسبة مئوية بلغت  40، وجاءت في المرتبة األخيرة الفئة العمرية أكثر من 24.1%

هم من حملة شهادة  %64.8أما فيما يتعلق بالدرجة العلمية، فقد تبين أن . 18.5%

من %5.6توراه، وأخيرا شكل ما نسبته من حملة شهادة الدك %29.6الماجستير، وما نسبته 

أما من حيث الرتبة فنالحظ من خالل النتائج المتحصل . حملة الشهادات العلمية األخرى

هم برتبة أستاذ  %50.0من عينة الدراسة هم برتبة أستاذ مؤقت، وأن  %22.2عليها أن 

هم من رتبة أستاذ محاضر وأخيرا بلغت نسبة األساتذة برتبة أستاذ  %20.4مساعد، و

أما فيما يخص سنوات الخبرة في التعليم العالي فقد تبين أن نسبة . %7.4التعليم العالي 

، في حين بلغت نسبة %51.9األساتذة الذين لديهم أقل من خمس سنوات خبرة بلغت 

، أما عن األساتذة الذين تجاوزت %25.9 سنوات 10-5األساتذة الذين لديهم خبرة بين 

، ويالحظ من النسب السابقة أن هذه العينة %22.2سنوات فقد بلغت نسبتهم  10خبرتهم 

مناسبة من حيث تمثيلها لمجتمع الدراسة حيث شملت أساتذة من الجنسين ومن مختلف 

  .الدرجات والرتب العلمية
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  :النتائج المتعلقة بالجانب الوصفيـ 5

  اإلجابات المتعلقة بجودة الطالب الجامعي: )2(رقم  الجدول

المتوسط العبـــــــارات الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الرتبة  االتجاه

تتوخى إدارة الكلية العدالة  1

والموضوعية في اختيار طلبة 

المرحلتين الجامعية والدراسات 

  .العليا

  1  موافق  1.08  3.54

جذبتسعى إدارة الكلية على  2

  .الطلبة المتميزين لاللتحاق بالكلية

  2  محايد  1.05  3.28

تعمل إدارة الكلية على  3

مساعدةالطلبة على اختيار 

  .التخصص

  3  محايد  1.06  3.11

تسعى إدارة الكلية على دراسة  4

آراء جهات التوظيف في نوعية 

  .ومستوى خريج الكلية

  4  محايد  0.87  2.67

    محايد  0.78 3.15 المجمـــــــــــوع

  (SPSS.20)من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

أعاله إجابات عينة الدراسة عن العبارات المتعلقة بجودة ) 2( يوضح الجدول رقم

الطالب الجامعي، وجاءت إجابات أفراد عينة الدراسة بدرجة موافقة متوسطة، حيث جاءت 

العبارة المتعلقة بتوخي إدارة الكلية العدالة والموضوعية في اختيار طلبتها في المرتبة 

، في حين جاءت العبارة المتعلقة 1.08ري بلغ وانحراف معيا 3.54األولى بمتوسط حسابي 

بعمل إدارة الكلية على دراسة آراء جهات التوظيف في نوعية ومستوى خريج الكلية في 

، ويتبين 0.87وانحراف معياري بلغ  2.67المرتبة الرابعة واألخيرة بمتوسط حسابي بلغ 

لقة بجودة الطالب الجامعي من خالل هذه النتيجة أن إدارة الكلية تهمل بعض الجوانب المتع
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وأهمها دراسة آراء جهات التوظيف في مستوى خريج الكلية رغم أهمية ذلك في تحديد 

  .جوانب النقص وتقييم الكلية ألدائها من خالل نوعية خريجيها

  .اإلجابات المتعلقة بجودة أعضاء التدريس): 3(الجدول رقم 

المتوسط العبــــارات الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الرتبة  االتجاه

تتوخى إدارة الكلية العدالة  5

  .والموضوعية في اختيار األساتذة

  2  محايد  1  3.15

يخضع أعضاء هيئة التدريس  6

باستمرار لتقييم من طرف إدارة 

  .الكلية

  3  محايد  1.04  2.98

تعمل إدارة الكلية باستمرار على  7

تدريب األساتذة وإكسابهم مهارات 

  .جديدة 

  4  محايد  1.13  2.69

تعمل إدارة الكلية على دراسة  8

أوضاع األساتذة بصفة دورية 

  .والعمل على تحفيزهم

غير   1.02  2.56

  موافق

5  

تعمل إدارة الكلية على تشجيع  9

األساتذة على تكوين مجموعات 

بحثية متخصصة داخل األقسام 

  .العلمية

  1  محايد  1.13  3.17

    محايد  0.79 2.91 المجمــــــــــوع

  .(SPSS.20)من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

أن إجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارات الخاصة بجودة )  3(تتضح من الجدول رقم   

األساتذة بدرجة موافقة متوسطة، حيث جاءت العبارة المتعلقة بتشجيع إدارة الكلية أعضاء 

هيئة التدريس على تكوين مجموعات بحثية متخصصة في المرتبة األولى بمتوسط حسابي 
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، وهذا يدل على تشجيع إدارة الكلية للعمل الجماعي 1.13ياري بلغ وانحراف مع 3.17بلغ 

بين أعضاء هيئة التدريس من أجل االرتقاء بمستوى البحث العلمي للكلية، وجاءت في 

المرتبة األخيرة العبارة المتعلقة بعمل إدارة الكلية على دراسة أوضاع أعضاء هيئة 

 2.56اء أفضل بمتوسط حسابي بلغ التدريس بصفة دورية وعملها على تحفيزهم ألد

، وتوضح هذه النتيجة أن إدارة الكلية ال تعطي االهتمام الكافي 1.02وانحراف معياري بلغ 

لبعض جوانب جودة عضو هيئة التدريس خاصة فيما يتعلق بتدريب وتحفيز أعضاء هيئة 

  . األفضلالتدريس من أجل تحسين أدائهم وبالتالي االرتقاء بمستوى أداء الكلية نحو 

  اإلجابات المتعلقة بجودة المنهج الدراسي ):4(الجدول رقم 

المتوسط العبــــــــــارات الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الرتبة  االتجاه

تقوم إدارة الكلية بالمراجعة الدورية  10

لمحتويات المقررات الدراسية 

  .والعمل على تحديثها

  3  محايد  0.96  2.61

إدارة الكلية على تدريبتعمل  11

األساتذة على استخدام وسائل 

  .العرض الحديثة

  1  محايد  1.03  2.67

تعمل إدارة الكلية على تكييف  12

المنهج الدراسي ومحتوياته مع 

  .المهارات المطلوبة في سوق العمل

غير   0.84  2.54

  موافق

4  

تقوم إدارة الكلية التأكد من احتواء  13

  .البيئي للمجتمعالمقرر على البعد 

  2  محايد  1  2.63

    محايد  0.71 2.61 المجمـــــــــوع

  .(SPSS.20)من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

أن إجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارات المتعلقة بجودة ) 4(يالحظ من الجدول رقم     

المنهج الدراسي جاءت بدرجة موافقة متوسطة، حيث جاءت في المرتبة األولى العبارة 
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المتعلقة بعمل إدارة الكلية على تشجيع أعضاء هيئة التدريس على استخدام وسائل العرض 

، وجاءت العبارة المتعلقة 1.03وانحراف معياري بلغ  2.67سابي بلغ الحديثة بمتوسط ح

بعمل إدارة الكلية على تكييف المنهج الدراسي ومحتوياته مع المهارات المطلوبة في سوق 

، وتشير 0.84وانحراف معياري بلغ  2.54العمل في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ 

 يتميز بالتجديد والتحيين وفق ما يحدث من مستجدات هذه النتيجة إلى أن المنهج الدراسي ال

في البيئة المحيطة ووفق متطلبات سوق العمل، رغم ضرورة ارتباط هذه المناهج بالواقع 

  .  حيث كلما زاد هذا االرتباط زادت فعالية العملية التعليمية

  اإلجابات المتعلقة بجودة اإلدارة الجامعية: )5(الجدول رقم 

المتوسط   ــــــــاراتالعبــ  الرقم

  الحسابي

االنحرا

ف 

  المعياري

  الرتبة  االتجاه

تتمتع إدارة الكلية برؤية واضحة ذات   14

  .أهداف قابلة للتحقق
  1  محايد  0.90  3.02

تقوم إدارة الكلية بالمشاركة الشخصية   15

في قيادة عمليات التطوير والتحسين 

  .المستمر

  2  محايد  0.92  2.85

الكلية بنظام فعال تتمتع إدارة   16

للمعلومات عن مختلف العمالء 

الداخليين والخارجيين لتحديد 

احتياجاتهم وتوقعاتهم اتجاه الخدمة 

  .المقدمة إليهم

  3  محايد  0.92  2.72

تتميز إجراءات تقليد المناصب اإلدارية   17

  .بالكلية بالجدية والمصداقية
  3  محايد  1.14  2.72

    محايد  0.77 2.83  المجمــــــــــوع

  .(SPSS.20)من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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إجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات اإلستبانة المتعلقة بجودة ) 56(يبين الجدول رقم 

اإلدارة الجامعية، وقد جاءت العبارة المتعلقة بتمتع الكلية برؤية واضحة ذات أهداف قابلة 

، وجاءت 0.90وانحراف معياري بلغ  3.02المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ للتحقق في 

في المرتبة األخيرة العبارة المتعلقة بتميز إجراءات تقليد المناصب اإلدارية بالكلية بالجدية 

، ويالحظ أن إجابات 0.92وانحراف معياري بلغ  2.72والمصداقية بمتوسط حسابي بلغ 

ر كلها جاءت في اتجاه محايد ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن األفراد على عبارات المحو

معظم أفراد عينة الدراسة ال ينتمون إلى الهيكل اإلداري للكلية ولذلك فهم ال يملكون فكرة 

واضحة على مدى جودة إدارة الكلية، كما تدل هذه النتيجة على عدم وجود قنوات اتصال 

يئة التدريس رغم أهمية ذلك، حيث يصعب تحقيق فعالة بين المسئولين اإلداريين وأعضاء ه

  .الجودة في ضل غياب العالقات االتصالية الجيدة

  اإلجابات المتعلقة بجودة الوسائل واألساليب ):6(الجدول رقم 

المتوسط   العبــــــــــارات الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الرتبة  االتجاه

مهيأة توفر إدارة الكلية قاعات دراسة   18

بالشكل الذي يمكن الطالب من التركيز 

  .واالستيعاب

  2  موافق  1.02  3.61

تسعى إدارة الكلية إلى توفير األجهزة   19

والمعدات الحديثة الالزمة لتدريس 

  .الطلبة

  1  موافق  1.02  3.70

تعمل إدارة الكلية باستمرار على صيانة   20

وتحديث األجهزة والمعدات البحثية 

  .والتعليمية

  3  موافق  1.02  3.50

تتوفر مكتبة الكلية على كتب ومراجع   21

  .كافية من حيث الكمية والنوعية
  4  محايد  1.12  3.37

    موافق  0.79 3.55  المجمــــــــــوع

  .(SPSS.20)من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج : رالمصد
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الدراسة على عبارات المحور المتعلق إجابات أفراد عينة ) 6(يالحظ من خالل الجدول رقم 

وكانت إجابات أفراد عينة الدراسة بدرجة موافقة جيدة، حيث   بجودة الوسائل واألساليب،

جاءت العبارة المتعلقة بسعي إدارة الكلية إلى توفير األجهزة والمعدات الحديثة في المرتبة 

، 1.02ف معياري بلغ وانحرا 3.70األولى من حيث درجة الموافقة بمتوسط حسابي بلغ 

وفي المرتبة األخيرة جاءت العبارة المتعلقة بتوفر مكتبة الكلية على كتب ومراجع كافية من 

، وتدل هذه 1.12وانحراف معياري بلغ  3.37حيث الكمية والنوعية بمتوسط حسابي بلغ 

ل النتيجة على حرص الكلية على توفير األجهزة والمعدات الحديثة التي من شأنها تسهي

مهمة الطالب وعضو هيأة التدريس، والرفع من جودة العملية التعليمية ومن جودة البحث 

  .العلمي في الكلية

  اإلجابات المتعلقة بجودة البيئة المحيطة ):7(الجدول رقم 

المتوسط   العبـــــــــارات الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الرتبة  االتجاه

عقد والندوات تعمل إدارة الجامعة على   22

  .العلمية
  1  موافق  0.77  3.69

يساهم البحث العلمي للكلية في معالجة   23

  .مشكالت المجتمع
  3  محايد  1.03  3.00

ترتبط تخصصات الكلية بمتطلبات سوق   24

  .العمل
  2  محايد  0.99  3.07

ثقة المجتمع عالية بمخرجات التعليم   25

الجامعي للكلية من خريجين وأبحاث 

  .علمية

غير   0.79  2.15

  موافق
5  

تسمح إدارة الكلية من قطاعات المجتمع   26

األخرى باالشتراك في تصميم المنهج 

الدراسي واإلشراف على الرسائل 

  .العلمية

  4  محايد  1.05  2.65

    محايد  0.60 2.91 المجمــــــــوع

  .(SPSS.20)من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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إجابات أفراد عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بمحور جودة ) 7(رقم الجدول يوضح 

البيئة المحيطة، حيث يتبين من خالل الجدول أن العبارة المتعلقة بعمل إدارة الكلية على عقد 

المؤتمرات والندوات العلمية جاءت في المرتبة األولى وبدرجة موافقة جيدة وهذا يؤكده 

، وفي المرتبة 0.77وانحرافها المعياري الذي بلغ  3.69الذي بلغ  متوسطها الحسابي

األخيرة جاءت العبارة التي تنص على أن ثقة المجتمع عالية بمخرجات التعليم الجامعي 

، 0.79وانحراف معياري بلغ  2.15للكلية من خريجين وأبحاث علمية بمتوسط حسابي بلغ 

هذه العبارة بدرجة موافقة ضعيفة، وتشير هذه وقد جاءت إجابات أفراد عينة الدراسة على 

النتيجة إلى أنه رغم محاولة الكلية التفاعل مع المجتمع من خالل عقد المؤتمرات والندوات 

التي تعالج مشاكل المجتمع، إال أنها تبقى بعيدة على تحقيق عالقة تكامل وترابط بينها وبين 

 .عيفة في مخرجات الكليةبيئتها المحيطة وهذا ما تبينه ثقة المجتمع الض

  :اختبار فرضية الدراسةـ   7

بين متوسطات نظرة ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

األساتذة لواقع إدارة الجودة الشاملة في الكلية بسبب اختالفهم في الخصائص الشخصية 

  .الخبرة في التعليم العالي كالجنس، العمر، الدرجة العلمية، الرتبة العلمية وسنوات

بين  نظرة األساتذة ) 0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية : الفرضية الفرعية األولى

  .لواقع إدارة الجودة الشاملة في الكلية يعزى لمتغير الجنس

للتأكد من قبول الفرضية أو رفضها،  (t‐test)والختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

  :في الجدول التالي مثلما هو موضح
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  لداللة الفروق تبعا لمتغير الجنس  (t‐test)نتائج اختبار): 8( جدول رقم

المتوسط   التكرار  الجنس  العبارة

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 (t)قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

واقع إدارة ج 

  ش بالكلية

  0.724  -0.356  0.61724  2.9743  38  ذكور

  0.41491  3.0344  16 إناث

  .(SPSS.20)من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

) α=0.05(أعاله عدم وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى ) 8(يالحظ من الجدول رقم 

، )α=0.05(المحسوبة غير معنوية عند مستوى  (t)يعزى لمتغير الجنس، حيث كانت قيمة 

وهو ما يثبت صحة الفرضية المتعلقة بعدم وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات 

نظرة األساتذة لواقع إدارة الجودة الشاملة بالكلية، وهذا يشير إلى أن وجهات نظر األساتذة 

  . ذكورا وإناثا متقاربة، وال تختلف في حكمها على واقع إدارة الجودة الشاملة في الكلية

بين متوسطي ) α=0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية : الفرعية الثانيةالفرضية 

نظرة األساتذة لواقع إدارة الجودة الشاملة في الكلية يعزى لمتغير السن، والختبار هذه 

للكشف فيما إذا كانت هناك فروق  (ANOVA)الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي 

دة الشاملة بالكلية تعزى لمتغير السن، وهو ما يبينه الجدول دالة إحصائيا لواقع إدارة الجو

  :التالي
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لداللة الفروق تبعا لمتغير  (ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : )9(لجدول رقما

  السن

مجموع   مصدر التباين  العبارة

المربعا

  ت

متوسط 

مجموع 

  المربعات

درجات 

 (DF)الحرية 

 (F)قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

واقع إدارة 

  ج ش

بين 

  المجموعات
0.747  0.374  2  1.193  0.312  

داخل 

  المجموعات
15.97

2 

0.313  51  

16.71  المجموع

9 

  53  

  .(SPSS.20)من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

عند مستوى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 9(يالحظ من خالل الجدول رقم 

)α=0.05 ( يمكن أن تعزى لمتغير السن بين نظرة األساتذة لواقع إدارة الجودة الشاملة في

، وهو ما يثبت )α=0.05(المحسوبة غير معنوية إحصائيا عند  (F)الكلية، حيث كانت قيمة 

صحة الفرضية الثانية ، أي أن أفراد عينة الدراسة باختالف أعمارهم لديهم وجهات نظر 

  .قة حول واقع إدارة الجودة الشاملة في الكلية التي يعملون بهامتواف

بين متوسطي ) α=0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية : الفرضية الفرعية الثالثة

والختبار . نظرة األساتذة لواقع إدارة الجودة الشاملة في الكلية يعزى لمتغير الدرجة العلمية

للكشف فيما إذا كانت هناك  (ANOVA)هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي 

ية، كما في فروق دالة إحصائيا لواقع إدارة الجودة الشاملة بالكلية تعزى لمتغير الدرجة العلم

  :الجدول التالي
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لداللة الفروق تبعا  (ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ): 10(الجدول رقم

  لمتغير الدرجة العلمية

مصدر  العبارة

  التباين

مجموع

  المربعات

متوسط

مجموع 

  المربعات

درجات 

الحرية 

(DF) 

 (F)قيمة

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

واقع 

إدارة 

الجودة 

  الشاملة

بين

  المجموعات

0.583  0.292  2  0.921  0.404  

داخل

  المجموعات

16.136  0.316  51  

  53  16.719 المجموع

  .(SPSS.20)من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

، أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )10(يتضح لنا من خالل الجدول رقم 

)α=0.05 ( تعزى لمتغير الدرجة العلمية بين متوسطات نظرة األساتذة لواقع إدارة الجودة

، )α=0.05(المحسوبة غير معنوية عند مستوى  (F)الشاملة في الكلية، حيث كانت قيمة 

وهو ما يبين صحة الفرضية الفرعية الثالثة، أي أن أفراد عينة الدراسة بمختلف درجاتهم 

جهات نظرهم حول واقع إدارة الجودة الشاملة في الكلية التي يعملون العلمية يتفقون في و

  .بها

بين متوسطي ) α=0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية :الفرضية الفرعية الرابعة

نظرة األساتذة لواقع إدارة الجودة الشاملة في الكلية يعزى لمتغير الرتبة العلمية، والختبار 

  :، كما في الجدول التالي (ANOVA)ل التباين األحادي هذه الفرضية تم استخدام تحلي
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لداللة الفروق تبعا  (ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : )11(الجدول رقم

  لمتغير الرتبة العلمية

مصدر  العبارة

  التباين

مجموع

 المربعات

متوسط

مجموع 

  المربعات

درجات 

الحرية 

(DF) 

 (F)قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

واقع 

إدارة 

الجودة 

  الشاملة

بين

  المجموعات

0.414  0.138  3  0.424  0.737  

داخل

  المجموعات

16.305  0.326  50  

  53  16.719 المجموع

  .(SPSS.20)من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

إحصائية عند مستوى عدم وجود فروق ذات داللة ) 11(تظهر النتائج في الجدول رقم 

)α=0.05 ( تعزى لمتغير الرتبة العلمية بين متوسطات نظرة األساتذة لواقع إدارة الجودة

، )α=0.05(المحسوبة غير معنوية عند مستوى  (F)الشاملة في الكلية، حيث كانت قيمة 

 وهو ما يبين صحة الفرضية الفرعية الرابعة ، أي أن أفراد عينة الدراسة باختالف رتبهم

  .العلمية ال يختلفون في وجهات نظرهم لواقع إدارة الجودة في كليتهم

بين متوسطي ) α=0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية : الفرضية الفرعية الخامسة

نظرة األساتذة لواقع إدارة الجودة الشاملة في الكلية يعزى لمتغير سنوات الخبرة في التعليم 

، وهو ما يبينه  (ANOVA)استخدام تحليل التباين األحادي  والختبار هذه الفرضية تم.العالي

  :الجدول التالي
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لداللة الفروق تبعا  (ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : )12(لجدول رقما

  لمتغير سنوات الخبرة في التعليم العالي

مصدر  العبارة

  التباين

مجموع

  المربعات

متوسط

مجموع 

  المربعات

درجات 

الحرية 

(DF) 

 (F)قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

واقع إدارة

الجودة 

  الشاملة

بين

  المجموعات

0.334  0.167  2  0.521  0.597  

داخل 

  المجموعات

16.385  0.321  51  

  53  16.719 المجموع

  .(SPSS.20)من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

) α=0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  )12( يبين الجدول رقم

المحسوبة  (F)يمكن أن تعزى لمتغير سنوات الخبرة في التعليم العالي، حيث كانت قيمة 

، وعليه يمكن قبول الفرضية الفرعية الخامسة، أي أن )α=0.05(غير معنوية عند مستوى 

يمكن أن تختلف نظرتهم إلى واقع الجودة  أفراد عينة الدراسة باختالف سنوات خبرتهم ال

الشاملة في الكلية، إن تفسير هذه النتيجة ربما يعود لكون إدارة الجودة الشاملة ومدة الخبرة 

ليس لهما عالقة من جانب، وأن تطبيق إدارة الجودة الشاملة ال يتعلق بشكل أساسي بمدة 

  .الخبرة

  :الخاتمة

ارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي من خالل الدراسة والتحليل لواقع إد

الجزائرية وكدراسة حالة لكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسييرلجامعة 

  :المدية، أفرزت هذه الدراسة النتائج التالية
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أظهرت الدراسة ضعفا في تطبيق منهج الجودة الشاملة في أغلب محاور إدارة الجودة  - 1

المنهج  -عضو هيئة التدريس-الطالب(في التعليم العالي في الكلية والمتمثلة في  الشاملة

  ؛)البيئة المحيطة-إدارة الكلية-الدراسي

أظهرت نتائج الدراسة أن محور اإلمكانيات المادية بالكلية يتوفر على الخصائص التي - 2

  .لموسا لهذا الجانبتجعل العملية التعليمية تتميز بالجودة، حيث تولي الكلية اهتماما م

  :ـ التوصيات

في ضوء النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة يمكن تقديم بعض التوصيات التي نراها 

  :كفيلة بتحسين أداء الكلية من خالل تبني منهج إدارة الجودة الشاملة كما يلي

خدماتها ضرورة اعتماد مدخل الجودة الشاملة بالكلية من أجل أن يساعدها على تقديم - 1

بصورة تلبي حاجات طلبتها واحتياجات المجتمع وسوق العمل لما لذلك من تأثير على 

  تحسين األداء وتميزه؛

االهتمام بالطلبة كمدخل من مدخالت العملية التعليمية واالستثمار فيه، وإعداد برنامج - 2

توجيه إرشاد مهني للطالب لمعرفة نوعية العمل الذي يرتبط بكل تخصص من 

  خصصات، وكذلك معرفة الفرص المتاحة للعمل بعد التخرج؛الت

المكانة الهامة التي يحتلها عضو هيئة التدريس في نجاح العملية التعليمية وتحقيق  - 3

الجودة الالزمة تتطلب ضرورة تكوينه وإعداده بالشكل الذي يتالءم مع الدور المنوط به، 

عنوي لمساعدته عل التفرغ التام ألغراض وكذا تشجيعه بمختلف أشكال التحفيز المادي والم

  التعليم والبحث العلمي؛

  .ضرورة مراعاة احتياجات سوق العمل عند تصميم المناهج الدراسية - 4

أن تعمل الكلية على زيادة التواصل مع المجتمع المحلي خاصة مع المؤسسات المستقبلة  - 5

اتهم وآرائهم حول القضايا التي لخريجيها من خالل اللقاءات معهم، واإلستفادة من اقتراح

  .تخص مستقبل الكلية وهي بمثابة تغذية عكسية لالستمرار في التحسين والتطوير
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  البحوث و الدراسات العلميةمجلة 

  جامعة يحي فارس

medea.dz‐revue@univEmail :  
  

 لرئيس الجمهورية الجزائريةالعولمة في الخطاب السياسي 

  دراسة تحليلية لخطابات الرئيس السيد عبد العزيز بوتفليقة

  فــن يوســبوفجلي.أ

  واالتصال االعالم علومكلية

  03.جامعة الجزائر

 : Abstract 

the phenomenon of globalization has brought the attention of a lot of 
specialists and politiciansitGave rise to their concerns , summed up 
President Bouteflika attention in many of his speechesIt has counted 
through this study to analyze the content of the idea of 3487 The results 
have led to the emergence of topics of economic globalization in the 
Globalization fundamental and cultural globalization and the globalization 
of peace and world security Also included speeches also other topics of 
globalizationInformatics and combat deadly diseases and otherBouteflika 
also considered a threat to globalization and a weapon taken by countries of 
the North to control the countries of the SouthAnd called for the need to 
confront this dangerwith means to take the necessary measures. 
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  :ملخص

العولمة في الخطاب السياسي لرئيس الجمهورية تهدف هذه األوراق البحثية المعنونة ب
الرئيس وإبراز مدى اهتمام  تبيان التصور الذي تعطيه الجزائر للعولمة إلى  الجزائرية 
اهتمام الكثير من المختصين والسياسيين، وأثارت انشغال بظاهرة العولمة التي  بوتفليقة

محتوى خطاباته على مدار سنوات عهدته األولى حيث أسفرت  خالل تحليل وهذامن 
الريادةتليها مواضيع  العولمة االقتصادية  تحتل فيهافكرة،  3487 النتائج عن وجود
ملت خطاباته العالميين،كما ش األمنالعولمة الثقافية وعولمة السلم و ،العولمة السياسية

 .مكافحة األمراض الفتاكة وغيرها ،من العولمة المعلوماتية أخرىمواضيع  أيضا

  :مقدمة

شهد العالم تحوال جذريا في نهاية الثمانينات و بداية التسعينات، أدى هذا التحول إلى انفراد 

عالم، الواليات المتحدة األمريكية بالقرار السياسي و االقتصادي و العسكري على مستوى ال

بعد انهيار المعسكر الشرقي بقيادة االتحاد السوفياتي سابقا، مما جعل موازين القوى  السيما

 زادمنتختل و تميل كليا إلى المعسكر الغربي، هذا االختالل أدى إلى ظهور العولمة التي 

 تكنولوجيات الحديثة و التي مست بدورها العديد من المجاالتالانتشارها وسائل اإلعالم و 

محاولين الثقافة واألمن، و هو ما جعلها من ضمن اهتمامات الباحثين  ،االقتصاد ،كالسياسة

تحليلها وحصر أسباب ظهورها،فتعددت المواقف حولها بضرورة التكيف  ،دراستها بذلك

معها ومع متطلباتها كونها اكبر خطر من االستعمار بمفهومه التقليدي،فأصبح مطلب 

كما دعا البعض اآلخر إلى ضرورة بعض الدول،  عها من اهتماماتالتصدي لها أو التكيف م

على  قائماقتصاد باتخاذها كحل امثل باعتبارها  النظام الوحيد الذي يمكن أن يحكم العالم 

سياسي مبني على مبادئ الديمقراطية يسعى إلى ضمان حقوق اإلنسان  وآخرحرية التبادل 

  . يد الثقافةإبداء الرأي و توح ر،و كذا حرية التعبي

يعتبرونها الوسيلة  "ايفان لوارد"و "  مالك مالون براون" إن أنصار العولمة  على رأسهم 

حكومة دستورية شاملة عالمية و لخلق كيان سياسي يسوده االستقرار و  األساسيةإليجاد

ا أم، "مواطنو العالم "يشعر فيه جميع البشر بأنهم وتذوب فيه النزعات القومية والعرقية  
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 األمريكيةللهيمنة االقتصادية  اآلخرالنزعة التشاؤمية المعارضة فهي في نظرهم الوجه 

قومية كما يعارضها جماعة حماية البيئة ال على العالم التي من شانها القضاء على الدولة ال

و المنظمات غير الحكومية التي ترفع رايات االحتجاج و التحذير من سيطرة المصالح 

ليست ظاهرة حيادية اتجاه صراع المصالح و  بأنهامنة و بالتالي فهم يرون المالية المهي

  .تنافس القوى التي تسيطر على المجتمع الدولي

بحث عن مكانة وسط أنهاتجراء العولمة لم تستثني الجزائر من حيث عالم و ألن حركية ال

 إلىعى من خاللها تنصب هذه الدراسة التي نس ،هذا التسابق الذي لم تشهده البشرية من قبل

تبيان التصور الذي تعطيه الجزائر للعولمة و ذلك من خالل الخطاب السياسي الرسمي الذي 

عبد العزيز "في البالد و المتمثل في شخص رئيس الجمهورية السيد  األوليقدمه الرجل 

  :   التالية اإلشكاليةو من هنا نحدد  ،" بوتفليقة 

للعولمة ضمن خطاباته  السيد عبد العزيز بوتفليقة الجزائريرئيس ما درجة األهمية التي والها ال

  ؟الرسمية خالل عهدته األولى

  :وتندرج تحت هذه اإلشكالية التساؤالت التالية

  التي يحصر فيها الرئيس ظاهرة العولمة ؟ األساسيةما هي المظاهر  -

  تجاه العولمة ؟ بها ها الرئيس للمضي قدمايلركزعالتي  اإلقليميةما هي النطاقات  -

ضرورة توفيرها من اجل السير في  ورأىرئيس  الما هي الشروط التي قدمها  -

 نهج العولمة ؟

  :فرضية الدراسة

  .في خطاباته على العولمة بدرجة كبيرة السيد عبد العزيز بوتفليقة الجزائريرئيس ركز ال

  :الدراسة أهمية

الحديثة ر الخطاب السياسي في الحياة السياسية ومدى اهتمامه بالظواه إبرازأهمية -

 .تصور واقعي للعولمة من خالل الخطاب السياسي إيجاد
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 .العولمة اقتراب لتعريف هذه ظاهرة إيجادمحاولة  -

اعتماد الرؤية اإلستراتيجية للحكومات والقيادات السياسية للدول وتشكيل رؤى  -

 .مستقبلية

مسايرة التغيرات التنظيمية والتقنيات اإلدارية الحديثة لخدمة الوطن ومواكبة  -

 . التطورات الحديثة

  :المنهج المستخدم

إن الدراسة العلمية تتطلب خطوات يحددها المنهج المتبع، وذلك بهدف الوصول إلى نتائج 

لحقائق، ألجل موضوعية، علمية ودقيقة، ويعد المنهج الوسيلة التي تؤدي إلى الكشف عن ا

ولذلك فإن معالجة موضوع دراستنا .ذلك يعد استعماله أمرا إلزاميا في البحوث العلمية

الذي يمثل جهدا عمليا منظما للحصول على بيانات "يتطلب توظيف المنهج المسحي و

  ).1"(ومعلومات وأصناف عن الظاهرة أو مجموع ظواهر موضوع البحث

الذي يعتبر المعنى اإلحصائي لألحاديث و  تحليل المضموناألسلوب المتبع  في بحثنا هو 

الخطب السياسية، يسعى إلى اكتشاف المعاني الكامنة في المحتوى، فهو تقنية منهجية  تعمل 

 ، )2(على إعطاء وصف كمي موضوعي منظم ومنسق للمضمون الظاهر لموضوع ما

يس الجمهوريةالسيد عبد لكشف عن الصورة الحقيقة لمفهوم العولمة في خطابات رئاقصد 

  .العزيز بوتفليقة وذلك من خالل تحليل محتوى عينة من الخطابات التي ألقاها

يجاد نوع من إللقد فرضت طبيعة اإلشكالية المطروحةهذا المنهج وهذا األسلوب وذلك 

هذا ولبلورة ، نياالتفاعل بين الباحث والنصوص المقترحة في إطارها المكاني والزم

تحليل المضمون ضمن إطار دراسة موضوع العولمة في  أسلوبات خصائص وتقني

اعتمدنا الخطوات المنهجية خطابات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة،

  ).3" (جوزيف دومينيك"و "روجي ويمز "وهي خطوات وردت عند ،التالية

 :مجتمع البحث
، وهذا طوال مجتمع البحث هو جميع ما ألقاه أو صرح به رئيس الجمهورية من كالم 

إلى  1999أفريل  27عهدته األولى، وهذا منذ اعتالئه منصب رئيس الجمهورية رسميا في 

  . 2004أفريل  8تاريخ بداية الحملة لرئاسيات  2004مارس  18غاية 
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  :العينة
طريقة التعيين لدراسة الوثائق والخطابات، و لقد  فرضت طبيعة الدراسة هذه إلى استعمال

  .خطاب 447أحصينا حسب ما نشر في موقع رئاسة الجمهورية على شبكة اإلنترنت 

بما أن دراستنا هذه خصصناها لموضوع العولمة، أوجب علينا اختيار الخطابات التي تخدم  

غ عدد الخطابات التي تم دراستنا هذه، والتي ورد فيها موضوع قيد الدراسة، ولذا فقد بل

  .خطابا   65اعتمادها للتحليل

  :العولمةتعريف 
بالخلق و تجمع " مختار الصحاح"التي يعرفها " العالم" العولمة لغويا هي كلمة مشتقة من

عوالم و العالمون أصناف الخلق و العالمين تشمل الكون، اي عالمنا و العوالم األخرى ،أما 

 المشتقة من كلمة  Globalisationمصطلح العولمة العربي فهو ترجمة للكلمة االنجليزية 

Globe على أنها كرة ،أو الكرة ) 1995.عربي-إنجليزي(عرفها القاموس لتي ي

  .(4)األرضية

إلغاء الثقافات المحلية و الهويات "أما تعاريفها فهي كثيرة ،باللغة العربية هناك من يعتبرها  

اإلساءة للثقافة القومية لتسود  ونحاول، يالعنف، فهم ال يحتلون أرضنا و يزرعون الفساد

بشكل تمظهرها الحالي سياسيا " أنهافالدكتور ماهر شريف يرى "م العولمة ثقافة واحدة باس

ليست قي الحقيقة سوى شكل جديد من أشكال السيطرة و الهيمنة إلى درجة مالزمتها 

  .(5)"ستعمار السوق،استعمار الصورة،استعمار سيبرنيتي كالكلمات 

عكس ذلك فان معظم التعاريف الغربية مدعمة للعولمة وذلك لكونها تخدم مصالحهم 

صبح تعملية بأنها عالم السياسة  يصفالعولمة   Mc Grewوإيديولوجيتهم  فماك جرو 

تعطي نتائج مهمة ألفراد والقرارات و النشاطات في مكان ما من العالم  ،ألحداثابموجبها 

يدة ،و يرى الكاتب أن هناك منظومة سياسية عالمية و و مجتمعات في أمكنة أخرى بع

عملية سياسية تختص بشبكة من التفاعالت و العالقات المتداخلة ال بين الدول فحسب بل مع 

مستويات محلية قطرية و عالمية كما  ثالثممثلين آخرين و هذه العالقات  التفاعالت لها 

  :لها شكالن

  .يمكن ألفعال دولة أن تؤثر على مصالح دولة أخرى  )العالقات الدولية(ما بين الدول  -
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عبر وطنية تصف تلك الشبكات و المنظمات أو المجتمعات داخل األقطار المختلفة و  -

الظواهر التي تميز العالقات عبر الوطنية هي تخطيها للحكومات القطرية في عملها فهي 

االتحادات ،نة مثل  الشركات خارج تحكم الدول و يمكن لها أن تؤثر في سياسات دولة معي

  .)6(الدولية البرلمانية و االتحادات المهنية الرياضية والصليب األحمر ، العالمية 

  :ظهور العولمة 
عندما تحدث عن نظرية التكاليف المطلقة و رأى ضرورة  آدم سميثعرفت العولمة مع 

الذي جاء بنظرية التكاليف المقارنة و لكونه  ريكلردوالتخصص و التبادل التجاري و بعده 

عضو في البرلمان االنجليزي آنذاك فقد حاول إيجاد التكاليف المقارنة و لكونه عضو في 

اقترح أن تقوم  ، فقدالبرلمان االنجليزي آنذاك فقد حاول إيجاد حل للركود االقتصادي

ا لكون أن تكاليف إنتاج الخمر في انجلترا بإنتاج القماش و استبداله بالخمر البرتغالي و هذ

انجلترا جد مرتفعة، في حين هي منخفضة في البرتغال و نفس الشيء بالنسبة لهذا األخير 

  .و قد أيده في ذلك جون ستيوارت مسل و أقر أن يكون هناك تبادل حتى في الخدمة 

ع تاريخها كما يرى بعض الباحثين أن العولمة هي إفراز تراكمي للتطورات المتالحقة يرج

في الواقع إلى أوساط عقد األربعينات حيث أقيمت أولى المؤسسات و البرامج الدولية من 

اجل إعادة إعمار أوروبا الغربية بالخصوص برنامج مارشال و تمويل مشروعات أساسية 

 –و إعادة تنظيم العالقات النقدية و أسعار الصرف ووسائل الدفع الدولية  -البنك العالمي–

ولقد كان الهدف منها بعد الحرب العالمية الثانية بناء فضاء صناعي  -الدفع الدوليصندوق 

–و  تجاري يربط بين أوروبا و الواليات المتحدة األمريكية،كما ال يجب أن يخفى عنها 

التي تعتبر  كأول خطوة إلى العولمة و قبلها التحالفات التي كانت بين الدول  -عصبة األمم

من عقد األربعينيات  و التي كانت بمثابة فترة وضع حجر األساس في النصف الثاني 

لعولمة أطلسية، و لكنها لم تصمد رغم ما أنتجته من ازدهار صناعي في وجه الحاجة 

األوروبية إلنشاء فضاء اقتصادي و تجاري و نقدي إقليمي متميز و في النصف الثاني من 

قليمية  ذلك عن طريق إنشاء سوق عقد الخمسينات دخلت العولمة مرحلة العولمة اإل

مشتركة ضمن معاهدة روما الشهيرة و كذا إنشاء اتجاه اقتصادي  نقدي ضمن معاهدة 

بلد اصطناعي منها ألمانيا و فرنسا ، ففي فترة تقدر بحوالي  15ماستريتش التي ضمت 

  .اجتماعي و أوروبي عتيد، نقدي ،تجاري  ،أربعين سنة نشأ فضاء اقتصادي 
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هذه الظاهرة اإلقليمية لتعم كل أرجاء المعمورة فتعددت التنظيمات اإلقليمية تحت  انتشرت 

عناوين متنوعة ، مناطق تداول حر أو اتحادات جمركية تستهدف تحرير التجارة و اعتماد 

نظام اقتصاد السوق في تدبير الشؤون التنموية الداخلية و في تنظيم العالقات االقتصادية 

  :ن العولمة مرت بثالثة مراحل حسب تومبسون و هي الدولية  عموما فا

  .اقتصاديات دولية تبادل تجاري قليل ثنائي بينما ظل التوجه داخليا  -1

اقتصاد حول العالم  التوجه فيه نحو تعددية في التجارة و  االستثمار اللذين   -2

يصبحان ثابتين و نجد هنا عمليات خارجية لكنها ذات قاعدية محلية في الوطن 

  األم 

اقتصاديات فيها توسع اكبر في التعددية التجارية و االستثمارية تقل فيها أهمية  - 3

  (7)وطنية االقتصاد الوطني و القاعدة ال

  (8) :أيضا العالم إلى فترات مماثلة في ظل العولمة و المتمثلة في  ديكنمن جهته قسم   

حيث كان حجم التجارة بين الدول صغيرا و المنافسة التي تغطيها  1450ما قبل  -1

 التجارة قصيرة و السلع المتبادلة سلعا كاملة نادرة 

فيها توسعت التجارة بدرجة كبيرة مع توسع الدول البحرية  1600-1450بين   -2

 .األوروبية

و فيها زاد التصنيع و ظهرت بريطانيا كقوة تجارية و كذا  1600-1945 - 3

 .شركات التجارة الكبرى

إلى يومنا هذا و فيها اخذ النظام االقتصادي الجديد المؤسسات الدولية  1945من  -4

 .نمو بسرعة اكبر من نمو اإلنتاجكما أخذت التجارة ت

  :التحليل الكمي و الكيفي لبيانات الدراسة
نظرا الختالف اإليديولوجيات والديانات، النظم االقتصادية والسياسية عبر العالم صعب 

تحديد مفهوم العولمة لكن يمكن تلخيصها بأنها ترابط العالقات 

تلف دول العالم، وبالتالي سهولة حركة االقتصادية،االجتماعية،السياسية والثقافية بين مخ

األفراد، البضائع، رؤوس األموال والخدمات والمعلومات، وهذا ما كان يهدف ويطمح  إليه 

الرسمية و كذا الرسائل التي سأل في خطاباته  السيد عبد العزيز بوتفليقة الجزائريرئيس ال

اءات الصحفية التي جمعته مع بها في المحافل الدولية وكذا الملتقيات باإلضافة إلى اللق

  ،العديد من الصحف والتلفزيونات العالمية
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أفريل  27وهذا طوال عهدته األولى، منذ اعتالئه منصب رئيس الجمهورية رسميا في 

  . 2004أفريل  8تاريخ بداية الحملة لرئاسيات  2004مارس  18إلى غاية  1999

لقد أحصينا فطبيعة الدراسة فرضت طريقة التعيين لدراسة الوثائق والخطابات وبما أن 

اختيار  ، تمخطاب 447حسب ما نشر في موقع رئاسة الجمهورية على شبكة اإلنترنت 

، ولذا فقد أي العولمة الخطابات التي تخدم  دراستنا والتي ورد فيها موضوع قيد الدراسة

  .خطابا   65ها للتحليلبلغ عدد الخطابات التي تم اعتماد

من مجمل مجتمع البحثفالخطابات التي تم اختيارها % 15لإلشارة فإن عينة البحث تمثل 

  : قصدا للتحليل ممثلة في الجدول التالي

مناسبة ومكان إلقاء الخطاب 
تاريخ إلقاء 

 الخطاب
 رقم

مناسبة ومكان إلقاء 

 الخطاب 

تاريخ 

إلقاء 

الخطاب

 رقم

الدولي حول كلمة في الملتقى 

 العولمة و األمن بالجزائر
04/05/2002 34 

كلمة في الجلسة العلنية 

للدورة العاشرة لمنتدى 

 كراس مونتانا بسويسرا 

27/06/1999 1 

كلمة في مأدبة العشاء على 

شرف المشاركين في الندوة 

الدائمة التاسعة لوسائل 

اإلعالم السمعية البصرية في 

 الحوض المتوسطي

10/05/2002 35 
حديث مع صحيفة األهرام 

 المصرية بالجزائر 
15/07/1999 2 

كلمة لدى افتتاح القمة 

 . العالمية للتغذية بروما 
27/07/2002 36 

كلمة في الدورة الرابعة 

والخمسين للجمعية العامة 

 لألمم المتحدة 

21/09/1999 3 

كلمة في مجموعة الثمانية 

 بكندا 
03/07/2002 37 

معهد دراسة السياسة 

 الخارجية لميالنو 
17/11/1999 4 
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كلمة االجتماع العالي 

المستوى لإلتحاد اإلفريقي 

حول الوقاية من الإلرهاب 

 بالجزائر 

11/09/2002 38 
كلمة في القمة العالمية 

 لموناكو 
19/11/1999 5 

كلمة اجتماع الجمعية العامة 

لمنظمة األمم المتحدة حول 

الجديدة من أجل الشراكة 

بنيويورك" نيباد"تنمية إفريقيا 

16/09/2002 39 
كلمة في منتدى 

فورمانتور بالماديمايوركا 
22/11/1999 6 

كلمة في مأدبة العشاء 

لمجلس األعمال الجزائري 

 األمريكي بنيويورك

16/09/2002 40 
خطاب حول األلفية 

 الميالدية الجديدة 
31/12/1999 7 

شراكة "حول كلمة في لقاء 

" المجموعة الدولية مع النيباد

 بنيويورك

16/09/2002 41 

كلمة في الجلسة 

االفتتاحية ألعمال الدورة 

السابعة عشر لمجلس 

 وزراء الداخلية العرب 

29/01/2000 8 

كلمة لدى افتتاح المنتدى 

-االقتصادي الجزائري 

 اإلسباني بمدريد

07/10/2002 42 

خطاب قي الدورة العاشرة 

لمؤتمر األمم المتحدة 

 . للتجارة والتنمية

18/02/2000 9 

كلمة لدى افتتاح الندوة 

الدولية حول اإلرهاب 

 بالجزائر

26/10/2002 43 
حديث صحفي مع مجلة 

 .دير شبيغل بالجزائر
13/03/2000 10 

كلمة االجتماع الخامس للجنة 

رؤساء الدول والحكومات 

الشراكة الجديدة من لتفعيل 

 أجل تنمية إفريقيا بالجزائر

03/11/2002 44 
خطاب لدى افتتاح القمة 

األولى اإلفريقية األوروبية 
03/04/2000 11 
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رسالة إلى الندوة الثامنة 

لوزراء التربية األفارقة بدار 

 السالم

07/12/2002 45 

كلمة لدى اختتام القمة 

األولى اإلفريقية األوربية  

 القاهرة 

04/03/2000 12 

رسالة منتدى تكنولوجيات 

اإلعالم و االتصال ومجتمع 

 المعلومات بالجزائر

09/12/2002 46 

كلمة لدى افتتاح قمة 

هافانا  77المجموعة 

 كوبا 

12/04/2000 13 

لمجلس  19رسالة الدورة ال 

الوزراء العرب لإلسكان و 

 التعمير  بالجزائر 

18/12/2002 47 

 6كلمة في الدورة ال 

لمونديال حول الرهانات و 

االفاق من أجل جديدة في 

إفريقيا و الشرق األوسط  

 بكندا

17/05/2000 14 

رسالة منتدى الفكر العربي 

حول الثقافة العربية اإلسالمية 

 باألردن " أمن و هوية"

20/12/2002 48 

ام أشغال تخطاب لدى اخت

مات ظللمن 53الندوة ال 

 رك يوكومية بنيوالحغير 

30/08/2000 15 

كلمة في القمة الثالثة عشر 

 . لبلدان عدم االنحياز

24/02/2003 49 

كلمة في المائدة 

المستديرة المنظمة 

لليونسكو تحت عنوان 

الحوار بين الحضارات 

وما يتصل به من رهانات 

05/10/2000 16 

كلمة لدى إفتتاح أشغال 

الملتقى الدولي حول الحوار 

المثمر بين الثقافات 

 والحضارات  بالجزائر

24/02/2003 50 
كلمة أمام قمة األلفية 

 بنيويورك
06/10/2000 17 

كلمة لدى افتتاح قمة 

حول الحوار  8مجموعة ال 

01/07/2003 51 
 لهيئةكلمة أمام الجمعية 

 األمم المتحدة
08/10/2000 18 
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 الموسع بفرنسا 

كلمة في قمة مجموعة 

 الثمانية بفرنسا 

01/07/2003 52 

خطاب أمام القمة الثانية 

لمنظمة الدول المصدرة 

 للبترول  كاركاس 

26/10/2000 19 

 خطاب أمام البرلمان األوربي

03/07/2003 53 

خطاب أمام الندوة الوطنية 

األولى حول مكافحة الفقر 

 واإلقصاء بالجزائر 

28/10/2000 20 

كلمة افتتاح اللفاو الثامن 

للرابطة الدولية للمجالس 

االقتصادية و المؤسسات 

 المماثلة بالجزائر 

24/07/2003 54 

خطاب أمام القمة 

اإلفريقية ال -الفرنسية 

حول رد إفريقيا على  21

 تحديات العولمة 

19/01/2001 21 

حديث رئيس الجمهورية 

" فيغارو ماغازين"لمجلة 

 ،بالجزائر

26/07/2003 55 

خطاب أمام الندوة 

األوربية حول - المتوسطية

التنمية،المجتمع و 

 االقتصاد

10/03/2001 22 

الجمهورية حديث رئيس 

" جاكارتا بوست "لمجلة 

 بإندونيسيا

15/10/2003 56 
رسالة بمناسبة اليوم 

 العالمي للمياه
22/03/2001 23 

كلمة القمة األولى لرؤساء 

دول وحكومات بلدان الحوض 

 5+5الغربي للمتوسط 

 بتونس

05/12/2003 57 
حديث مع جريدة الرأي 

 األردنية 
28/03/2001 24 

حديث صحفي مجلة الحوادث 

 اللبنانية  بلبنان 

07/12/2003 58 

كلمة أمام اتحادية أرباب 

العمل الصناعيين األلمان 

 ببرلين

03/04/2001 25 
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كلمة في اجتماع مجلس 

األعمال الجزائري األمريكي 

 بنيويورك

22/10/2003 59 

استجواب صحفي مع 

رئيس الجمهورية لوكالة 

األنباء األمريكية 

" أسوسييتد بربس"

 بواشنطن 

14/07/2001 26 

خطاب الدورة الثامنة 

والخمسون للجمعية العامة 

لمنظمة األمم المتحدة 

 بنيويورك

24/10/2003 60 

تصريح الرئيس بوتفليقة 

عقب لقائه مع الرئيس 

بوش بالبيت األبيض 

 بواشنطن 

05/11/2001 27 

كلمة المؤتمر الثاني لمؤسسة 

الفكر العربي نظرة مستقبلية 

 حول العالم العربي بلبنان 

07/12/2003 61 
حديث للمجلة الشهرية 

 "أرابيز"
06/12/2001 28 

خطاب بعنوان ثقافات 

أي حوار : وحضارات 

 بجامعة السربون 

19/12/2003 62 

تصريح صحفي بعد لقائه 

مع األمين العام لمنظمة 

حلف الشمال األطلسي 

 ببروكسل 

20/12/2001 29 

كلمة افتتاح الملتقى الدولي 

حول المهن في االقتصاد 

الجديد القائم على المعرفة  

 بالجزائر

24/01/2004 63 
حديث ليومية لوموند 

 الفرنسية بباريس  
09/02/2002 30 

الندوة  كلمة افتتاح أشغال

األولى لوزراء الطاقة لبلدان 

إفريقيا و أمريكا الالتينية 

 بالجزائر

12/02/2004 64 

 

كلمة في قمة الشراكة 

الجديدة من أجل تنمية 

 إفريقيا  

08/02/2002 31 

كلمة مأدبة عشاء على شرف 

المشاركين في الندوة ال 
09/02/2004 كلمة لدى افتتاح  65

االجتماعات السنوية 
16/04/2002 32 



89 

2016جوان . ،10ع: جملة البحوث والدراسات العلمية  

خطابات العينة المختارة :1جدول رقم  (9) 

  : التحليل الكمي للفئات 

للنصوص الصادرة عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن لقد أظهر التحليل الكمي 

هناك تباين وتفاوت في درجة ظهور الفئات وتفاوت في درجة ظهور مؤشرات الفئة 

الواحدة، ويظهر هذا التباين في أرقام الجداول التي تم التوصل إليها بعد قراءة لخطابات 

  :العينة المختارة والتي نحاول إبرازها كما يلي 

  :التحليل الكمي لفئة موضوع الدراسة  -1
  . يبين تكرار الفئات الواردة في خطابات الرئيس عبد العزيز بوتفليفة  2الجدول رقم

 

  

  

  

  

  

  

  

لوزراء منظمة الدول  129

  المصدرة للبترول بالجزائر 

للمؤسسات المالية العربية 

 بالجزائر

   
 

كلمة في المنتدى الدولي 

 الثاني لالستثمار بالجزائر
17/04/2002 33 

 الفئات  التكرار النسبة 

 فئة الموضوع 991 28,42%

 فئة اإلقليم  809 23,20%

 المبررات  794 22,77%

 الموقف 340 9,75%

 الشروط 553 15,86%

 المجموع 3487 100,00%
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إن الجدول أعاله خاص بعدد التكرارات ونسبها المئوية لألفكار التي جاءت في الخطابات 

فكرة تتقاسم  3487والتي لها عالقة مباشرة بموضوع دراستنا والتي جاء تعدادها ب 

التفاوت في بتفاوت حسب األهمية التي أوالها السيد عبد العزيز بوتفليقة لكل فئة، وهذا 

له دليل على أهمية فئة على أخرى لدى  2النسب بين الفئات مثل ما هو مبين قي الجدول 

  .الرئيس 

فنسبة كل فئة مقارنة بالفئات األخرى نجد أن هناك فئة برزت يشكل كبير وهي فئة 

من مجموع األفكار المتحصل عليها  %  28.4فكرة أي بنسبة  991الموضوع بتكرار 

، وجاءت 23,20%أي بنسبة  809أثناء تحليل خطابات عينة دراستنا وتليها فئة األقاليم 

  . 22,77%أي بنسبة  794هذه النسبة متقاربة مع فئة المبررات التي بلغ عدد تكراراتها 

تكرار  553لك من جهة أخرى جاءت فئة الشروط في المرتبة الرابعة في ترتيب الفئات وذ

، بينما فئة الموقف التي جاءت في المؤتبة األخيرة وذلك بنسبة  15,86%أي بنسبة 

  .قليلة جدا مقارنة بالنسب السابقة الذكروهي  %9,75

 :   التحليل الكمي لفئة موضوع العولمة - 2
 .يبين فئة مواضيع العولمة التي تحدث عنها الرئيس: 3الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

 موضوع العولمة  التكرار النسبة 

 العولمة السياسية  259 %26,14

 العولمة االقتصادية   298 %30,07

 العولمة الثقافية  123 %12,41

 عولمة السلم و األمن 213 %21,49

 عولمة أخرى 98 %9,89

 المجموع 991 %100,00



91 

2016جوان . ،10ع: جملة البحوث والدراسات العلمية  

  

على موضوع  من خالل الجدول  يتبين لنا أنه شخص العولمة في عدة مواضيع، وقد ركز 

فكرة من  298أي بتكرار بلغ  30,07%العولمة االقتصادية بنسبة كبيرة جدا وصلت إلى

فكرة تتحدث عن مواضيع العولمة المختلفة، وجاءت في المرتبة الثانية العولمة  991من ض

في حين برزت في المرتبة الثالثة موضوع العولمة المتعلق  26,14%السياسية بنسبة 

، من جهة أخرى جاءت العولمة الثقافية 21,49%التعاون األمني أي بنسبة بعولمة السلم و

، وفي األخير تحدث عن مواضيع متشعبة لها 12,41%في المرتبة ما قبل األخيرة  بنسبة 

االجتماعية في العالم و إعطاء  اآلفاتصلة بالعولمة مثل عولمة مكافحة األمراض و 

ت نسبة هذا المؤشر غإطار التعاون الدولي، حيث بل األولوية للمحافظة على البيئة وهذا في

%9,89.  

ول أن العولمة االقتصادية نالت حصة األسد من خطابات الرئيس عبد العزيز قوهنا نستطيع ال

  .بوتفليقة وبذلك تعتبر األهم حسبه
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 : التحليل الكمي لفئة األقاليم -3

  .الرئيس لدى معالجته لموضوع العولمةيبين فئة األقاليم التي تحدث عنها : 4الجدول 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فئة األقاليم هي من بين أهم الفئات التي لها وزن في بحثنا هذا ألن من خاللها سنتعرف 

على التوجهات الحقيقية لالنفتاح االقتصادي و السياسي والثقافي وحتى األمني، وكذا 

  .األخراالهتمام الكبير بإقليم دون 

ول أعاله أن إقليم الجزائر في الجد حوبعد عملية تفريغ البيانات تبين لنا حسب ما هو موض

هو الذي تصدر قائمة األقاليم التي تطرق إليها الخطاب الملقى من طرف بوتفليقة وهذا 

، وهذا الترتيب وهذا التقارب 16,37%و  16,84%بنسبة متقاربة جدا وهي على التوالي 

  .لدليل على أهمية هذين اإلقليمين بالنسبة للرئيس

 األقاليم التكرار النسبة 

 الجزائر  181 %21,47

 إفريقيا 142 %16,84

 الحوض المتوسط 138 %16,37

 الوطن العربي 130 %15,42

 المغرب العربي 129 %15,30

 شمال أمريكا 82 %9,73

 الجنوبية  أسيادول  41 %4,86

 المجموع 843 %100,00
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العربي اهتماما معتبرا من خالل خطابات  عبد العزيز  إقليم الوطن يمن جهة أخرى لق

في حين تقارب معه إقليم المغرب  15,42%بوتفليقة، حيث تحصل هذا اإلقليم على نسبة 

الذي  يةجنوبدول أسياال، في حين لم يولي الرئيس اهتماما كبير بإقليم 9,73%العربي بنسبة 

  .4,86%ليلنا للخطابات إال على نسبة حتحصل من خالل ت

 :التحليل الكمي لفئة المبررات -4

  وتفليقة للدخول في مسار العولمة يبين فئة المبررات واألسباب التي أعطاها ب:  5الجدول رقم 

 

  

  

  

  

  

  

حاول الرئيس بوتفليقة لدى تطرقه لموضوع العولمة أن يقرن هذا الموضوع بجملة من 

المبررات التي تجعلنا تارة نختار مسار العولمة وتارة أخرى ننساق إليها مرغمين مجبرين 

لنا أن على ذلك وعند إحصاء هذه المبررات وتنظيمها ضمن مؤشرات فئة المبررات تبين 

  .هناك تفاوت بين ما هو اقتصادي وما هو ثقافي و ما هو سياسي

وذلك بعدد تكرارات  34,01%فالمبررات االقتصادية جاءت في المرتبة األولى بنسبة 

، تليها المبررات الثقافية 28,21%،تليها المبررات السياسية ب فكرة  270وصل إلى 

  .18,64%ألخرى  بنسبة ، وفي األخير تليها المبررات ا19,14%بنسبة 

  

 المبررات  التكرار النسبة 

 مبررات سياسية  224 %28,21

 مبررات اقتصادية  270 %34,01

 مبررات ثقافية  152 %19,14

 مبررات أحرى 148 %18,64

 المجموع 794 %100,00
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 : التحليل الكمي لفئة موقف بوتفليقة من العولمة -5

  .يبين فئة موقف الرئيس بوتفليقة من ظاهرة العولمة : 6الجدول رقم 

  

  

 

 

 

 

، حيث أنها باالهتمام كبير من طرف بوتفليقة مقارنة بالفئات األخرىلم تنل فئة الموقف 

 3487بالمئة من مجمل أفكار الفئات األخرى التي بلغ عدد تكراراتها  9.75جاءت بنسبة 

  .فكرة

ويبدو من خالل الجدول المبين أعاله أن نسبة المعارضة والتأييد للعولمة جاءتا قريبتين جدا 

، في حين أن الحياد لم يأخذ 43,82%و أيدها بنسبة  44,41%حيث جاء معارضا بنسبة 

  .11,76%إال نسبة 

  

  

  

  

  

  

 الموقف  التكرار النسبة 

 مؤيد  149 %43,82

 معارض 151 %44,41

 محايد 40 %11,76

 المجموع 340 %100,00
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 :التحليل الكمي لفئة الشروط -6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  يمثل فئة الشروط التي أعطاها : 7الجدول رقم 

  .السير المتوازي لظاهرة العولمة الرئيس من أجل

يرى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن هناك عدم توازن في المعطيات بين الشمال و الجنوب، 

ي أي بين الدول الغنية و الدول الفقيرة أو السائرة في طريق النمو، وهذا األمر قد يزداد ف

إطار مسار العولمة ، ولذلك حاول أن يطرح مجموعة من الشروط حتى يتسنى لهذه الدول 

  .بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة أن تسير في نهج العولمة دون أي خطر يذكر

فمن بين الشروط التي أعطى لها أهمية نجد الشروط اإلقتصادية التي أخذت نسبة 

، أما الشروط األخرى فقد بلغت 32,37% ، وتليها الشروط السياسية بنسبة%43,76

  .8,32%أما الشروط الثقافية لم تأخذ إال 15,55%نسبتها 

  : التحليل النوعي للخطابات

  :التحليل النوعي لفئة موضوع العولمة
بالنسبة للرئيس  أهميتهاعدة محاور و ذلك حسب  إلىموضوع العولمة تشعب  أناتضح 

السياسية وعولمة ، فقد اعتبر العولمة االقتصادية 2بوتفليقة ،و هذا ما يؤكده الجدول رقم

فئة الشروط التكرار النسبة 

شروط سياسية 179 %32,37

شروط اقتصادية 242 %43,76

%8,32 46 شروط ثقافية

%15,55 86 شروط أخرى

 المجموع 553 %100,00



96 

2016جوان . ،10ع: جملة البحوث والدراسات العلمية  

،سواء فيما يخص األخرىالعالميين مواضيع جد هامة مقارنة بالمحاور  األمنالسلم و 

عولمة الحفاظ على  اإلعالم،التي انحصرت في عولمة  أواألنواعاألخرىالعولمة الثقافية 

و كان  أمراضعولمة المنظومة الصحية لمكافحة عدة  إلىمكافحة التلوث باإلضافة  ،لبيئة ا

 إلىفي حياة الشعوب هذا  أساسيقصوى و دور  أهميةذلك بناء على ما لهذه المواضيع من 

  . رغد العيش إلىمجتمع كان يطمح  أيفي  أساسيةجانب كونها تضم مجاالت 

–التي وردت في النصوص المدروسة  األفكارمجمل  أنو حسب التحليل الكمي يالحظ 

تخدم بحثنا بتناولها لموضوع العولمة بطريقة مباشرة  أنهاهذه النصوص التي رأينا  أنعلما 

قضايا العولمة التي حضيت باهتمام لدى الرئيس بوتفليقة كما  أهمشمت –غير مباشرة  أو

هذين العنصرين في  أهميةيدل على  و هذا ما اإلقليميالحظ اهتمامه في نفس السياق بفئة 

العالم بات يتأثر مباشرة برياح جديدة  أننظرالرئيس و لم يكن ذلك من باب الصدفة سيما و 

تدعى بالعولمة عولمة تلغي الحدود و ال تعترف بوجود دولة قومية بل ترى العالم متحدا في 

مالمح عالم  أوما جديدا هناك نظا أنالرئيس في كذا مناسبة على  أشارتجمعات و قد  إطار

  .هناك مرحلة جديدة من مراحل البشرية أنو هنا يقصد " السياق الجديد"كقوله مثال  أخر

في تحديات العولمة تطرق رئيس  إفريقياحول دور  21ال اإلفريقية-و في القمة الفرنسية

ها و عدة قضايا هامة لها صلة بالعولمة خاصة ما يتعلق بنشأت إلىالجمهورية في خطابه 

من القرن الماضي  طبعتها تحوالت عميقة أدت  األخيرةمقوماتها ،حيث أكد أن العشرية 

 اإليديولوجيةإلى تغيير العالم تغييرا جذريا فبعدما انتهت الحرب الباردة انتهت الخالفات 

التي كانت تغذيها و ما كان من تطور تقني هائل انطلقت معه عملية لتحرير تبادل رؤوس 

شتى، اتجهت إلى إعادة  اختالفاتالسلع و الخدمات  على نطاق واسع واكبتها  و األموال

،و هي مرحلة من مراحل تطور البشرية التي  )10(تحديد نظام العالقات االقتصادية الدولية 

و النهي في تحديد  األمرجاءت نتيجة للمواجهة التي كانت بين القطبين الذين كان لهما 

قارب الخمسة عقود من الزمن،و بعد القطب الشرقي فتح المجال أمام السياسة الدولية لفترة ت

قيام نظام عالمي جديد وحيد القطب هذا النظام استغل التطور الذي شهده العالم بسبب تطور 

البالغ في  األثرالتقنية في جميع المجاالت ال سيما في المجال االقتصادي و الذي كان له 

ال يعرف حدودا  أصبحالسلع و الخدمات في عالم األموال،تحرير االقتصاد و حركة انتقال 

.  
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 أمامهذا هو حال العالم الذي نعيش فيه في الوقت الذي يفرض "قوله  آخرو جاء في مقام 

و هي ، )11("قوة  األكثرثراء و  األكثرالجميع مسار العولمة الذي خلقه و يسيره و يوجهه 

ة عامة و الدول الفقيرة والضعيفة بصفة العولمة فرضت على العالم بصف أنداللة على 

 أنلتجر وراءها كالسيل الجارف الكل دون  األثرياءواألقوياءخاصة،و هي وليدة عالم 

  . المعنيون بحاضرهم و مستقبلهم أنهمبالرغم من  األمرتشاورهم في 

 ىإلكما ابرز الرئيس اهتمامه بالموضوع و بمكانة التجمعات االقتصادية في هذا النظام و 

االقتصاد الحر و الموحد في كل بقاع العالم و الذي  إلىالعولمة التي تمس كل الميادين و 

يقول  إذجاء نتيجة النهيار المعسكر الشرقي الشيوعي و هذا ما سنتناوله في قسم المبررات 

عالم أكثر  إلىحقيقة صارخة تعكس طموحنا  إنهاالقطبية  أحاديالعالم اليوم  إن''الرئيس 

و هنا يتحدث عن العولمة التي يعبر عنها بأحادية القطبية و االنفراد بالقرار ،) 12(''إنصافا

لكن األمور تسير على ما يبدو في مضمون ''الفاعل في الساحة الدولية و يضيف قائال 

 إلىخيار في الدخول  أيكل المجتمعات لم يكن لها   أن، و هنا يؤكد )13(''عولمة حتمية

و نفوذا  أكثرمسار العولمة إنما هي مفروضة عليها ألنها  وليدة عالم غني يبحث عن غنى 

  . اكبر في جميع بقاع العالم

و هي قليلة جدا مقارنة لما  أعطيناهاومن خالل كل الخطابات المحللة و منها الشواهد التي 

تي تطرق ورد في النصوص محل الدراسة و سنحاول ان نفصل في مواضيع العولمة ال

  .إليها الرئيس بوتفليقة 

  :العولمة االقتصادية  األولالمؤشر 
جاء الخطاب السياسي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقية في مجمله يصب في قوالب 

جانب بعض القضايا  إلىو السلم العالميين  األمنالثقافة و ، االقتصاد، تنقسم بين السياسة

في  األسدحصة  أخذتالعولمة االقتصادية  أنإال  اإلمراضكالبيئة و مكافحة  األخرى

ما  أولالعولمة  إلىأنو هذا راجع   3للجدول رقم خطاباته و ذلك ما يبينه التحليل الكمي 

ظهرت كانت عولمة اقتصادية، إضافة إلى ذلك  ما يوجد العالم حاليا هو نظام اقتصاد 

القطبية على جميع  أحاديةجسيد تحقيق عولمة اقتصادية و ت إلىالسوق الذي يسعى 

  .األرصدة

الجزائر تجتهد لكي  أنمكانة الجزائر في ظل العولمة االقتصادية حيث قال  إلىكما تطرق 

تحقيق عمليتها  إلىتضع قدمها في القرن الحادي و العشرين ساعية بكل حزم و عزم 
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ة متكاملة ،عالم يحكم التنموية و االجتماعية،و قد تأثرت بعالم متفتح و بمطالب سوق عالمي

بالزوال على كل الحواجز التي تقف حائال في وجه المبادالت و حرية حركة رؤوس 

للجزائر فرصة ثمينة في العولمة يجب اغتنامها بشرط التخفيض من  أن،حيث يرى األموال

ينطوي عليها هذا التطور بالنسبة لالقتصاد الجزائري و بالنسبة  أنالصعوبات التي يمكن 

  . ج الجزائر االجتماعي و الثقافيلنسي

 إعادةمن جانب آخر رأى أن آليات العالقات االقتصادية الدولية في عصر العولمة يجب 

مواطن البؤس والتخلف التي تشكل بؤرا لإلحباط و  إزالةتصويبها نحو تقليص الالمساواة و 

ائل الجديدة الناتجة الوس إلىالقنوط،و من ثمة العنف الكامن وهو العنف الذي يشكل بالنظر 

عن تسارع التقدم التقني والمبادالت تهديدا للمعمورة برمتها،خاصة إذا ازداد االستغالل 

 أخرفي عصر العولمة مفروضا من طرف المجتمع الدولي و بشكل  أصبحالمباشر و الذي 

تعقيدا  أكثرأكثر تمدنا في الشكل، لكنه في المضمون  أخرخلف من االستغالل استعمارا 

 ،و نقلها األوليةالمواد  أسعارمركز القرار واحد يتم فيه تحديد  أصبحففي النظام الجديد 

 أعباءقيمتها المضافة و اليد العاملة و ذلك انطالقا من معيار واحد و هو تقليص ، تحويلها 

  . األرباحاالستغالل و زيادة 

رفع القيود الصارمة على تنقل  أخرىأهمهاو لقد ربط العولمة االقتصادية بعدة عناصر 

كذا رفع الحواجز الجمركية  ،السلع و الخدمات األموال،و تحرير تبادل رؤوس  األشخاص

و احتكار الدولة للتجارة الخارجية و لقطاع البنوك والتأمينات،و في هذا الشأن يتساءل 

ضة على تنقل القيود الصارمة المفرو إلىال نتعرض بالحديث  أنهل لنا "بوتفليقة فيقول 

السلع و  األموال،حد المفارقة مع تحرير تبادل رؤوس  إلىو هو ما يتعارض  األشخاص

ال  أنالخدمات و يعاكس المنطق االيدولوجيا المعلن لقيادة العولمة و التأسيس لها،و هل لنا 

لها المصالح  أرادتهالهذه العولمة المصممة على الشاكلة التي  آخرسراب  إلىنتعرض 

الموجهة نحو  األوليةمنة والمتمثل في وضعية بلدان هي رهينة لعدد من المواد المهي

التصدير، و التي حثتها المؤسسات المالية الدولية على تطوير الزراعات الريعية فيها على 

حساب الزراعات المعاشية فوجدت نفسها اليوم تواجه تدهورا لشروط التبادل فيما يخص 

  .''لى ذلك حالة ال امن غذائي متناميةصادراتها و تواجه زيادة ع
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الرئيس بوتفليقة في تحديده لمفهوم العولمة االقتصادية كان  أنو من خالل ما ورد رأينا 

من طرف المنظرين و الباحثين إال انه ركز على نقطتين  أعطيقريبا من التعريف الذي 

  :هما  أساسيتين

  .جلب االستثمارات المباشرة -

  . خارجية والقتصاديةتحرير التجارة ال -

و لقد ربطها دائما بالمنظمة العالمية للتجارة و صندوق النقد الدولي و كأنه حصر العولمة 

التعاون مع  أوالدخول في تلك المنظمة  أناالقتصادية في تلك الهيئتين فقط و رأى 

  . الصندوق النقد الدولي يعد دخوال في العولمة و النظام العالمي الجديد

ميدان  إلىوجوب الدخول  إلىق حديثه عن مسار العولمة االقتصادية تطرق و في سيا

و مثلما نحن "تفرضه التطورات االقتصادية حيث قال  أمرااقتصاد السوق معتبرا ذلك 

ذاهبون بخطى ثابتة في طريق الديمقراطية فنحن ذاهبون كذلك في طريق اقتصاد السوق 

نعيش مرحلة االنتقال  إننامن االقتصاد العالمي الحر الذي تفرضه علينا ضرورة اندماجنا ض

  . "اقتصاد السوق  إلىمن االقتصاد المسير مركزيا 

التفكير في دور الدولة في سياق العولمة االقتصادية فبالنسبة للجزائر  إلىإعادةكما دعا 

دخلت في دوامة تميع الدولة و كان لهذا التمييع نتيجة مالزمة  األخيرةخاصة في السنوات 

تمثلت في استفحال الظلم و بروز اقتصاد ليس البتة باقتصاد السوق  بل هو اقتصاد السوق  

جديدة و ال  أولوياتدولة قوية و عادلة تعيد توجيه مساعيها نحو  إلىإقامةالسوداء لذا دعا 

كان القطاع الخاص مؤهال  إذالة باعتبارها مقاوال نحافظ على دور الدو أنيعني ذلك 

  .أكثرلإلطالع بهذا الدور بفعالية 

  : المؤشر الثاني العولمة السياسية
الرئيس  أنتحليل الخطابات تبين لنا  أثناءمن خالل التحليل الكمي للنتائج المتحصل عليها 

العولمة االقتصادية،حيث عبد العزيز بوتفليقة  ركز على العولمة السياسية بدرجة اقل من 

على ضوء التغيرات الدولية  السياسيةيبين ماهية العولمة  أنحاول خالل بعض الخطابات 

التي طرأت على الساحة الدولية ،حيث قال إنها تمثل إيديولوجية تم وضعها لتلبية مصالح 

  .غنى و شركات متعددة الجنسيات األكثرغير مصالحنا مصالح البلدان 

من اتجاهها السلطوي الى اتجاه آخر  األنظمةرة العولمة السياسية بتغيير كما ربط ظاه

ثقافة ال تأتي  أنهايتميز بالديمقراطية في التعامل السياسي، الديمقراطية التي يعتبرها الرئيس 



100 

2016جوان . ،10ع: جملة البحوث والدراسات العلمية  

الديمقراطية قبل كل شيء ثقافة ال "فجأة بل تلقن و تجسد عبر مرحلة زمنية معينة قائال 

الضغوط التي تأتي من  أنواع، و هو بذلك رفض كل )14"(ضحاها تكتسب بين عشية و 

و يقصد  األنظمةاألخرىصد تطبيق الديمقراطية خاصة تلك المقولبة حسب بعض قالخارج 

  .بها الديمقراطية التي تتخذها العولمة شعارا لها

هذا بالنسبة لديمقراطية النظام داخل الدولة،ولكنه تكلم عن نوع آخر من الديمقراطية و 

هو احد تحديات القرن الحالي و  إقامتهاالمتمثل في ديمقراطية النظام الدولي الجديد و اعتبر 

يستمد قدراته من السلم الذي يضمن  األقطابتخلق عالم جديد متعدد  أنالتي من شانها 

  .ازدهار يتقاسمه الجميع تقاسما عادال  إطار التنمية في

في مضمون عولمة حتمية ال تبعث على  األمورتشاؤمه من سير  ابديو من جهة 

كانت واعدة بالنسبة للبعض فهي بالنسبة لآلخرين مصدر قلق بسبب  إناالطمئنان و عولمة 

زن الحاصل في العالقات بين الدول الكبيرة و الصغيرة ، حيث انتقد و بشدة عدم التوا

موازين القوى العالمية من خالل اتخاذ القرارات الدولية التي لها تأثير مباشر و سلبي في 

العمل  إلىعلى الدول الفقيرة،و في هذا المجال ناشد المنظومة الدولية  األحيانمعظم 

المتشعبة  األوسطبالقرارات الدولية واالتفاقيات الموقعة في التعامل مع قضايا الشرق 

وتطبيق الديمقراطية الحقيقة في النظام الدولي الجديد التي باتت تتراجع في كفة ميزانه حيث 

فأكثر ضمن  أكثربينما يدافع عن الديمقراطية كأسلوب للتنظيم الداخلي فأنها تتراجع "قال 

دة عن آلية القرار في يسكان المعمورة بع أغلبيةالنظام الدولي و تبقى الدول التي تضم 

و بهذا فان " المالي الدولي و مهمشة فيما يخص القرار السياسي انه لتناقض قاس  النظام

عدم تطبيق الديمقراطية في النظام العالمي السياسي و المالي لهو ثغرة حقيقة يستعملها 

في امتصاص الثروات الطبيعية للبلدان الفقيرة التي ال تستطيع رفع الفقر عن  األغنياء

هذا و تأسف  اآلخرينمن الموارد الطاقوية ما يغنيها عن مساعدة  تملك أنهاكاهلها رغم 

" الرئيس عن تداخل السياسة باالقتصاد فيم يخص عملية اتخاذ القرارات الدولية حيث قال 

و  )15(" تمليها اعتبارات اقتصادية  األخرىالقرارات ذات الطابع السياسي هي  أصبحت

ات االقتصادية الدور الكبير في تحديد مسار للبعض المنظم أصبحمن هنا يوضح لنا انه 

  .السياسة الدولية و من بين هذه المنظمات نجد صندوق النقد



101 

2016جوان . ،10ع: جملة البحوث والدراسات العلمية  

تلعبه المنظمات غير الحكومية  أصبحتيبرز الدور الجديد الذي  أنحاول  آخرو في مقام 

بعض القوى السياسية  أنهو  األولفي النظام العالمي الجديد حيث اعتبرها سكين ذو حدين 

  .األخرىالكبرى تريد استعمالها من اجل التدخل في شؤون بعض الدول 

  العالميين  األمنعولمة السلم و :المؤشر الثالث

و السلم العالميين  األمنالرئيس بوتفليقة اهتم بعولمة  أنمن خالل التحليل الكمي تبين 

و البضائع في كل مناطق  األموالس فعولمة االقتصاد التي تتولد عنها حركة واسعة لرؤو

تحوالت لم يتم بعد تقييم مدى تأثيرها و  األمنيالعالم صاحبها على المستويين السياسي و 

  .اتجاه تطورها 

 أولمن عقدباعتبارها من  أكثرمنذ  اإلرهابكانت الجزائر قد نادت بخطورة ظاهرة 

الحركات المسلحة كانت  أنالمتضررين من هذه الظاهرة ،و قد نادت بخطورتها خاصة و 

و في هذا الشأن شدد  اإلجراميةقاعدة خلفية لممارسة عملياتها  أوروبيةتتخذ من عدة دول 

و التي ال تتأتى إال عن طريق الوقاية  اإلرهابالرئيس بوتفليقة على الوقاية من خطر 

 إعادةالشاملة التي تتخذ الطابع العالمي عن طريق فتح الحوار بين الشمال و الجنوب ، و 

و  ، األمنيالنظر في ركائز النظام العالمي الجديد و كذالك عن طريق التعاون االقتصادي

بين  أمنيةعقد اتفاقيات  إلىم تنبه العال أنحاولت الجزائر  اإلطارالتكنولوجي ، و في هذا 

 اإلمكانياتو توفير كامل  اإلرهابشاملة لمحاربة  إستراتيجيةالدول الفاعلة من اجل وضع 

انه  إذ ،األبعاديكون مسارا كونيا متعدد  أنيجب  اإلرهابمكافحة  أنلها و يرى الرئيس 

عين تكثيف الجهود يستلزم درجة عالية من التعاون و التنسيق على الصعيد الدولي ،كما يت

معاهدة للوقاية من  إبرامشاملة، و هو ما يستدعي  إلىإعدادإستراتيجيةمن اجل الوصول 

معاهدة تكتمل بها البنية القانونية الموجودة ،كما شدد على ضرورة  أو، أشكالهبكل  اإلرهاب

ة على المتحدة التي تعتبر مركزا للقرار الوحيد،والهيئة المؤمن األممتعزيز دور منظمة 

  .فرض القانون ومصدر المشروعية الدولية 

تعتمد على القوة العسكرية  أنحسب الرئيس بوتفليقة ال ينبغي  اإلرهابو مكافحة 

احترام  إطارفحسب،بل على جهاز قضائي وامني منسق على المستوى الدولي و في 

  .مقاييس الشرعية الدولية 
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العابر لألوطان و المقاومة التي تسعى  رهاباإلو في نفس السياق فرق الرئيس بوتقليقة بين 

حل شامل و عادل لحقوق الشعب  إلىاسترجاع حقها الضائع خاصة في فلسطين و دعا  إلى

  .مرتبط بالقضية الفلسطينية  األوسطالفلسطينيفالسالم حسب رأيه في الشرق 

  العولمة الثقافية:المؤشر الرابع 

كبيرة للعولمة الثقافية فقد حذر من مخاطرها  أهميةلم يولي الرئيس بوتفليقة في خطاباته 

 األصيلةالتصدي لمثل هذا الغزو و التي اعتبرها غزوا تحطم ذاتنا  إلىداعيا الدول العربية 

و قيمنا تحت شعار الحضارة،المتعة الجمالية و الحاجة االستهالكية فقد خطط لها لكي 

تدمير الثقافاتبفعل منتجاتها التي تتحول  ةجتتغلب فيها نوازع االستثمار والهيمنة لتكون نتي

سلعة تتحكم فيها قوانين السوق التي ال تبتغي غير الجوانب المادية التي تضمن لها  إلى

ممارسة ما يشبه العدوان الممنهج على ثقافات الشعوب وقيمها، و  إلىالربح وتنتهي العولمة 

تقرا  أني الثوب و اللون الواحد ، و ترتد أنتراثها فيكون على جميع الدول لزاما  إيداعات

واحدة و نمط  وأفكارواحدة  أذواقتصاغ لها طموحات واحدة، و  أنالكتاب الواحد، و 

فتتماثل وتتجانس بعد فقدان عناصر المناعة والفكر النقدي من  األدمغةعيش واحد و تغسل 

  .خالل تدمير المعرفة و الذاكرة 

االستعداد على  اإلسالميةكومات و الشعوب العربية و من هذا المنطلق دعا بوتفليقة الح

جميع المستويات للتعامل مع هذا الوضع الجديد و إفرازاته، و الذي يحتم عليها ضرورة 

للنهوض على جميع المستويات من  األولتملك رصيدا حضاريا و التحصن في خط الدفاع 

التحكم في اآلثار  أدواتخالل وضع برامج تنموية تمس بحياة المواطن من خالل امتالك 

السلبية للعولمة الثقافية تجنبا لالرتماء في أحضان القوة الثقافية المهيمنة،واالنصياع لمنطقها 

الطاغي،فيكون المخرج في بناء قوة الوجود الثقافي الذاتية التي تقوم على االندفاع و 

  ).16(المالحقة و الفعل المؤثر 

من اجل تعزيز  األصعدةكما نادى الرئيس  بضرورة العمل العربي المشترك على مختلف 

،وتعزيز قدرتها على الصمود في اإلسالميةالتضامن حتى تضمن نقلة حضارية حقيقة لألمة 

من مخاطر العولمة الثقافية،التي  اإلسالميةوجه الغزو الثقافي، و تحمي هويتها العربية 

  .من النظام العالمي الجديد  جزءا ال يتجزأ أصبحت
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  :المؤشر الخامس للعولمة 

و التي تتمثل في  اإلعالمجانب محاور العولمة السابقة،تحدث الرئيس عن عولمة  إلى

و مضامينها،و كذا عولمة االتصال التي جعلت قدرة دول العالم تستفيد من  اإلعالموسائل 

ساهمت بقسط كبير في ظهور العولمة  األخرىالمعلوماتية هي  أنالتطور التكنولوجي،كما 

العولمة االجتماعية التي تكمن حسب رأيه في العمل على خلق نظام  أشارأيضاإلىكما .

 ابدياجتماعي عالمي واحد،يوحد الشعوب و يجعلها تعيش نفس الظروف االجتماعية و 

و  إناألوبئة "قائال  األمراضو  األوبئةتشاؤمه من النظام العالمي الجديد حيال تعامله عمه 

في ظل غياب التضامن الدولي "هي نموذج العولمة الوحيد الذي نجح لحد الساعة  األمراض

على جميع المستويات،و شدد على ضرورة اقرار نظام دولي جديد يقوم على التضامن 

اكبر في  إنصافالفعلي،وتوزيع عادل و متكافئ للمجال االقتصادي مما يسمح بضمان 

  .العالج 

  :الخاتمة

اهتماما كبيرا لهذه  أعطىالعولمة هي ظاهرة تمس الجميع دون استثناء فان بوتفليقة   

لهو  األفكارمن ضمن عينة دراستنا و هذا الكم الهائل من  3478 أحصيناالظاهرة حيث 

  .دليل قاطع على مدى اهتمام الرئيس بمستقبل الجزائر في ظل نظام العولمة

الحياد و االعتزال  أنالجزائر و على لسان رئيسها تؤمن بان العولمة حتمية ال مفر منها و 

العولمة فبوتفليقة رأى ضرورة الدخول في العولمة رغم  مساوئيجنب البالد  أنال يمكن له 

تحافظ على الخصوصية  أنبشروط يمكنها  أعقبهعدم قبولها لكن هذا الدخول الذي 

ال يعترف بالخصوصية و ذلك عن طريق التأهب للدخول في العولمة الجزائرية في عالم 

  . اجتماعية و ثقافية ،سياسية ،اقتصادية آلياتعبر 

هذه اآلليات تتمثل أساسا في الشراكة و التعاون مع عدد من األقاليم التي من شأنها أن تكون 

أوجدت جملة من فالعولمة كظاهرة  ،للجزائر في ظل االنفتاح االقتصادي األيمنالساعد 

السعي  إلىبدول الجنوب  أدىالتي تتداخل فيما بينها مما  واإلرهاصاتالتحديات والرهانات 
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العولمة على  أخطارتخفف وقع  أنوراء مواجهتها عن طريق التكتالت التي من شانها 

  .اقتصاديات و سياسيات هذه الدول الضعيفة

حاليا في العالم الثالث هي تكتالت ضعيفة  التكتالت و التحالفات الموجودة أنو لكن الظاهر 

كونها ال تقوم بالدور المنوط بها لذلك رأى الرئيس ضرورة تنشيطها وتفعيلها خاصة ما 

 اإلفريقيةو ذلك الن االنشغاالت الرئيسية لدول  اإلفريقيواالتحاد  ألمغاربييتعلق باالتحاد 

الديمقراطية و مكافحة الفقر  لإحالو  األمنالسعي و  إحاللمثال تتمثل في السعي وراء 

ثم األزمات  أوالالداخلية  األزماتالدولة القادرة على الصمود في وجه  إنشاءوالسعي وراء 

  .االعالمية ثاني

الخطاب السياسي لبوتفليقة المحلل في عينة دراستنا هذه قد يكون محصورا في موضوع إن 

رة بالجانب االقتصادي حسب ما جاء له عالقة كبي أيمعين و المتمثل في موضوع العولمة 

كل ما ورد في هذا الشأن له عالقة وطيدة  بالسياسة و بشكل مقر من  أنفي التحليل إال 

  . االقتصادية  والثقافية ،الدبلوماسية السياسية
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  البحوث و الدراسات العلميةمجلة 

  جامعة يحي فارس

medea.dz‐revue@univ:Email   

  

، المحدد  15/08/2010المؤرخ في  10/03وفقا للقانون  نظام الشفعة

  لشروط و كيفيات استغالل االراضي الفالحية التابعةلالمالك الخاصة للدولة 

  كحيل حكيمة.د

  كلية الحقوق 

  جامعة المدية

  

Résumé : 

Dans le cas de la cession  du droit de concession  de la loi 10 /03, 
l’exercice du droit de la préemption par les autres partenaires dans 
l’indivise., ou à défaut ,l’office national des terres agricoles au profit de 
l’état, selon les dispositions de l’article 15 de la même loi. 

Selon l’article 17 de la loi 10/03 et l’article 21 du décret exécutif 
10/326, n’est pas en conformité avec les conditions et les procédures prévus 
par le code civil, qui n’est pas incompatible avec les procédures énoncées 
dans le décret correspondant et la loi 10/03,afin d’acquérir le droit de 
concession temporaire. 
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 :الملخص 

المؤرخ في   10/03يتوقّف التنازل عن حق االمتياز طبقا للقانون 
على ممارسة الشفعة من قبل باقي الشركاء في الشيوع للمستثمرة ،  15/08/2010

االقتضاء الديوان الوطني لألراضي الفالحية لفائدة  الفالحية الجماعية الواحدة ، و عند
  .من نفس القانون  15الدولة دون سواهما تطبيقا لنص المادة 

أعاله ، و  10/03من القانون  17و حسب اإلحالة المنصوص عليها في المادة 
، ال تتم الشفعة إال وفقا للشروط و  10/326من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة 
ت المحددة في القانون المدني المعدل و المتمم ، بما ال يتعارض مع اإلجراءات اإلجراءا

من أجل اكتساب حق أعاله ،  10/03المنصوص عليها في ذات المرسوم و القانون 
  .امتياز مؤقت 

  :ـة مقدمــ

رخصة " من القانون المدني المعدل و المتمم ،  794الشفعة في مفهوم نص المادة 

، و معنى هذا إذا تمت الرغبة في بيع الحقوق " المشتري في بيع العقار  تجيز الحلول محل

العينية العقارية الواردة على العقار ، فالقانون يعطي للشخص الذي له حق متصل بذات 

العقار األولوية في استبعاد المشتري و الحلول محله في شراء الحق العيني العقاري محل 

مة في أولهما ، شفعة مدنية منظّ: الجزائري على نوعان و الشفعة وفقا للتشريع .البيع 

مصلحة ال، غايتها  ]1[من القانون المدني المعدل و المتمم  807إلى  794المواد من 

نصوص قانونية خاصة ، غايتها المصلحة بمة خاصة ، و ثانيهما ، شفعة إدارية منظّال

  . العامة ، تمارس كطريق استثنائي لتكوين األمالك الوطنية

و سواء كانت الشفعة مدنية أو إدارية ، فال يخلوا األمر من تزاحم الدولة مع 

 تحضاكثيرا ما كانت و، لألخذ بهاشخص طبيعي أو معنوي خاضعين للقانون الخاص 

إذا تعلق األمر ببيع حق عيني عقاري وارد على أمالكها الخاصة ، على في ذلك باألولوية 
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باقي الشفعاء وفقا للترتيب المنصوص عليه  يليها فيما بعد اعتبار أنها صاحبة حق الرقبة ،

  . من القانون المدني المعدل و المتمم  795المادة  في

إعادة تنظيم مسألة استغالل األراضي الفالحية التابعة للدولة من و في إطار 

 13أسلوب االنتفاع الدائم إلى أسلوب االمتياز ، انتهج المشرع من خالل نص المادتين 

مبدأ قابلية حق االمتياز   ، ]2[ 15/08/2010، المؤرخ في  10/03القانون من  15و

أصحاب االمتياز لنفس المستثمرة الفالحية ، للتنازل عنه مع إمكانية المستثمرين اآلخرين 

أو عند االقتضاء الديوان الوطني لألراضي الفالحية ممارسة الشفعة ، مما يعني أن التنازل 

عن حق االمتياز غير مطلق فهو مرتبط بممارسة الشفعة من قبل هؤالء وفقا للتشريع 

  .المعمول به 

  أهمية الموضوع 

ظامها الخاص يختلف باختالف األصناف القانونية ممارسة الشفعة بوجه عام لها ن

لألمالك العقارية فيما إذا كانت ملكية فالحية خاصة أو ملكية فالحية تابعة للدولة ، بحيث 

و ما  794يخضع الصنف األول إلى الشروط و اإلجراءات المنصوص عليها في  المادة 

الصنف الثاني للشروط و  بعدها من القانون المدني المعدل و المتمم ، في حين يخضع

اإلجراءات المنصوص عليها في القوانين الخاصة ، هذه األخيرة حتى و إن كانت قد نظّمت 

مسألة األخذ بالشفعة في األراضي الفالحية التابعة للدولة ، إال أنّها تفتقر للكثير من األحكام 

شفوع فيه ، مما ، و أحيانا أخرى تتعارض مع األحكام العامة نظرا لخصوصية الحق الم

تبعا تتخذ موضعا متميزا من حيث الشروط  و اإلجراءات  يجعل الشفعة في هذا المجال 

من هنا تظهر أهمية الموضوع في معرفة النصوص التشريعية المعمول لصفة الشفيع، و 

، المؤرخ في  12/427من المرسوم التنفيذي رقم  99المادة بها و المشار إليها في نص 

16/12/2012 ]3[ .  

  أسباب اختيار الموضوع

بين بين أحكام القانون المدني المعدل و المتمم باعتباره المرجع العام ، و  الجمع

  29/12/2010المؤرخ في   10/326و المرسوم التنفيذي له رقم  10/03أحكام القانون 
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دافعا ممارسة الشفعة في بيع حق االمتياز ، كان ، باعتبارهما المرجعان الخاصان في  ]4[

الختيار موضوع دراستي قصد تحديد نطاق تطبيق هذه النصوص ال سيما و أّن ممارسة 

  .الشفعة في األراضي الفالحية التابعة للدولة على وجه الخصوص لم تحض بتنظيم سابق 

  أهداف الموضوع 

تهدف الدراسة إلى محاولة التوفيق بين أحكام القواعد العامة و القواعد الخاصة 

للتوصل إلى نظام إجرائي موّحد يتناسب مع اآلخذين بالشفعة و طبيعة المستثمرة الفالحية ، 

  : و من ثم كانت إشكالية الموضوع على النحو التالي 

  إشكالية الموضوع 

المنصب على األراضي الفالحية  حق االمتياز ضوابط ممارسة الشفعة في بيعما هي 

  التابعة للدولة ؟

لإلجابة على هذا الطرح اقترحنا تقسم موضوع الدراسة إلى مبحثين ، خصص 

  . األول لدراسة شروط األخذ بالشفعة ، أما الثاني فخصص لدراسة إجراءات األخذ بالشفعة 

  شروط األخـــذ بالشفعــــة/  المبحث األول

األخذ بالشفعة شروطا معينة ، يتعلق بعضها بالحق يشترط في 

( ، و البعض اآلخر بالشفيع و المشفوع منه )المطلب األول ( المشفوع فيه 

  : كما يلي، ) المطلب الثاني

  الشروط المتعلقة بالحق المشفوع فيه /  المطلب األول

يكون حقا ، أن السالف الذكر  10/03يشترط في الحق المشفوع فيه وفقا للقانون 

، و أن يكون هذا األخير مشاعا بين أعضاء ) الفرع األول ( عينيا عقاريا واردا على عقار

( ، كما يشترط بعض الفقهاء عدم تجزئته ) الفرع الثاني ( المستثمرة الفالحية الجماعية 

  .) الفرع الثالث 



110 

2016جوان . ،10ع: جملة البحوث والدراسات العلمية  

  أن يكون الحق المشفوع فيه وارد على عقار /الفرع األول

من القانون المدني المعدل و المتمم على  794مفهومنص المادة ترد الشفعة في 

هو كل " من نفس القانون  683العقار دون المنقول ،   و العقار في مفهوم نص المادة 

شيء مستقر بحيزه و ثابت فيه و ال يمكن نقله منه دون تلف ، و ما عدا ذلك من شيء فهو 

لح أن يكون محال للحقوق المالية شرط أن ، و الشيء في نظر القانون هو ما يص" منقول 

  .يكون قابال للتعامل فيه 

الحقوق المالية التي يكون الشيء محال لها كثيرة التنوع ، منها الحقوق العينية 

األصلية كحق الملكية    و حق االنتفاع و حق االرتفاق ، و منها الحقوق العينية التبعية 

حقوق الشخصية كحق المشتري في تسليم المبيع و كحق الرهن و حق االمتياز ، و منها ال

في انتقال ملكيته إليه ، و حـق المستأجر في تسليم العين المؤجرة و في تمكينه من االنتفاع 

: ، و بهذا يمكن القول بأن الحقوق المالية تنقسم إلى  ]5[بها و حق المؤجر في استردادها 

  .حقوق مالية عقارية و حقوق مالية شخصية 

ر ماال عقاريا ، كل حق عيني يقع على عقار ، سواء كانت حقوقا عينية يعتب

أصلية أو تبعية ، و من بين األموال العقارية التي تعتبر حقا عينيا واقعا على عقار ، حق 

االنتفاع الذي يتفرع عنه حق االستعمال و حق االستغالل ، و يقصد بهذا األخير ، سلطة 

ماره و منتجاته ، أي سلطة الحصول على ما يغله الشيء استثمار الشيء و الحصول على ث

  .] 6[من ريع أو دخل 

 أعالهمن القانون المدني  794يدخل في مفهوم العقار المنصوص عليه في المادة 

كل حق عيني عقاري وارد على عقار ، و تأسيسا على هذا فإن الحق الذي يخضع للشفعة 

، هو حق االستغالل الذي تمنحه  10/03قم من القانون ر 15،  13،  04طبقا للمواد  

الدولة إلى كل مستثمر صاحب امتياز ، و هو حق عيني عقاري قابل للتنازل و التوريث و 

منه ، يمنح بموجب عقد امتياز يعد من طرف مديرية أمالك  13الحجز تطبيقا لنص المادة 

  .  ]7[الدولة للوالية ، يسجل و يشهر بالمحافظة العقارية 
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 أن يكون الحق المشفوع فيه مشاع /ع الثانيالفر

إذا ملك " من القانون المدني أعاله  713نكون أمام ملكية شائعة وفقا لنص المادة 

اثنان أو أكثر شيئا   و كانت حصة كل منهم فيه غير مقررة فهم شركاء على الشيوع ، و 

لحقوق المشاعة بين ، أي أن ا" تعتبر الحصص متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك 

الشركاء ال تكون مملوكة من قبل كل الشركاء ، بل يملك كل شريك في المال المشاع 

بينهم حصته المشاعة بالقدر المقرر له ، األمر الذي يميز الملكية الشائعة عن الملكية 

  . المفرزة و عن الملكية المشتركة 

التابعة للدولة و كذا األمالك و حق االستغالل الممنوح على األراضي الفالحية 

السالف الذكر ، هو حق عيني عقاري  10/03السطحية المتصلة بها بموجب القانون 

مشاع بين جميع المستثمرين أصحاب االمتياز   و بالتساوي إذا كان النظام القانوني 

من نفس القانون ، و  2/ 06للمستثمرة الفالحية ذات طابع جماعي إعماال بنص المادة 

المنوه عنه أعاله ، غير أنه إذا كانت  10/326من المرسوم التنفيذي رقم  12لمادة ا

المستثمرة الفالحية ذات الطابع الفردي ، يتم استبعاد هذا الشرط الستحواذ عضو 

  .المستثمرة الفالحية الفردية على الحق العيني العقاري بأكمله 

  عدم تجزئـــة الشفعــــة  /الفرع الثالث

في أن الشفعة غير قابلة للتجزئة ، أنه ال يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة في المعنى 

بعض المبيع بصفقة واحدة  دون البعض اآلخر ، و ذلك حتى ال تتفرق الصفقة على 

، و تطبيقا لمبدأ عدم  ]8[المشتري فيضار بذلك ، و عليه فالقاعدة أن الشفعة ال تقبل التجزئة 

 15لتجزئة ، يتعين على الشفعاء المنصوص عليهم في نص المادة قابلية بيع حق االمتياز با

  .السالف الذكر ، اكتساب حق االمتياز بأكمله دون تجزئته  10/03من القانون 

، ال يجوز للمستثمرين أصحاب االمتياز كشركاء على الشيوع اكتساب و تبعا لذلك 

صطلح عليه أيضا بحق االمتياز الحصة العينية العقارية المتمثلة في حق االستغالل أو ما ي

في جزء منه دون اآلخر ، كما ال يجوز اكتساب جزء من الحصة من قبل احد األعضاء و 

اكتساب ما تبقى من الحق من قبل البقية ، ألن اكتساب الحق المتنازل عنه يكون لجميع 
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حدة إعماال المستثمرين أصحاب االمتياز للمستثمرة الفالحية الجماعية بالتساوي و بصفقة وا

  . السالف الذكر  10/03من القانون  15بنص المادة 

أما في حالة تنازل باقي أعضاء المستثمرة الفالحية الواحدة عن رغبتهم في األخذ 

بالشفعة ، أو تنازل عضو المستثمرة الفالحية الفردية عن حق االمتياز ، أو عدم الرد على 

قصد ممارسة الشفعة في اآلجال القانونية ، أو  اإلخطار الموجه ألعضاء المستثمرة الفالحية

تنازل الورثة المستثمر على حقوق مورثهم للغير ، تتقدم الدولة لممارسة الشفعة باعتبارها 

مالكة لألراضي الفالحية بواسطة الديوان الوطني لألراضي الفالحية ، و نظرا لتعدد مهام 

ريات والئية و جهوية تابعة للديوان الديوان الوطني لألراضي الفالحية ، تم تنصيب مدي

] 9[الوطني لألراضي الفالحية لمساندته في المهام المتعلقة باألراضي الفالحية التابعة للدولة 

مبدأ عدم تجزئة الشفعة هو مبدأ مطلق يسري أيضا على الدولة أثناء ممارستها للشفعة ، إذ .

تثمرة الفالحية الجماعية مراعاة يتعين عليها كما هو الحال بالنسبة لباقي أعضاء المس

  .اكتساب حق االمتياز المعروض للبيع بصفقة واحدة 

  و المشفوع منه الشروط المتعلقـة بالشفيــع /  المطلب الثاني

ة الشفعة و الحلول ، هو من يثبت له الحق في ممارس للقواعد العامةالشفيع وفقا 

هو صاحب الحق الذي يرغب في التنازل محل المشتري في بيع العقار ، أّما المشفوع منه ف

) الفرع األول ( عنه للغير و يشفع الشفعاء فيه ، فما هي الشروط المتعلقة بكل من الشفيع 

  ) .الفرع الثاني ( و المشفوع منه 

  الشروط المتعلقة بالشفيع/ الفرع األول 

لمالك ،  من القانون المدني المعدل و المتمم 795تثبت الشفعة مفهوم نص المادة 

الرقبة إذا بيع كل حق االنتفاع ، و للشريك في الشيوع إذا بيع جزء من العقار المشاع إلى 

الشفعاء الذين تثبت ، أما أجنبي ، و لصاحب حق االنتفاع إذا بيعت الرقبة كلها أو بعضها 

 من 15وفقا ألحكام نص المادة في األراضي الفالحية التابعة للدولة لهم ممارسة الشفعة 

باقي الشركاء في الشيوع لنفس المستثمرة الفالحية : المنوه عنه أعاله هم  10/03القانون 

الجماعية الواحدة ،و الديوان الوطني لألراضي الفالحية الذي يمارس الشفعة باسم الدولة و 
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من المرسوم التنفيذي رقم  22و أساس الحديث في ذلك هو نص المادة  ال غير ، لحسابها

الف الذكر ، و مفادها أنه في حالة عدم ممارسة الشفعة من قبل الديوان الس 10/326

الوطني لألراضي الفالحية ، و ال باقي أعضاء المستثمرة الفالحية الجماعية الواحدة ، 

  .يرخص للمتنازل بمواصلة التنازل عن حق االمتياز للمشتري بعد أخذ موافقة الوالي 

ّل بصفة قطعية على أّن األشخاص الذين هذا الحكم أن دّل على شيء ، فهو يد

يجوز لهم ممارسة الشفعة في األراضي الفالحية التابعة للدولة دون سواهم ، هم الدولة 

ممثلة بالديوان الوطني لألراضي الفالحية و باقي الشركاء في الشيوع للمستثمرة الفالحية 

  .الجماعية الواحدة 

حق الرقبة ، و مسئولة عن المحافظة فتتخذ الدولة صفة الشفيع بوصفها مالكة ل

على الوجهة الفالحية لألراضي ، فتستعمل صالحياتها المخولة لها قانونا و المتمثلة في 

التدخل عند رغبة أحد المستثمرين في التنازل عن حق االمتياز ، لممارسة حق الشفعة عن 

جب المرسوم التنفيذي ، الذي تم إنشاؤه بمو] 10[طريق الديوان الوطني لألراضي الفالحية 

المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  24/02/1996، المؤرخ في  ]11[ 96/87رقم 

خذ باقي المستثمرين أصاحب االمتياز ، و يتّ] 12[ 22/10/2009المؤرخ في   09/339

للمستثمرة الفالحية الجماعية الواحدة صفة الشفيع بصفتهم كشركاء على الشيوع مع 

احب حق االمتياز ، و يشترط في الشفيع مهما كانت صفته القانونية ما يلــي المتنازل ص

  :يكون الشفيع مالكا للحق المشفوع فيه أن /أوال

يجب أن يكون الشفيع مالكا لما يشفع به ، أي أن يكون سبب الشفعة قائما لدى 

الشفيع وقت صدور البيع المشفوع فيه ، إذ في هذا الوقت يجب أن تتوفر الشروط 

  .  ]13[الالزمة لطلب الشفعة 

و عليه ، إذا كان الشفيع يشفع بحق الرقبة يجب أن يكون مالكا للرقبة ، و إذا كان 

ريكا على الشيوع يجب أن يكون مالكا على الشيوع للحصة الشائعة بموجب عقد الشفيع ش

  .االمتياز المسجل و المشهر بالمحافظة العقارية 
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كما يشترط أيضا أن تكون ملكية الحق المشفوع فيه موجود قبل عملية التنازل ، 

ألمالكها الخاصة فإذا تصورنا مثال ملكية الدولة لحق الرقبة في األراضي الفالحية التابعة 

قد تم استرجاعها أو اقتطاعها و إدراجها ضمن النسيج العمراني بموجب قوانين خاصة ، أو 

تم استبدالها مع أشخاص طبيعية في إطار نزع ملكيتهم للمصلحة العامة كتعويض عيني عن 

ذلك قبل عملية التنازل عن حق االمتياز ، فال يقوم سبب األخذ بالشفعة ، ألن الدولة 

جردت من صفة الشفيع بزوال سلطتها على األراضي الفالحية ، و لهذا وجب أن تكون ت

ملكية الدولة لألراضي الفالحية موجودة و سابقة عن عملية التنازل  حتى يثبت لها ممارسة 

  .الشفعة بصفتها مالكة لحق الرقبة 

المستثمرة و نفس األمر يقاس عليه بالنسبة لباقي المستثمرين أصحاب االمتياز في 

الفالحية الجماعية الواحدة  بصفتهم شركاء على الشيوع مع المستثمر صاحب االمتياز 

المتنازل عن حق االمتياز ، إذ يجب على هؤالء أن يثبتوا ملكيتهم للحصص العينية 

المشاعة بينهم على األراضي الفالحية التابعة ألمالك الدولة الخاصة قبل عملية التنازل ، 

  .لهم األخذ بالشفعة قانونا حتى يتسنى 

و يشترط لقيام حق الشفيع في األخذ بالشفعة استمراره إلى حين ثبوتها ، أي أنه ال 

يكفي أن يكون حق الشفيع على الشيء المشفوع فيه موجودا وقت البيع ، بل يجب أن يبقى 

و بالتالي ، ] 14[الشفيع مالكا للشيء المشفوع فيه إلى حين أن يتملك الشيء المشفوع فيه 

يجب أن تستمر ملكية باقي الشركاء على الشيوع لحق االمتياز إلى غاية اكتساب حق 

  .االمتياز المتنازل عنه من قبل المستثمر صاحب االمتياز الشريك على الشيوع  

مسألة تحديد وقت ثبوت الشفعة كان محل جدل بين رجال القانون ، فيرى البعض 

شفعة للشفيع تكون بوقت تملك الشفيع ، أي بوقت تسليم ، أن مسألة تحديد وقت ثبوت ال

المشتري بالشفعة ، و يرى البعض اآلخر ، أن ثبوت الشفعة يتحدد بوقت حلول الشفيع محل 

المشتري ، هذا الحلول له  أثر مباشر لإلرادة المنفردة للشفيع في األخذ بالشفعة ، مما يجعل 

، و لحسم هذا  ]15[ذلك ، و بوقت هذا اإلعالن ثبوتها مرتهن بإعالن الشفيع عن رغبته في 

الخالف وجب استمرار حق الشفيع على الشيء المشفوع فيه إلى حين ثبوت الشفعة ، و 

بناء على ذلك ال تجوز الشفعة إذا كان حق الشفيع معلق على شرط فاسخ و تحقق الشرط 
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بعده من تحقق مثل هذا قبل ثبوت الشفعة للشفيع ، بينما ال يتأثر ثبوت الشفعة بما يحصل 

  . ]16[الشرط ، إذ ال مفعول في مجال الشفعة لألثر الرجعي للشرط 

يمكن تصور حق الشفيع المعلق على شرط فاسخ ، إذا ما أخل المستثمر صاحب 

من القانون  23و  22حق االمتياز بااللتزامات المفروضة عليه الواردة في نص المادتين 

من نفس القانون ، و  28ب عليها بموجب نص المادة السالف الذكر ، المعاق 10/03

المنصوص عليها صراحة في متن عقد االمتياز ، فإذا كان حق المستثمر صاحب االمتياز 

مهدد بالفسخ قبل ثبوت الشفعة ، فال يجوز األخذ بالشفعة ، بينما تؤخذ إذا تحقق الفسخ بعد 

في مجال الشفعة كما ذهب إليه الفقيه ثبوت الشفعة ، فالعبرة بعدم رجعية أثر تحقق الفسخ 

 .  عبد الرزاق أحمد السنهوري 

و نحن بصدد ممارسة الشفعة من قبل باقي الشركاء في الشيوع لنفس المستثمرة 

الفالحية الواحدة ، قد يفترض وجود حق من بين الحقوق القائمة مهددا بالفسخ ، هذه 

فإذا ثبت الفسخ قبل عملية التنازل ، ثبتت الوضعية تخضع لنفس المبدأ المشار إليه أعاله ، 

الشفعة في مواجهة البقية دونه ، أما إذا تحقق الفسخ بعد عملية التنازل ثبتت الشفعة في 

                                                                     مواجهتهم جميعا 
  توافر أهلية التصرف  /ثانيا

من القانون المدني المعدل و المتمم ،  794المادة  تصنف الشفعة في مفهومنص

ضمن أعمال التصرف ،  و لذا وجب أن تتوفر في الشفيع أهلية التصرف لألخذ بها ، و إذا 

من نفس  574تمت عن طريق وكيل ، وجب أن تكون الوكالة خاصة طبقا لنص المادة 

ر فان التنازل عن حق القانون ، و في حالة تلقي الحق بالميراث من قبل الورثة القص

االمتياز الموروث يستدعي الحصول على ترخيص صادر عن قاضي األحوال الشخصية 

لتمكين ولّي القاصر من ممارسة الشفعة نيابة عنه ، حسب مقتضيات أحكام نص المادة 

  .] 17[ 09/06/1984، المؤرخ في  84/11من القانون رقم  88/2
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  من األخذ بالشفعة أن يكون الشفيع غير ممنوع /ثالثا 

من القانون  14و  13في إطار التنازل المنصوص عليه في نص المادتين 

تنازل بمقابل ، و تنازل بدون : المشار إليه أعاله يمكن استنتاج حالتين من التنازل  10/03

مقابل ، هذا األخير يكون فقط ألحد ذوي حقوق المستثمر صاحب االمتياز ، و يقصد بهم 

قة قرابة مباشرة بالمستثمر صاحب االمتياز و التي تربط األصول بالفروع كل من لهم عال

  .من القانون المدني المعدل و المتمم 33و  32إعماال بنص المادتين 

من القانون المدني المعدل و المتمم ، على نص  798بإسقاط حكم نص المادة  

ع البيع بين األصول و السالف الذكر ، ال شفعة إذا وق 10/03من القانون  14المادة 

الفروع ، أو بين الزوجين ، أو بين األقارب لغاية الدرجة الرابعة ، و بين األصهار لغاية 

الدرجة الثانية ، و من ثم ال تجوز الشفعة إذا كان الشفيع ممنوعا بحكم القانون من شراء 

  .] 18[  العقار

فإذا كان مشتري حق االمتياز من بين هؤالء األقارب المذكورين في نص المادة 

أعاله ، فالشفعة ضده ال تجوز ، و الحكمة في هذا المنع ، أن البيع الذي يقع ألحد  798

هؤالء يراعى فيه اعتبارات تتعلق بشخص المشتري  األمر الذي ال يجوز معه أن تباح 

  .] 19[نسبة إليه هذه االعتبارات الشفعة لشخص آخر ال تتوفر بال

من أجل ، ال تجوز ممارسة الشفعة من قبل الشفعاء المذكورين في نص المادة 

السالف الذكر في حالة التنازل عن حق االمتياز مجانا لذوي حقوق  10/03من القانون  15

  . المتنازل ، في حين يجوز لهم ذلك إذا كان التنازل عن الحق للغير بمقابل 

  الشروط  المتعلقة بالمشفوع منه / ع الثانيالفر

يشترط في المشفوع منه أثناء مباشرته لعملية التنازل أن يكون مستثمرا صاحب 

نتيجة تطبيق عملية تحويل الحقوق المكتسبة في سواء استفاد من هذا الحق حق امتياز ، 

، أو بموجب ، إلى حق امتياز  08/12/1987المؤرخ في  87/19ظل القانون الملغى رقم 

قرار من الوالي بعد دراسة الملفات الناقصة من قبل اللجنة الوالئية المحدثة بموجب نص 
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يفيد قبول منح االمتياز للمعني ،       أعاله 10/326من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة 

المتنازل لوضعيات المتعلقة يتعلقبابموجب حكم قضائي نهائي فاصل في موضوع نزاع أو 

حق االنتفاع الدائم إما بموجب عقد رسمي معد في إطار التعليمة الوزارية  عن لهم

  ] 20[ 15/07/2002، المؤرخة في  07المشتركة رقم 

إلى حق امتياز ،  87/19و خارج مجال تحويل الحقوق المكتسبة في ظل القانون  

الفالحية المتوفرة يمكن االستفادة من حق االمتياز من خالل الترشح لعملية امتياز األراضي 

من المرسوم التنفيذي له رقم  25و المادة  10/03من القانون  17تطبيقا ألحكام المادة 

السالف الذكر ، بعد إتباع مجموعة من اإلجراءات المتخذة في هذا الشأن بموجب  10/326

  .]21[ 11/11/2012الصادر بتاريخ الوزاري القرار 

إطار إنشاء مستثمرات فالحة في حق االمتياز مسألة التنازل عن و لإلشارة أن 

غير جائز طالما اكتسبت المستثمرة ،  ]22[ 108بموجب المنشور الوزاري رقم  جماعية

يجوز الفاليحة شخصيتها المعنوية بمجرد تسجيل و شهر عقد االمتياز ، و بالمقابل 

السالف  10/03 للمستثمرين أصحاب االمتياز المستفيدين في إطار تطبيق أحكام القانون

، التنازل عن حصصهم قبل تطبيق االمتياز اب استفادتهم من حق بدت أسالذكر مهما تعّد

من نفس القانون ، أي قبل تكوين مستثمرة فالحية جماعية ذات شخصية  20أحكام المادة 

 10/326و ما بعدها من المرسوم التنفيذي رقم  17ع مراعاة أحكام المادة م، معنوية 

  .ذكر السالف ال

ال يكفي االشتراط في المشفوع منه أثناء مباشرته لعملية التنازل أن يكون مستثمرا 

بل البد أن يكون الحق الذي يتمتع به مكرسا بموجب عقد امتياز ، صاحب حق امتياز 

معد من طرف إدارة أمالك الدولة تطبيقا مسجل و مشهر بالمحافظة العقارية المختصة ، 

من القرار الوزاري  08المنوه عنه أعاله ، و المادة  10/03انون من الق 06المادة لنص 

، تمارس هذه المهمة بمقتضى نص المادة الثانية من المرسوم  11/11/2012المؤرخ في 

بموجب تفويض من الوزير  ]23[ 02/03/1991، المؤرخ في  91/65التنفيذي رقم 

  .] 24[المكلف بالمالية 
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  إجراءات األخــذ بالشفـــعة/  المبحث الثاني

،  10/03و المرسوم التنفيذي له رقم  10/03بّين المشرع من خالل القانون 

اإلجراءات المتخذة بشأن ممارسة الشفعة ، بدءا باإلعالم الموجه من المتنازل إلى المدير 

عقود الوالئي للديوان الوطني لألراضي الفالحية إلى غاية إمضاء دفتر الشروط و إعداد 

  .االمتياز 

، قد أحالتنا  10/03من المرسوم التنفيذي رقم  21و  17غير أن نص المادتين 

إلى تطبيق أحكام التشريع المعمول به في مجال ممارسة الشفعة ، و يقصد بذلك القانون 

المدني باعتباره المرجع العام في ذلك  و يعني هذا أن المشرع قد نظم إجراءات األخذ 

يع حق االمتياز الوارد على األراضي الفالحية التابعة للدولة بموجب األحكام بالشفعة في ب

المنصوص عليها في القانون المدني المعدل و المتمم ، وتلك المنصوص عليها في القانون 

السالف الذكر ، بحيث يتعين ثبوت حق   10/326، و المرسوم التنفيذي له رقم  10/03

موجب حكم قضائي نهائي أوال ، ثم استكمال اإلجراءات الشفيع في تملك حق االمتياز ب

، و المرسوم التنفيذي له ، لتعديل المعطيات الجديدة  10/03المنصوص عليها في القانون 

  .المتعلقة بعقد االمتياز الجديد وفقا للحصص المكتسبة 

أمام هذا االفتراض ، و في غياب أي قرار أو تعليمة وزارية تبين كيفيات ممارسة 

الشفعة على األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة بشكل واضح و دقيق ، 

  .نحاول دراسة هذه المسألة  بشكل قانوني صحيح 

فعلى اعتبار أن الشفعة رخصة تخّول للشفيع الحق في الحلول محل المشتري في 

وجب حكم قضائي اكتساب حق االمتياز ، فال يكون له ذلك وفقا للقواعد العامة ، إال بم

نهائي يقضي بثبوت حق الشفيع في األخذ بالشفعة و حلوله محل المشتري في عقد البيع 

الذي تم بين البائع و المشتري ، يستوجب شهره بالمحافظة العقارية حتى تنتقل ملكية الحق 

المشهر المشفوع فيه من البائع إال الشفيع بدال من البائع إلى المشتري ،  و بهذا يعتبر الحكم 

سندا لملكية الشفيع في حق االمتياز المتنازل عنه ، غير أن حلول الشفيع محل المتنازل في 

األعباء المفروضة عليه داخل المستثمرة الفالحية ال يكون إال بموجب عقد امتياز جديد تعده 

  .إدارة أمالك الدولة للوالية 
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لقة وصل بين اإلجراءات و عليه ، يمكن اعتبار الحكم القضائي النهائي بمثابة ح

المنصوص عليها في القانون المدني المعدل و المتمم ، و بين اإلجراءات المنصوص عليها 

من  22إلى  17و المرسوم التنفيذي له ، و انطالقا من نص المواد من  10/03في القانون 

و ما هو منصوص   10/03من القانون  18، و المادة  10/326المرسوم التنفيذي رقم 

عليه في أحكام القانون المدني المعدل و المتمم ، يمكن تبيان إجراءات ممارسة الشفعة في 

من اكتساب حق االمتياز الوارد على األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة 

المطلب ( خالل ممارسة الشفعة من قبل باقي أعضاء المستثمرة الفالحية الجماعية الواحدة 

) المطلب الثاني ( ممارسة الشفعة من قبل الديوان الوطني لألراضي الفالحية  ، و) األول 

  : كما يلي 

ممارسة الشفعة من قبل باقي أعضاء المستثمرة الفالحية /  المطلب األول

  الجماعية الواحدة 

  :نبينها في الفروع التالية ممارسة الشفعة حسب هذه الحالة تمر بعدة المراحـل 

  الم الديوان الوطني لألراضي الفالحية إع /الفرع األول

 10/326من المرسوم التنفيذي رقم  17أوجب المشرع من خالل نص المادة 

أعاله ، على كل مستثمر صاحب االمتياز يرغب في التنازل عن حق االمتياز إعالم 

الديوان الوطني لألراضي الفالحية مع وجوب تبيان هوّية المرشح الكتساب حق االمتياز و 

  .حديد سعر التنازل ت

يعد اإلعالم هنا بمثابة إجراء أولي و التزام قانوني ، يتعين على المتنازل القيام  

به كتابيا مقابل وصل استالم ، الهدف منه دعوة الشفيع إلى إعالن رغبته في األخذ بالشفعة 

  .إذا كان يريد ذلك 
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  إخطار باقي أعضاء المستثمرة الفالحية  /الفرع الثاني

المنوه عنه سلفا ، أن يتم  10/326من المرسوم التنفيذي  18تقتضي المادة 

إخطار باقي أعضاء المستثمرة الفالحية الجماعية الواحدة من طرف الديوان الوطني 

لألراضي الفالحية كتابيا مع وصل استالم ، قصد ممارستهم المحتملة في األخذ بالشفعة ، 

تثمرة الفالحية مكان إدارة األعمال ، أو مكان يتم بشكل شخصي في موطن تواجد المس

إقامتهم المعتادة ، مع العلم أّن الديوان الوطني لألراضي الفالحية ليس ببائع و ال مشتري 

من القانون المدني المعدل و المتمم ، فالحكم الوارد في نص  799في مفهوم نص المادة 

ه ، مما يجعل إجراء اإلخطار في أعال 799أعاله ال ينسجم مع مضمون المادة  18المادة 

مجال ممارسة الشفعة في األراضي الفالحية متميزا عما هو معمول به في القواعد العامة  

ن لم يتم النص صراحة على مشتمالت اإلخطار ، مما يتعّي أخرىهذا من جهة ، و من جهة 

تضي أن يشتمل من القانون المدني المعدل و المتمم التي تق 800الرجوع إلى نص المادة 

بيان حق االمتياز المشفوع فيه بيانا كافيا من حيث موقع : اإلخطار تحت طائلة البطالن 

المستثمرة الفالحية ، حدودها و مساحتها  بيان ثمن حق االمتياز المحدد من طرف المتنازل 

، اسم و لقب و مهنة و موطن كل من المتنازل صاحب حق االمتياز و المشتري ، بيان 

و تبعا لذلك ، .ة القانونية المحددة بثالثين يوما لإلعالن عن الرغبة في األخذ بالشفعة المد

إذا لم يتم اإلخطار بوقوع عملية البيع لحق االمتياز خالل مدة ثالثين يوما ، فان الميعاد 

القانوني ال يسري في مواجهة باقي الشركاء في الشيوع ، و من ثم يحق لهم أن يعلنوا 

من  807األخذ بالشفعة خالل سنة من تاريخ شهر عقد البيع تطبيقا لنص المادة رغبتهم في 

القانون المدني المعدل و المتمم ، ذلك أن القانون ال يأخذ بالعلم الواقعي ، و إنّما يعتمد فقط 

بالعلم القانوني ،  و بالنتيجة ال يسري األجل في حق من يريد األخذ بالشفعة ، ما دام أنه لم 

أعاله  807، وفي حالة فوات األجل المنصوص عليه في المادة  ]25[الطرق القانونية يعلم ب

من نفس القانون  ، بحيث يمكن للشركاء في الشيوع  721، يمكن تطبيق أحكام المادة 

استرداد الحصة الشائعة التي باعها شريكهم ألجنبي عن طريق التراضي خالل شهر من 

سنة إذا لم  15ضا أن يعلنوا رغبتهم في األخذ بالشفعة خالل تاريخ علمهم بالبيع ، و لهم أي

يتم اإلخطار أو لم يتم شهر عقد البيع ، ففي هذه الحالة يسقط حق هؤالء في طلب الشفعة 

بالتقادم كغيره من الحقوق و الدعاوى التي لم يرد بشأنها نص على مدة خاصة لسقوط الحق  
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، تحت رقم  26/06/1985ار الصادر بتاريخ و هذا ما أكدته المحكمة العليا في القر

  . ]27[ 34131، تحت رقم  19/11/1984، و بتاريخ  ]26[ 34707

يتعين علىكل أعضاء المستثمرة الفالحية الجماعية الواحدة بمجرد وصول 

اإلخطار الموجه إليهم ، أن يعلنوا رأيهم في مسألة األخذ بالشفعة ، خالل الميعاد المحدد في 

 10/326من المرسوم التنفيذي رقم  21و  20،  19و تطبيقا لنص المواد اإلخطار ، 

  : أعاله ، قد يتخذ الرد إحدى الصور الثالثة  

و معناه رغبة باقي أعضاء المستثمرة الفالحية ،  التصريح بالرغبة في األخذ بالشفعة -

، و تطبيقا لنص  الواحدة في الحلول محل المشتري في بيع حق االمتياز و باألولوية المطلقة

أعاله ، يتعين عليهم خالل ثالثين  10/326من المرسوم التنفيذي رقم  19و  18المادتين 

يوما من وصول اإلخطار ، إعالن رغبتهم في األخذ بالشفعة للديوان الوطني لألراضي 

من القانون المدني  799الفالحية ، و ليس للبائع أو المشتري حسب مفهوم نص المادة 

و المتمم ، فما هي المدة التي يتعين فيها على الديوان الوطني لألراضي الفالحية المعدل 

  .الرد على المتنازل ؟ 

كما أن المشرع لم يحدد شكل التصريح ، و تبعا لذلك يجوز بأي وسيلة سواء 

كانت رسمية أو غير رسمية ، و ال بطالن طالما أن المشرع لم يقرر ذلك في مضمون 

من القانون المدني المعدل و المتمم  801ه ، و بالمقابل نجد نص المادة أعال 18نص المادة 

، تلزم على أن يكون التصريح بالرغبة في األخذ بالشفعة بعقد رسمي و إال كان باطال ، و 

  .ال يحتج به في مواجهة الغير إذا لم يتم شهره 

أعاله ، من شأنه خلق  19و  18فالفراغ القانوني الذي يعتري نص المادتين  

ثغرات قانونية لصالح المتالعبين بالقانون ، مما يتعين ضبط هذه المسألة بما هو منصوص 

  .من القانون المدني المعدل و المتمم  801عليه في نص المادة 

من  405لنص المادة  يراعى في حساب ميعاد اإلعالن بالرغبة أن يكون وفقا

، و إال سقط الحق في ممارسة الشفعة ] 28[25/02/2008المؤرخ في   08/09القانون رقم 

من المرسوم التنفيذي  20من قبل باقي الشركاء في الشيوع بمفهوم المخالفة لنص المادة 
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أعاله ، إال في حالة عدم اإلخطار بوقوع البيع ، ففي هذه الحالة على  10/326رقم 

ركاء في الشيوع أن يبادروا بإعالن رغبتهم في األخذ بالشفعة خالل سنة من يوم تاريخ الش

من القانون المدني المعدل  807شهر عقد البيع وإال سقط حقهم في ذلك تطبيقا لنص المادة 

و المتمم ، و هذا ما أكدت عليه قرارات صادرة عن المحكمة العليا ، نذكر منها القرار 

  . ]29[ 44804، تحت رقم  23/02/1987الصادر بتاريخ 

التصريح بعدم الرغبة في األخذ بالشفعة، و معناه تنازل باقي الشركاء في الشيوع عن  -

من المرسوم  20رغبتهم في اقتناء حق االمتياز المعروض للبيع ، و إعماال بنص المادة 

ة لممارسة الشفعة أعاله ، يتقدم الديوان الوطني لألراضي الفالحي 10/326التنفيذي رقم 

باسم الدولة و لحسابها ، و عليه في هذه الحالة أن يصرح برغبته في األخذ بها للمستثمر 

من  801صاحب االمتياز المتنازل في شكل رسمي و إال كان باطال تطبيقا لنص المادة 

  .القانون المدني المعدل و المتمم 

طار بطريقة صحيحة مع امتناع ومعناه وصول اإلخ،  غياب الرد في اآلجال المحددة -

باقي أعضاء المستثمرة الفالحية على الرد في مسألة األخذ بالشفعة سواء بقبولها أو رفضها 

مما يترتب عنه سقوط الشفعة في مواجهتهم ، و تنتقل إلى الديوان الوطني لألراضي 

أعاله ،  10/326من المرسوم التنفيذي رقم  20الفالحية لصالح الدولة تطبيقا لنص المادة 

 .و على هذا األخير أن يعلم المتنازل برغبته في األخذ بها رسميا 

  قبل رفع دعوى الشفعة إيــداع الثمـن  /الفرع الثالث 

 10/03لم يتم النص على هذا اإلجراء ضمن المواد المنصوص عليها في القانون 

غياب النص الخاص  المشار إليهما أعاله ، و مع 10/326، و ال المرسوم التنفيذي رقم 

الذي يحدد كيفيات إيداع الثمن ، وجب على الشفيع إيداع الثمن و المصاريف أمام الموثق 

قبل رفع دعوى الشفعة خالل ثالثين يوما على األكثر من تاريخ اإلعالن بالرغبة و إال 

  .من القانون المدني المعدل و المتمم  801/2سقط الحق في ذلك تطبيقا لنص المادة 

من القانون المدني المعدل و المتمم ،  802ع دعوى الشفعة وفقا لنص المادة ترف

من قبل باقي أعضاء المستثمرة الفالحية الجماعية الواحدة على كل من المستثمر صاحب 
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االمتياز و المشتري ، أمام المحكمة المختصة مكان تواجد المستثمرة الفالحية خالل ثالثين 

لرغبة في الشفعة و إال سقط الحق في ذلك، و يعتبر الحكم يوما من تاريخ التصريح با

الصادر في شأنها سندا لملكية الشفعاء متى كان نهائيا دون اإلخالل بقواعد الشهر العقاري 

ن للشفيع أن الثمن المعروض لبيع حق االمتياز ال يتناسب مع قيمته الحقيقية ، يمكن إذا تبّي

ف عن التزامه القانوني في ، دون أن يتخلّالشفعة لدعوى إثارة ذلك أمام القاضي أثناء سير ا

  .إيداع الثمن ، و تبقى مسألة صورية الثمن من عدمها خاضعة لسلطة القاضي 

في هذا الشأن ، حبذا لو أن مسألة مراجعة الثمن تكون قبل رفع الدعوى بشكل 

تم مراجعته من ودي بين المتنازل و الشفيع  وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق موحد ، ت

  . قضائيايعين مختص قبل خبير 

  إمضاء دفتر الشروط  و تعديل عقد االمتياز /الفرع الرابع

من القانون  18من أجل استكمال اإلجراءات الشكلية المنصوص عليها في المادة 

المنوه عنه أعاله ، و جب على أعضاء المستثمرة الفالحية الواحدة المتنازل لهم  10/03

تقديم الحكم النهائي للمدير الوالئي للديوان الوطني لألراضي الفالحية ، باإلضافة إلى عقود 

ا لذلك يقوم هذا األخير بإمضاء دفتر الشروط مع مجموع المستثمرين االمتياز ، و تجسيد

المعنيين ، و تتكفل إدارة أمالك الدولة للوالية بشكليات المطلوبة في تعديل عقود االمتياز 

  .    وفقا للحصص المكتسبة 

ممارسة الشفعة من طرف الديوان الوطني لألراضي /  المطلب الثاني

  الفالحية  

الشفعة من قبل الديوان الوطني لألراضي الفالحية وفقا لإلجراءات تتم ممارسة 

المبينة سابقا ، دون أن تتعدى بذلك مرحلة إمضاء دفتر الشروط و تعديل عقد االمتياز 

المعمول بهما خالل ممارسة الشفعة من قبل الشفعاء الشركاء على الشيوع ، إذ يكفي القيام 

وق إلى ذمته المالية  التي يجبر فيما بعد بالتنازل عنها بشهر الحكم النهائي حتى تنتقل الحق

  .السالف الذكر  96/87من المرسوم التنفيذي رقم  07لصالح الدولة إعماال بنص المادة 
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و في إطار ممارسة الشفعة من طرف الديوان الوطني لألراضي الفالحية   

ر إليهما أعاله ، يتعين و المرسوم التنفيذي له المشا 10/03المنصوص عليها في القانون 

، و ) الفرع األول ( ممارسة الشفعة في المستثمرة الفالحية الفردية علينا أن نفرق بين 

  :كما يلي ) الفرع الثاني ( ممارسة الشفعة في المستثمرة الفالحية الجماعية 

  ممارسة الشفعة في المستثمرة الفالحية الفردية/ الفرع األول

الوضعية تكون للديوان الوطني لألراضي الفالحية دون ممارسة الشفعة حسب هذه 

، و أمام هذا الوضع ال يبقى للديوان  اآلخرينأن يتزاحم معه المستثمرين أصحاب االمتياز 

الوطني لألراضي الفالحية سوى إبداء رغبته في األخذ بالشفعة ، أو عدم األخذ بها عن 

من المرسوم  20، إعماال بنص المادة طريق رسالة مكتوبة إلى المستثمر صاحب االمتياز 

المشار إليه أعاله ، وفي حالة عدم األخذ بها ، يرخص للمتنازل   10/326التنفيذي رقم 

،  18،  16بمواصلة عملية البيع للغير بعد أخذ موافقة الوالي ، مع مراعاة أحكام المواد 

المشار  10/326م من المرسوم التنفيذي له رق 23، و المادة  10/03من القانون  19

  .إليهما أعاله 

  ممارسة الشفعة في المستثمرة الفالحية الجماعية  /الفرع الثاني 

تكون ممارسة الشفعة من قبل الديوان الوطني لألراضي الفالحية في المستثمرة        

الفالحية الجماعية ، في حالة النزول عن األخذ بالشفعة من قبل باقي أعضاء المستثمرة 

ية ، أو عند غياب الرد على اإلخطار الموجه لهم خالل اآلجال القانونية ، و معنى الفالح

هذا أنه ال يمكن للديوان الوطني لألراضي الفالحية أن يتقدم على باقي أعضاء المستثمرة 

الفالحية على اعتبار أن الدولة صاحبة حق الرقبة ، فالقاعدة تقتضي أّن الخاص يقّيد العام 

من القانون المدني المعدل و المتمم ، إذ أّن  795مجال لتطبيق نص المادة و بالتالي ال 

أعاله هي المعمول به فيما يخص األولوية في  10/03من القانون رقم  15أحكام المادة 

  .األخذ بالشفعة 
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  الخاتمـــة

من القانون  13التنازل عن حق االمتياز المنصوص عليه في نص المادة  يتوقف

على ممارسة الشفعة باألولوية من قبل باقي أصحاب  15/08/2010، المؤرخ في  10/03

االمتياز اآلخرين للمستثمرة الفالحية الجماعية الواحدة باإلجماع بصفتهم شركاء في الشيوع 

ن قبل هؤالء يتقدم الديوان الوطني لألراضي الفالحية و عند التصريح بعدم األخذ بها م، 

بوصفها صاحبة الرقبة ، األمر الذي باسم الدولة و لحسابها  كمرتبة ثانية لممارسة الشفعة

  . من القانون المدني المعدل و المتمم  795يعد خروجا على الترتيب الوارد في نص المادة 

ضي الفالحية أن ينفرد بممارسة يمكن للديوان الوطني لألراعند االقتضاء و 

دون أن يتزاحم معه آخرون إذا كانت طبيعة المستثمرة الفالحية فردية ، و في جميع  الشفعة

 وفقا لإلجراءات المنصوص عليها في القانون المدني المعدل و المتممالشفعة تتم الحاالت 

  .عنه أعاله  المنوه 10/03من القانون  17حسب اإلحالة المنصوص عليها في المادة 

ممارسة الشفعة من قبل باقي أعضاء المستثمرة الفالحية الجماعية الواحدة ، و 

من  21المشار إليها أعاله ، و المادة  17حسب اإلحالة المنصوص عليها في المادة 

، ال تتم إال وفقا لإلجراءات  29/12/2010المؤرخ في  10/326المرسوم التنفيذي رقم 

تعارض مع اإلجراءات المنصوص تالمدني المعدل و المتمم ، بما ال المحددة في القانون 

و ذلك من أجل اكتساب حق  السالف الذكر ، 10/03عليها في ذات المرسوم و القانون 

بموجب حكم قضائي نهائي يقضي بثبوت الشفيع في األخذ بالشفعة و عيني عقاري مؤقت 

ائع و المشتري ، و حتى يعتبر الحكم حلوله محل المشتري في عقد البيع الذي تم بين الب

سندا لملكية الشفيع في حق االمتياز المتنازل عنه وجب شهره بالمحافظة العقارية مع تعديل 

  .عقود االمتياز وفقا للحصص المكتسبة 

من  15في حالة عدم األخذ بالشفعة من قبل الشفعاء المنصوص عليهم في المادة  

بمواصلة التنازل عن حق االمتياز للغير بعد موافقة  يرخص للمتنازل،   10/03القانون 

فان حلول المشتري محل المتنازل في األعباء المفروضة عليه ، و تبعا لذلكالوالي المختص 

يستلزم إمضاء دفتر الشروط مع المدير الوالئي للديوان الوطني داخل المستثمرة الفالحية 

  .سم مشتري حق االمتياز  لألراضي الفالحية و إعداد عقد امتياز جديد با
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في النهاية يمكن القول ، أن ضوابط ممارسة الشفعة في بيع حق االمتياز و

المنصب على األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة ، تحتاج توضيحا دقيقا ، 

خذ في هذا الشأن ، نأمل إعادة النظر فيها بتنظيمها عن طريق تعليماتأو قرارات وزارية تتّ

كان على ضوء ما هو منصوص عليه في القانون في الكثير من المسائل ألن ما تم سرده 

بالنص  يأخذالمدني المعدل و المتمم تطبيقا للقاعدة التي تقتضي في غياب النص الخاص ، 

  . العام
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Abstract 
Controversy over the issue of determining the basis of the mandatory power 
in the field of legal rules in general, but arises that matter the most accurate 
for the field of international criminal law, on the grounds that the rules do 
not impose on the state the authority of the highest affair of which are even 
arise between sovereignty is not equal countries to one authority on the 
other, but it should not be confused in this regard between the executive 
power necessary for the implementation of these rules and the binding force 
of international legal base, because the first failure does not mean stripping 
the latter from its binding. 
 We have raised the basis of the binding force of the rules of international 
criminal law several questions related to the ability of international criminal 
law on the independence strength binding on public international law, and 
on the impact of the legal gradient on the binding system in international 
criminal law, right down to the obligation in international criminal law as 
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one of the fruits of the emergence of the court's system International 
Criminal. 

 ملخص

 القانونیة القواعد مجال في اإللزامیة القوة أساس تحدید الجدل حول مسألة  يثور .

 على وذلك الجنائي، الدولي القانون لمجال بالنسبة أدق أن المسألة غیر عام، بشكل

 دول بین تنشأ هي بل شأنا منها، أعلى سلطة على الدولة تفرضها ال قواعده أن اعتبار

 هذا في الخلط عدم یجب أنه غیر األخرى، على سلطة إلحداها السیادة لیس متساویة

 للقاعدة الملزمة القوة وبین القواعد هذه ذيلتنف ة الالزمةيذيالتنف القوة نيب الصدد

  .الملزمة قوتها من األخیرة هذه یعني تجرید ال األولى تخلف ألن الدولیة، القانونیة

الجنائي تساؤالت عدة ترتبط بقدرة  الدولي القانون لقواعد الملزمة القوة أساس أثار ولقد 

القانون الدولي الجنائي على االستقالل بقوته الملزمة عن القانون الدولي العام، وعلى أثر 

التدرج القانوني على نظام اإللزام في القانون الدولي الجنائي، وصوال إلى النظام الخاص 

  .انون الدولي الجنائي كأحد ثمار ظهور المحكمة الجنائية الدوليةلإللزام في الق

القانون الدولي الجنائي يحمل في جوهر وجوده مبادئ وقيما أـكثر منها نصوصا ومواد، 

يرتبط ذلك بخصوصيته كفرع من فروع القانون الدولي، يمتد ليسبق القانون الدولي لحقوق 

تجريم ما يشكل انتهاكا لهما، ويأتي بعد ذلك للمحاكمة اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني في 

والعقاب على ذلك، هذا ما أنار لنا األمل في تحقيق رؤية تطبيقه في أرض الواقع خاصة 

مع تطوره بسرعة نسبية في الشق الموضوعي منه، والذي أصبحت دراسته تكتسي أهمية 

ماية الضحايا والمتضررين من بالغة من زاوية أن قوة وجود هذا القانون هي أنه جاء لح

الحروب والنزاعات المسلحة، ولم يأتي لتنظيم العالقات الدولية وال لتنظيم  فروع من فروع 

  .القانون الدولي، كما أنه آلية لكل فروع القانون الدولي ومكمن الربط بين مبادئها وأصولها

ت بها معظم األديان كما تكمن أهمية هذا القانون في إرسائه لمبادئ وضوابط جاء     

وكرستها عديد النظم وتطالب بها جميع الشعوب وتتفق مع مبادئ وأهداف األمم المتحدة 

فأهميته وثروته الحضارية وتوجهه اإلنساني جعلنا نتقدم . وعمل واختصاصات أجهزتها
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لدراسته من باب إظهار هذه المبادئ واألصول وفق قواعد القانون الدولي انطالقا من 

التي تمكنه من إضفاء الحماية الجنائية في المجال الدولي، ومرد هذه األهمية  طبيعته

المرتبطة بطبيعة الحماية التي ترتكز على مفهوم الجزاء الدولي الجنائي المبني على قوة 

  .اإللزام في هذا القانون

دولي العام فإذا كان إجماع فقهاء القانون الدولي قد انعقد على القول بوضعية القانون ال     

وإلزامه، مسلمين بتأصيل وضعيته وبيان ما يتصف به من إلزام من خالل عدة نظريات 

تدور بين نظرية المذهب اإلرادي المرتكز على إرادة الدولة في الخضوع إللزام القاعدة 

الدولية دون االلتزام الدولي الجماعي في ذلك، وبين النظرية الموضوعية التي تدور حول 

التضامن المبررة لقيام الجماعة على اعتبار القانون الدولي أمرا واقعا يفرض اعتبارات 

نفسه على المخاطبين به، أو إلى وجود القواعد المكونة للقانون التي ليس لها نفس الدرجة 

في هرم القواعد القانونية وإنما تستمد الدنيا منها قوتها من العليا، فإن القانون الدولي 

مرتكزا في بعض أسس اإللزام على مثل هذه النظريات أو بعضها، إال أن الجنائي قد يكون 

طبيعته الخاصة والتي تحتاج قاعدة دولية تتسم بقابلية اإللزام في عمومها ولكنها تحتاج إلى 

قوة تخرجها من دائرة التنظير والتأصيل إلى الوجود والتفعيل الرتباطها بمبادئ ومصالح 

ن القانون الدولي الجنائي هو قانون المبادئ واألسس وليس قانون عليا تحميها، على اعتبار أ

المواد والنصوص الرتباط مصادره بالعرف الدولي، كما أن مهمته هي حماية حقوق 

  .اإلنسان، وهدفه هو العقاب على مخالفة االلتزامات المتعلقة بهذه الحماية

اضيع القانون الدولي العام وحيث يعد القانون الدولي الجنائي موضوعا مهما من مو     

انطالقا من طبيعته التي تمكنه من إضفاء الحماية الجنائية في النطاق الدولي، ومرد هذه 

األهمية هو طبيعة قواعده التي ترتكز على مفهوم الجزاء الذي يترتب على مخالفة قواعده، 

ولي الجنائي باعتباره لذا تظهر اإلشكالية المتمثلة في مدى توافر القوة الملزمة للقانون الد

فرعا من فروع القانون الدولي العام؟، وهل طبيعته المختلفة قد تستدعي ضرورة توافر هذه 

القوة الملزمة ؟، وهل يمكن تحقيق هذه القوة بالمعية من القانون الدولي العام أم هناك 

  .إمكانية لتحققها بعيدا عنه؟
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  بالقانون الدولي العام في مصدر اإللزامعالقة القانون الدولي الجنائي : أوال

ال شك أن وجود القانون الدولي الجنائي له أهمية في تحقيق مبدأ المسائلة عن انتهاكات      

حقوق اإلنسان، وهو كفالة لضمان احترام هذه الحقوق وعدم المساس بها، والحيلولة دون 

ذلك فمن ثم ال يتأتى في رأينا إفالت المجرمين من المسؤولية والعقاب، ولما كان األمر ك

تفسير وضعية القانون الدولي الجنائي وإلزامه إال بالبحث عن علة اقترانها بالجزاء المضفي 

عليها وصف اإللزام، لتوافق أساس اإللزام في القانون الدولي الجنائي مع القانون الدولي 

عه بما توفره له هذه العام في انحصار صدوره عن إرادة الفئة المسيطرة من الدول وتمت

الفئة من جزاء للتعبير عما تراه مالئما لحماية مصالحها، خاصة مع اتصاف القاعدة الدولية 

بالعمومية والتجريد والوضعية واقترانها بالجزاء، فبمعرفة مصدر وجود هذا الجزاء 

إذا والسبب في وجوده يصبح أساس إلزام القاعدة مفهوما وتتجلى وضعيته واضحة للعيان، ف

كان هذا القول األخير هو موقف الفقيه محمد سامي عبد الحميد في مذهبه في إثبات وضعية 

القانون الدولي العام والذي نسانده فيه من زاوية اعتبار بنيان النظرية على مبدأ الجزاء 

كمصدر لإللزام في القانون الدولي على أساس أنه قانون وضعي هو أمر منطقي لوجود 

اتصاف القاعدة الدولية بالوضعية دون الطبيعية تحقيقا لما نراه من متطلبات  الجزاء نتيجة

المجتمع الدولي وظهور القاعدة الدولية في صورتها الجنائية المدرجة تحت القانون الدولي 

الجنائي في شقه الموضوعي، إال أن مسألة الجزاء في نظرنا تطرح عدة إشكاليات تتعلق 

ها، وطبيعة الجزاء الدولي كمصدر لإللزام في القانون الدولي بموقف القانون الدولي من

  .الجنائي

فإذا كان القانون الدولي الجنائي هو قانون وضعي لتفرعه من القانون الدولي العام الذي     

يتصف بالوضعية كذلك، فإنه باالنتقال إلى دراسة أحوال الجماعة الدولية والتأمل في 

لزام في قواعد القانون الدولي العام وتبيين موضع القوة أحوالها بغية معرفة مكمن اإل

المسيطرة فيه القادرة على التحكم في وضع قواعد القانون الدولي المعبرة عن مصالحه، 

وبعض ما يظهرونه لنا على أساس أنه مبادئ وإضفاء وصف اإللزامية والوضعية عليه 

يتضح لنا أن ما قاله الفقيه صواب  بتوقيع الجزاء على المخل بها من أعضاء هذه الجماعة،

من أن المجتمع الدولي أصبح بالفعل مجتمع طبقي تسيطر فيه جماعة وتحكم سيطرتها على 

األخرى، ويضطر البعض إلى االلتزام بالقانون الدولي لضعفه وعدم قدرته على تحمل 
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ن زاوية أن إطار ما العقاب، إال أن اتفاقنا مع الفقيه في كل ما سرده هنا ال يجعلنا نسلم به م

حدده كان يخص القانون الدولي العام وفي فترة سابقة، ألنه أثناء محاولة إسقاط ذلك على 

القانون الدولي الجنائي ظهرت لنا عدة نقاط تختلف وهذا المذهب وتؤسس لمذهب آخر يقوم 

  :على عدة أسس منها

كما ذكر الفقيه وأن أساس  أن القانون الدولي الجنائي لم يأت ليحمي مصالح الدول الكبرى

القوة فيه ليس اإللزام الذي تفرضه الدول العظمى على الدول الضعيفة من جزاءات كما هو 

حال القانون الدولي العام، وإنما جاء ليحمي ضحايا النزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق 

أولى قوته اإلنسان، فهو قانون يحمي مصالح الضعفاء والمنكوبين من الحروب، فهو يستمد 

والتي  الجنائي الدولي القانون يحميها التي اإلنسانية القيم أهمية وإلزامه من هدفه اإلنساني و

 ، وأدخلتها في مبدأ االلتزامات اآلمرة بالصفة االعتراف لقواعده إلى الدولية بالجماعة دفعت

 الدولة على الدولي القانون يفرضها التزامات وبأنها  Erga omnesالكافة  مواجهة في

 نظرا ضمان احترامها، في قانونية مصلحة الدول لكل يكون و ككل، الدولية الجماعة اتجاه

 في الصادر لحمايتها وهو ما أكدته محكمة يوغسالفيا في الحكم تسعى التي الحقوق ألهمية

 األحكام وأشهر أول الحكم هذا يعد و 1998 ديسمبر 10 بتاريخ فورونزيجا  أنتو" قضية

 من بذلك قامت حيث اآلمرة ، الدولية القواعد المحكمة الجنائية ليوغسالفيا فيها  تناولت التي

 إلى من المحكمة إشارة التعذيب، وهي تحريم لقاعدة الصفة اآلمرة على التأكيد خالل

 قامت إشارة، مجرد أنها رغم الدول مثل مثلهم اآلمرة الدولية بالقواعد األفراد إلزام إمكانية

لألمام، كون حكم المحكمة وضع تحريم التعذيب  خطوة تعد أنها إال فقط، واحدة مرة بها

ليس كالتزام آمر محكوم باتفاقية فينا وإنما إلزاما مستقال عن المسؤولية الدولية مرتبط 

بالمسؤولية الجنائية لكونه جريمة تستوجب التجريم و العقاب وهو التزام مزدوج يقيم قواعد 

  .1م خاصة في اإللزام قد تختلف مع القانون الدولي العا

من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ) 98(نجده في نص المادة ودليلنا في ذلك 

حيث أن القانون الدولي قد يمنح حصانات لرؤساء الدول وأعضاء البعثات الدبلوماسية من 

 ولكن) كما في اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية ( المقاضاة الجنائية من قبل الدول األجنبية 

ماذا لو قام هؤالء الرؤساء أو أعضاء البعثات الدبلوماسية بإرتكاب إحدى الجرائم المدرجة 

في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية هل كونه رئيس دولة أو سفير أو عضو هيئة 
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دبلوماسية يعفيه من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية؟ في واقع األمر أن اإلجابة هي ال 

مكن االستدالل على ذلك بمحاكمة الرئيس البشير فهو رئيس دولة ما زال في السلطة وله وي

حصانة رؤساء الدول طبقاً إلتفاقية فينا السابق اإلشارة اليها، إال أن المحكمة أصدرت بحقه 

مذكرة توقيف، كذلك فإن القانون الدولي يجب أال يقف عائقا في حالة ارتكاب أصحاب 

الجرائم الدولية األشد خطورة بل يجب أن تقدم الدولة الموجود الشخص  الحصانات ألي من

  .2على أراضيها المساعدة الكافية للمحكمة الستقرار العدالة الجنائية الدولية

بالقواعد اآلمرة،  اتفاقية قمع جريمة اإلبادة الجماعية قواعد وصف فإن هنا كذلك من و

في قضية  17/12/1997الصادر في  حكمها في محكمة العدل الدولية عليه والذي أكدت

وأن  اإلبادة، معاهدة عن الناتجة للواجبات اآلمرة بالخاصية التذكير أعاد البوسنة والهرسك 

 أن األحوال كل في يمكن ال قبل البعض، من المعاهدة خرق بأن قانونا اعترفت األطراف

 يمكن تجاوزها ال حدود وضع إلى يؤدي المعاهدة و لهذه أخر كمبرر لخرق يستعمل

القواعد  أن الغية، إذ األعمال تلك تعد به قامت ما وإذا التعهدية للدول، الصلة بواسطة

وتكوين  الدولي، القانوني والنظام الدول سيادة بين للعالقات كلي لتعديل المجال تفتح اآلمرة

 قاعدة كذلك بوصفها للدول، الحرة اإلرادة على تعلوا أن القانونية للقاعدة تسمح شروط

 على باالحتجاج يسمح وجاهية، ومعيار قاعدة تشكل أنها حيث انتقامية، موضوعية ليست

 تحدد اآلمرة القواعد فإن الدولي، بالنتيجة المجتمع وسط في األعمال الفردية مشروعية

القانون الدولي، وخاصة القانون الدولي الجنائي على اعتبار أن هذه  في التطبيق مدى أساس

االتفاقية المتعلقة بقمع جريمة اإلبادة هي من المصادر األساسية لهذا القانون والذي أخذت 

  .فيه شكل الركن الشرعي بإدراجها في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية

يرى الباحث أن المجتمع الدولي يجب أن يضع المحكمة الجنائية الدولية في وضع يستطيع و

دولي الجنائي وإال تكون االتفاقيات المعقودة في إطار القانون الدولي معه أن تطبق القانون ال

عائق أمام المحكمة في تنفيذ قراراتها وذلك إلرساء قواعد مستقرة في القانون الدولي الجنائي 

كسوابق يتم اإلسترشاد بها في المستقبل وتكون ملزمة للدول حتى ال يرتكب أصحاب 

هذا ما حدا بنا إلى دولي ومن ثم للمحكمة الجنائية الدولية، الحصانات أي خروقات للقانون ال

اعتبار أنه حان الوقت إلظهار أن لكل فرع من فروع القانون الدولي قوة إلزامية تحويها 

مبادؤه ونصوصه ولم يعد باإلمكان تطبيق القوة الملزمة للقانون الدولي العام على كل فروع 

ي الجنائي، نظرا العتبارات تعود إلى طبيعته الخاصة القانون الدولي وخاصة القانون الدول
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التي تقتضي تدخل اعتبارات أخرى غير الجزاء في االلتزام بأحكامه، خاصة أن قواعد 

القانون الدولي الجنائي تتداخل فيها اعتبارات معنوية مرجعها ضمير الدولة ومبادئ األخالق 

لتقيد بما سبق التراضي عليه، والتغاضي العامة وما يقتضيان به من وجوب احترام العهود وا

عن هذه االعتبارات يعرض الدولة إلى الظهور بمظهر العابث المستهتر بل ويعرضها 

للجزاء إذا وقع منها إخالل صريح بما سبق وأن تقيدت به، ومن مصلحة الدولة إال تقف هذا 

  .3الموقف الذي ينال من مركزها األدبي في المجتمع الدولي

  تران اإللزام بالجزاء في القانون الدولي الجنائياق: ثانيا
القاعدة القانونية توجد نتيجة حاجة اجتماعية تدفعها للوجود وهي توجد ولو لم يصحبها 

جزاء، أو كان الجزاء الذي يحميها ضعيفا دون أن يؤثر ذلك على صفتها القانونية، فحقيقة 

القانون الدولي ولكنه ال يمكن أن يدلل أن عدم توافر الجزاء قد يدفع البعض إلى اإلخالل ب

  .4به على عدم وجود القاعدة أو على انعدام قوتها اإللزامية

لذا يبدو أن اقتران اإللزام بالجزاء في القانون الدولي الجنائي يتحقق بالعودة إلى طبيعة هذا 

لب القانون حيث يتصف بصفة الجنائي الرتباط وجوده بالجرائم واالنتهاكات والتي تتط

عنصرا آخر هو عنصر الدولية فتأتي تلك الجرائم منتهكة للقواعد واالتفاقيات واألعراف 

الدولية فتشكل جريمة دولية، ليرتبط ذلك كله بمبدأ الشرعية الذي يشكل مفهوما للقانون، 

فيصل الجزاء في النهاية كترتيب على اإلخالل بما سبق، لكن إذا كان الجزاء يحقق الردع 

  اإللزام؟فكيف يحقق 

يظهر دور الجزاء في تحقيق اإللزام عن طريق تحقيق عنصر معنوي تحتاجه القاعدة 

الدولية وهو إظهارها بشكل يتفق مع هدف القاعدة القانونية، وأن تكون مبنية على 

التراضي، ليصبح فرض االلتزامات على الشخص الدولي المخاطب بأحكامها مرتبط 

ب الموجود فيها، فيكشف لنا طبيعة العقوبة المطبقة على بالقاعدة الجنائية وليس بالعقا

المجرم وهي نتيجة عدم التزامه بالقاعدة، فيصبح الجزاء كاشفا لاللتزام ومعاقبا على عدم 

  .التقيد به

كما أن حقيقة اإللزام تحتاج إلى سند قانوني يتمثل في انطباق وصف القواعد اآلمرة على 

لجرائم الدولية التي تشكل انتهاكا لالتفاقيات واألعراف الدولية القانون الدولي الجنائي، وأن ا

السائدة هي قواعد تسمو على باقي القواعد العادية أو التيسيرية في القانون الدولي، وأن سند 

اإللزام هو النصوص الموجودة في االتفاقيات الدولية التي تجعل من انتهاكها جريمة دولية 
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آمرة هي  المخالفة لقاعدة دولية عقوبة إال بنص، والتصرفات  تطبيقا لمبدأ ال جريمة وال

 هذه باطلة في القانون الدولي العام وتشكل انتهاكا في القانون الدولي الجنائي مما يعني أن

 هرمي تدرج تشكل إلى تؤدي  أنها لدرجة الدولي، القانون قواعد باقي على تسمو األخيرة

 التدرج، لذا يبدو أنه يجب التأكيد على هذا قمة هي تترأس و الدولي القانون قواعد بين

 الدولية القواعد فكرة نتيجة تكريس الدولي، تشكََل القانون قواعد بين هرمي تدرج وجود

 المعاهدات، الرئيسية الدولي القانون الدولي، حيث أن مصادر القانوني النظام في اآلمرة

 بعض أن إال بينها، فيما هرمي تدرج لعالقة تخضع للقانون ال العامة المبادئ العرف،

 ألهمية قواعد أخرى نظرا من أهم -ومنه القانون الدولي الجنائي -الدولي القانون قواعد

 القانوني النظام في بوضع خاص تحظى و أعلى مكانة تحتل فإنها السبب لهذا و مضمونها،

  .5األخرى الدولي القانون قواعد باقي اإللزام على أسبقية لها فتكون الدولي،

 تلك( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بقولها  53هذا الموقف استخلصناه من المادة 

، )بها اإلخالل يجوز ال كقاعدة مجملها، في الدولية الجماعة من بها المعترف القواعد

 للخرق قابليتها عدمومعنى كلمة عدم اإلخالل تتفق في مضمونها مع مفهوم عدم االنتهاك و

فالتدرج  في شق التجريم  وبذلك يكون اإللزام في عدم اإلخالل مستقى من النص السابق،

الهرمي لقواعد القانون الدولي، نشأ بعدما قامت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، بإدخال 

مفهوم القواعد الدولية اآلمرة، ضمن إطار القانون الدولي الوضعي، لتؤكد من خالله على 

انسجام وتوافق في االلتزامات الدولية، ويظهر سمو القواعد الدولية اآلمرة ضرورة وجود 

في صورة القانون الدولي الجنائي على باقي قواعد القانون الدولي األخرى، من خالل 

  .جسامة النتائج المترتبة عن مخالفته وانتهاكه

القانوني من ومن ثم تتجلى وظيفة الجزاء في ضمان حسن التقيد بما  ورد في النظام  

قواعد وأحكام، فالقواعد القانونية تكون أكثر احتراما إذا كان هناك جزاء محدد ومعلوم 

تنطق به السلطة القضائية الدولية المختصة، فأصبح وجود الجزاء مالزما للقانون الدولي 

الجنائي لظهور أجهزة قضائية خاصة ومدولة ودائمة تطبقه وتضمن تنفيذه، فيصبح مكمن 

إللزام هنا هي وجود القاعدة الملزمة والعقوبة على المخالف لها، وهي معادلة يقف قوة ا

اإللزام فيها موقف القوة أكثر من الجزاء وهي فكرة احترام النظام القانوني فقيام الجزاء 

المادي يحميه بعقيدة أن القاعدة ملزمة إلمكانية تحقيق جزاء مادي لها، وأن فقدان الجزاء أو 
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ه ال تأثير لهما على القانون في وجوده وكيانه، بل يقتصر تأثيرهما على التنظيم عدم كفايت

  .6االجتماعي الدولي فقط

  أثر التدرج القانوني على نظام اإللزام في القانون الدولي الجنائي:  ثالثا
الخالف  انعكس فقد العام، الدولي القانون فروع من فرع أنه بحكم الجنائي الدولي القانون

 الخاصة فالطبيعة الدولي، القانون إلزامية مدى في أيضاً الخالف إلى األخير هذا إلزامية في

 الدولي القانون في تؤثر بالتأكيد فهي العام الدولي القانون في تؤثر كما الدولي للمجتمع

 تحت نشأ الذي الجنائي الدولي القانون قواعد إلزامية مدى عن التساؤل مما يثير الجنائي،

 مر على للحروب المدمرة اآلثار من بالحد نادت التي واإلنسانية األخالقية القيم تأثير

 التي واإلجرائية الموضوعية الدولية القانونية القواعد من مجموعة أصبح أن إلى العصور،

 ومحاكمتهم مرتكبيها ومالحقة الدولي المجتمع خطورة على الجرائم أشد تجريم إلى تسعى

 مدى حول اتجاهين إلى الجنائي الدولي القانون فقهاء انقسم فقد بحقهم، وعليه العقوبة وتنفيذ

الجنائي،  الدولي القانون قواعد إلزامية األول بعدم القانون، فنادى االتجاه قواعد هذا إلزامية

 الصفة لها يكون أن دون أو المجامالت األخالق قواعد مجال عن تخرج ال لكونها

 تقوم الدولي للمجتمع عليا سلطة يوجد ال أنه إلى االتجاه هذا أصحاب اإللزامية، ويستند

 األحكام بتنفيذ أو تتكفل مرضية بصفة تطبيقها تتولى قضائية سلطة وال القوانين،  بسن

 وتُرتِّب احترامها على المخاطبين تجبر دولية تنفيذية سلطة وال إطارها، في الصادرة

  .7الجزاء إلى تفتقر أنها كما بها، المساس على الجزاء

 نفسها بالدرجة ملزمة وأنها الجنائي، الدولي القانون قواعد الثاني فيرى إلزامية أما االتجاه

 هذا أصحاب بأحكامه، ويستند المخاطبين األشخاص الداخلي الجنائي القانون بها يلزم التي

 على يدل القضائيةالسلطة  فوجود القانون، هذا إطار في قضائية سلطة وجود إلى االتجاه

 فرض مجال في خاص بشكل الجنائي الدولي والقانون عام بشكل الدولي القانون تطور

من  له بما الجنائي الدولي القانون فإن وبالتالي الدولية، القواعد منتهكي على الجزاءات

  .الدولية القانونية القواعد يخالفون الذين األشخاص على الجزاء يفرض وسائل

 عملية خالل من اإلنسان حقوق على الجنائية الحماية يضفي الجنائي الدولي القانون أن كما

 هذا دور إن بل دولية، جرائم واعتبارها الحقوق لهذه انتهاكاً تشكل التي األفعال تجريم

 الجنائية والمبادئ التجريمية القواعد ليضع ذلك يتجاوز بل التجريم، بمجرد يكتفي ال القانون
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 ومحاكمة بمالحقة القانون هذا يمتلكها التي الوسائل خالل من يقوم حيث التطبيق، موضع

  .8الدولية الجرائم مرتكبي ومعاقبة

 إلى يميل الباحث فإن الجنائي القانون الدولي إلزامية مدى في الخالف هذا عرض وبعد

 الدولي القانون مستوى على القواعد هذه إلزامية في تحديد نقصا هناك أن على التأكيد

الجنائي بشكل عام من حيث استقاللية مصدر اإللزام في القانون الدولي الجنائي وسمو 

 خاللها من يمكن التي واألدوات الوسائل تمتلك كانت وإن فهي اإللزام عن القانون الداخلي،

 القانون وسائل واألدوات بمستوى الوسائل هذه مستوى جعل أن إال الجزاءات فرض

 الداخلي القانون لصالح القانونين بين كبير تفاوت هناك أن كما الواقع، مع يتفق ال الداخلي

 فإن وبالتالي القضاة فيها، استقالل ومدى المحاكم وأحكام أوامر تنفيذ بإمكانية يتعلق فيما

 الداخلي كما القانوني النظام إلزام درجة نفس في الدولي الجنائي القانون إلزام درجة جعل

 .به القبول يمكن ال األول االتجاه أصحاب قرر

إلزاميتها إذا نظرنا إليها  بضعف تتصف الجنائي الدولي القانون قواعد أن  يتبين ا وبهذ

بالمعية مع قواعد القانون الدولي العام الرتباط القانون الدولي العام بفكرة العالقات الدولية 

القاعدة وهي قد ال تتفق مع كثير مما يجعل التفسير يغوص إلى مستويات وجهات صدور 

 الدولي القانون مسيرة يربك الخلل هذا أن شك وال من قواعد القانون الدولي الجنائي،

 الجنائية المحكمة رأسها وعلى القضائية أجهزته في الدولي المجتمع ثقة ويهز الجنائي،

  .الدولية

مقارنة مع القانون الجنائي الوطني لذا يبدو أن تطبيق مبدأ إلزام القانون الدولي الجنائي بال

يمكن تطبيقه منفصال عن القانون الدولي العام ولو في الجهة الموجه إليها الخطاب بالقاعدة 

الدولية الجنائية وهي األفراد في كل من القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الوطني، 

الجنائي الداخلي ألن عالقته تكون فيكون بذلك للقانون الدولي الجنائي سيادة على القانون 

بالدرجة الرئيسة بالقانون الجنائي الداخلي، وتبدو أهمية تطبيق مبدأ سيادة القانون الدولي 

الجنائي على القانون الجنائي الداخلي من حيث أن القانون الدولي الجنائي قد يجرم بعض 

الجنائي الداخلي وهنا تتولد التصرفات ويعاقب عليها بينما تكون أحيانا مباحة في القانون 

المشكلة فهل أن األفراد يخضعون للقانون الجنائي الداخلي ويعملون بأحكامه أم أن قواعد 

القانون الدولي الجنائي واجبة االحترام وملزمة لهم ويجب مراعاتها من قبلهم ؟، ال شك أن 

دولي الجنائي عما هو هذه المشكلة تتولد نتيجة اختالف مصدر قاعدة التجريم في القانون ال
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موجود في القانون الجنائي الداخلي، فمن المعروف أن مصدر عدم المشروعية الجنائية في 

القانون الجنائي الداخلي هو نص التجريم، الذي يضفي هذا الوصف على ماديات معينة 

ية يجد ينقلها من دائرة اإلباحة إلى دائرة التجريم، ونص التجريم هذا بالنسبة للجرائم الدول

مصدره في قواعد القانون الدولي الجنائي االتفاقية منها أو العرفية التي تجرم األفعال 

وتحرم إتيانها ويعاقب على ارتكابها هذا في الوقت الذي قد يكون فيه الفعل خارج دائرة 

  .9التجريم وفقاً لقواعد القانون الداخلي

ئي على قواعد القانون الجنائي الداخلي ويترتب على مبدأ سيادة القانون الدولي الجنا      

نتيجتان ذاتا أهمية كبرى األولى، إذ يجب على كل دولة القيام بتوفيق أوضاع قانونها 

الجنائي مع أحكام القانون الدولي الجنائي، والثانية هو أن على األفراد إن يمنحوا التزاماتهم 

على التزاماتهم الناشئة عن القانون  الناتجة عن القانون الدولي الجنائي أولوية في التطبيق

الجنائي الوطني، فإذا اعتبر القانون الدولي الجنائي فعال ما مكوناً لجريمة في حين إن 

القانون الجنائي الداخلي ال يعده كذلك، فهنا على األفراد عدم اقتراف الفعل المجرم وإال 

لفعل الذي يشكل جريمة في خضعوا للعقاب، وهكذا فإن عدم معاقبة القانون الوطني على ا

نظر القانون الدولي الجنائي ال يعفي مقترفه من المسؤولية وفقاً لهذا لقانون، وال يمكن 

التخلص من هذه المسؤولية بحجة التمسك بالتشريع الوطني، وقد تأكد مبدأ سيادة القانون 

ات دولية فقد جاء الدولي الجنائي على القانون الجنائي الداخلي من خالل عدة وثائق واتفاقي

عدم معاقبة القانون الجنائي الداخلي (في صياغة لجنة القانون الدولي لمبادئ نورمبرغ إن 

على فعل يعتبره القانون الدولي جناية دولية ال يعفي الفاعل الذي ارتكبه من المسؤولية في 

  . 10) القانون الدولي

عبد الوهاب حومد إن هذا المبدأ يعتبر القانون الدولي . وفي تعليقه على هذا المبدأ يقول د   

أسمى من القانون الوطني، فإذا تضاربت نصوصهما، كان حق التقدم لألول، وهذا أمر 

يسهل تعليله ألن القانون الدولي، قانون عالمي يلزم سائر بني البشر في حين أن القانون 

إقليمي، يحكم عدداً محدوداً من الناس ثم إن القانون العالمي في الغالب  الوطني قانون

تعاقدي ينشأ عن موافقة الدولة على الخضوع ألحكامه، إما بناء على معاهدة التزمت هي 

كما تم تأكيد . نفسها بها بصورة طوعيه، أو بناء على موافقة غالبية أعضاء األمم المتحدة

مم المتحدة حول عدم تقادم الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب هذا المبدأ في اتفاقية األ

إذ بعد أن عددت االتفاقية الجرائم التي ال تخضع للتقادم ذكرت االتفاقية أن  1968عام 



141 

2016جوان . ،10ع: جملة البحوث والدراسات العلمية  

حتى ولو كانت األفعال المذكورة ال تشكل إخالال (األفعال الخاضعة لها تشكل جرائم 

   .)بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه

أن الجرائم المخلة (لتؤكد  1996ثم جاءت مدونة الجرائم المخلة بسلم اإلنسانية أمنها لعام  

بسلم اإلنسانية أمنها هي جرائم بمقتضى القانون الدولي، ويعاقب عليها بهذه الصفة، سواء 

ويمكن القول إن هذا . أكانت معاقباً عليها أم لم تكن معاقباً عليها بموجب القانون الوطني

مبدأ نتيجة طبيعية ومالزمة لمبدأ المسؤولية الدولية الجنائية، إذا ما دام القانون الدولي ال

الجنائي قد عّد األفراد مسئولين عن األفعال التي تمثل جرائم في القانون الدولي الجنائي فإنه 

من الصعب إعفاؤهم من المسؤولية الجنائية لمجرد أن هذه األفعال لم يرد النص عليها في 

التشريع الداخلي ولذلك إذا حصل تنازع بين قواعد القانون الدولي الجنائي وقواعد القانون 

الوطني بالنسبة للمسؤولية الشخصية فان قواعد القانون الدولي الجنائي هي التي يجب أن 

 .11تسود

  النظام الخاص لإللزام في القانون الدولي الجنائي: رابعا
القانون الدولي الجنائي يختلف عنه في القانون الدولي العام  النظام الخاص بااللزام في     

الذي يفرض التزامات تتعلق باحترام القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة والعمل على 

صيانة السالم العالمي وهي التزامات منها ما يقع تحت طائلة القواعد اآلمرة، وقد يشترك 

تفصيالت، إال أنه ينفرد بنظام خاص به ينطلق من معه القانون الدولي الجنائي في بعض ال

أن موضوعاته تتعلق بالجريمة الدولية التي تتعلق بما يصطلح عليه بااللتزامات في مواجهة 

الكافة والتي ال تطرح إلزامية عدم ارتكاب الجريمة الدولية فحسب وإنما تتفرع عنها 

دأ المحاكمة أو التسليم، ومبدأ عدم التزامات تتصل بكل مبادئ القانون الدولي الجنائي كمب

تقادم الجرائم الدولية، فشكل اإللزام ال يرتبط فقط بموضوع الجريمة الدولية وإنما يمتد إلى 

كل ما له صلة بها نظرا لخاصية هذا القانون الذي يتطلب هذا النوع من االلتزام من 

زام يضعنا أمام تساؤل أشخاص القانون الدولي، وحتى وإن كان هذا النظام الخاص بااللت

جوهري مرتبط بنوع االلتزام هل هو التزام يقع على عاتق الدول بعدم ارتكاب الجرائم 

  .الدولية، أم هو التزام للمضي قدما في مكافحة ومحاكمة المجرمين الدوليين؟

فيبدو لنا أن مفهوم االلتزام في مواجهة الكافة يكون التزاما وليس حقا ألشخاص      

الدولي في تحديد مدلوله والتحلل من تنفيذه خاصة في زمن النزاعات المسلحة، ذلك  القانون

أن االعتراف بالمسؤولية عن الجرائم الدولية يستتبع معه واجب التسليم أو المحاكمة وهو ما 
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تم تجسيده في نظام روما األساسي  في مبدأ التكامل، حيث يسقط هذا االلتزام حقوقا للدولة 

واالمتناع عن تسليم مواطنيها مما يلزمها بمحاكمتهم عن الجرائم الدولية  كحق الحصانة

تحت ضغط مبدأ التكامل، الذي يضع الجرائم الدولية كاإلبادة والجرائم ضد اإلنسانية  

وجرائم الحرب في مكانة أعلى من غيرها من القواعد الدولية من حيث ضرورة المحاكمة 

مزدوج للدول خاصة الدول التي صادقت على اتفاقيات  عليها وطنيا أو دوليا وهو التزام

ومعاهدات القمع والمعاقبة على هذه الجرائم وكانت انضمت إلى نظام روما األساسي كذلك 

للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة أن نظام االلتزام في مواجهة الكافة إلتزام واحد ال 

  .12يتجزأ

القانون الدولي وهي عمومية اإللزام  لذا يقف هذا النظام بخاصية فريدة في فروع

وخصوصية االلتزام، ما يعني أن اإللزام موجه إلى كافة أشخاص القانون الدولي انطالقا 

من أن القاعدة الدولية الجنائية لها خاصية العمومية في خطابها وأن الجزاء فيها يجعل 

لقانون الدولي العام، أما اإللزام عاما في توجهه لجعل القاعدة محترمة بالشكل المحدد في ا

خصوصية االلتزام فمردها إلى أن االنضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي الجنائي   أو إلى 

نظام روما األساسي خاص بالدول التي انضمت إلى هذه االتفاقيات دون أن يفقد االتفاقيات 

ة الجنائية الدولية ال يفقد العامة فيها  قوة اإللزام، فانضمام الدول إلى النظام األساسي للمحكم

  .مثال قوتها في مواجهتها 1949اتفاقيات جنيف لعام 

  المطالبة باإللزام أم تطوير االلتزام في القانون الدولي الجنائي: خامسا
هاتين المفارقتين بين مفهومي اإللزام وااللتزام توقعنا في القانون الدولي الجنائي المرتبط 

قانون الدولي الجنائي المرتبط بالمحكمة الجنائية الدولية، وكيفية بالعالقات الدولية وبين ال

إيجاد المدلول الحقيقي الواجب التفعيل في كل ذلك، حيث أن العديد من الدول تطالب دوال 

وفي ضل  -كما تفعل العرب مع إسرائيل  -أخرى بااللتزام بالقانون الدولي الجنائي، 

دث االنتهاكات، وتسعى الدول إلى المنظمة الدولية أوضاع ونزاعات يقع عدم االلتزام وتح

لتحقيق االلتزام ويبقى الوضع على ما هو عليه، فاإلشكالية لم تعد تتمثل في تطوير نظام 

االلتزام لثبوت فشله في الواقع الصطدامه بطبيعة المجتمع الدولي، الذي يعتمد السياسة قبل 

  .نونالقانون، فالنتيجة هي الشعور بجمود هذا القا

من  4فنظام االلتزام له إطار قد يتطابق مع القانون الدولي وله ما يقيمه، منه نص المادة 

العضوية في األمم المتحدة مباحة لجميع الدول األخرى الُمحبة للسالم، (ميثاق األمم المتحدة 
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رة على والتي تأخذ نفسها بااللتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قاد

من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية  36والمادة ) تنفيذ هذه االلتزامات وراغبة فيه

للدول التي هي أطراف في هذا النظام األساسي أن تصرح، في أي وقت، بأنها ( بقولها 

بذات تصريحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بواليتها الجبرية في نظر 

، لكن هذا النظام ال )زعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل االلتزام نفسهجميع المنا

يمكن تطويره ليتناسب مع القانون الدولي الجنائي الرتباطه بالمسؤولية الدولية للدول وليس 

بالجرائم الدولية المرتكبة من طرف األفراد، وله من ناحية أخرى نظام قانوني وقضائي 

  .خاص به

نظام اإللزام المراد تحقيقه في القانون الدولي الجنائي المتصل بالجهاز القضائي المتمثل أما 

 غاية إلى - تتحمل ال الدولية المنظمات و الدولة أن بما في المحكمة الجنائية الدولية، فإنه و

 الطبيعي الشخص ضد إال تثار ال المسؤولية هذه فإن .الجنائية الدولية المسؤولية - اليوم

 ممارسة يستطيعون ال الدولية، الجماعة أعضاء بأن هذا يعني و الجريمة، ارتكب الذي

 ارتكبوا الذين الطبيعيين األشخاص على إال الجنائية في المسائل العالمية القضائية واليتهم

 الذي ،"الالعقاب" محاربة هو العالمية القضائية الوالية هذه ممارسة من الهدف و الجريمة 

 القضائية الوالية فمبدأ ، بالجرائم تأثرت التي البلدان في المحلية السلطات تقاعس ينتج عن

 الجرائم تلك الدولية في حالة إلزام بنظر الجماعة أعضاء من عضو العالمية يضع كل

  .13ككل الجماعة عن  بالنيابة

 الدولية  الجنائية به المحكمة هذا اإللزام باحترام أحكام القانون الدولي الجنائي صرحت

 الصادر شركائه و كوبريسكك زوران قضية في الصادر حكمها في سابقا ليوغسالفيا

 جرائم تحرم التي فيها بما الدولي، القانون قواعد أغلبية بأن ( 2001 22 /02/بتاريخ

 بأنها يعني هذا و في آمرة  قواعد هي  الجماعية، اإلبادة و اإلنسانية ضد الجرائم الحرب،

  .14)مخالفتها يمكن وال ملزمة

ويفهم من هذا الحكم أنه يجب اعتبار اإللزام صفة مالزمة لكل قاعدة من القواعد اآلمرة 

 ال اآلمرة الدولية القواعد تطبيق مجال كان خاصة مع القانون الدولي الجنائي، خاصة أنه لو

 العاديون األفراد لكان معاهدات، و اتفاقيات من القانون الدولي أشخاص يبرمه ما يتعدى

 ال ألنهم نظرا القواعد، من الفئة هذه تطبيق و مباشرة باحترام ملزمين وغير معنيين غير

 كذلك تطبق القواعد هذه أن بما لكن دولية، معاهدات اتفاقيات و ا م إبرا صالحية يملكون
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 يمكن والتي  الجماعية اإلبادة و كالتعذيب الدول تقوم بها التي التصرفات بعض على

 الدولية القواعد باحترام مباشرة ملزم الفرد بأن المنطقي القول من فإنه بها، القيام لألفراد

 الدولي العام، لنقف على حقيقة أن كل القانون من أشخاص شخصا يكن لم وإن حتى اآلمرة

نية، لكن ما يحتاجه القانون الدولي الجنائي هو  بحسن االحترام من اإللزام وااللتزام يوجب

 باآلثار مقارنة آمرة فيه، دولية قاعدة مخالفة على النتائج المترتبة جسامة زام  لظهوراإلل

  .15 دولية أساسها االلتزام المبني على إرادة الدولة فقط قاعدة مخالفة عن المترتبة

  خاتمة
الواقع أن نظام القوة الملزمة للقانون الدولي الجنائي لم تأتي دراسته للخروج عـن  

القانون الدولي العام وإنما إلبراز جزئية قوامها ارتباط القـانون الـدولي الجنـائي    قواعد 

بالقانون الدولي العام في مصدر اإللزام لكن هذا ال يمكن التسليم به على إطالقـه، وإنمـا   

يحتاج إلى أحد عناصر استقالليته وهي مكمن القوة فيه، وخلصنا إلى نتيجة مفادها احتيـاج  

ى البحث عن أساسه بعيدا عن القانون الدولي العام وهو ما حصل، وحاولنـا  هذا القانون إل

إثباته وفق القواعد القانونية الدولية وأحكام المحاكم وقراراتها، فاإللزام قوة كل قانون ويجب 

عند تحديده أن ينظر الباحث إلى كل عناصر القاعدة القانونيـة واألشـخاص المخـاطبين    

ديده، والنتيجة الثانية أن هذا القانون يحتاج إلى هذه القوة الملزمة بأحكامها، للوصول إلى تح

الرتباطه بانتهاكات حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، وهذا يعني أنه متى ما كـان  

هناك انتهاك لهذه الحقوق بارتكاب جريمة أو جرائم دولية خطيرة يخـتص بهـا القـانون    

واجب التطبيق على مرتكبيها، وبذلك يكون هـذا القـانون   الدولي الجنائي فإن هذا القانون 

فعاال في حماية حقوق اإلنسان، وتحقيق هذا الهدف يتطلب ضرورة االلتزام بمبدأ المسـاواة  

وعدم التمييز في مجال الحماية الدولية الجنائية لحقوق اإلنسان، فالفلسفة التي بنيت عليهـا  

بأي حال من األحوال اإلخالل بمبدأ المساواة، ذلـك  الحماية الدولية لحقوق اإلنسان ال تقبل 

أن المساواة وعدم التمييز بصدد حقوق اإلنسان التي هي له بسبب إنسانية متصلة اتصـاال  

  . 16وثيقا بمنهج الحماية الدولية الجنائية لحقوق اإلنسان

يذهب إلى القول  schwarzenbergerوتجدر اإلشارة في األخير إلى أن األستاذ 

يتحدث عن المشكلة التي يعاني منها القانون الدولي الجنائي، إن الدول التي تمتلك حق وهو 

الفيتو هي بمنأى عن تطبيق القانون الدولي الجنائي، لذلك فإنها تتمتع في وجهه نظر القانون 
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بمكانة متميزة، وهذا الوضع يؤكد أن إمكانية استخدام الوسائل العسكرية أو القضائية ضد 

ل هي على الورق فقط، لذلك فان أي مسعى يجري بذله لتطبيق القانون الدولي هذه الدو

الجنائي إما ضد روسيا أو الواليات المتحدة األمريكية سوف يكون بمثابة إعالن حرب في 

ظل تسمية أخرى،  ولتحقيق تطبيق القانون الدولي الجنائي في هذه الحالة يجب أن يكون 

الخاص بسياسات القوة الكبرى العالمية في األقل، وإذا ما تم هناك تحول في النظام القائم و

تجريد سيف القوة أو سيف الحرب من أيدي حامليها عندئذ فقط فإن المجتمع الدولي سيكون 

  .17على درجة كافية من القوة لرفع سيف العدالة الدولية الجنائية
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Résumé 

Un grand nombre de penseurs et de sociologues considèrent la polygamie 
légale dans l’Islam comme vile et deshonoraute .Ils la considèrent comme 
l’un des mauvais ris  et coutumes, pris comme l’une des sur vivantes tares 
de l’époque de la “Djahiliya” antéislamique .Cette question devient plus 
dramatique du fait de la mondialisation, de l’ ouverture illimitée , de l 
interaction des civilisations, de la réduction du temps et de l’éspace et de l’ 
influence croissante du mode de pensée occidental qui incitèrent nombre  d’ 
associations fiministes  à réclamer l’abolition définitive de cette coutume, et 
le changement radical du statut légal de la famille musulmane pour en faire 
un statut identique aux lois occidentaux.                     
Il se trouve cependant que la polygamie est antérieure a l’Islam .    C’ était 
une pratique de la plupart de nations .Lors de son avènement, l’Islam la 
régula  .  
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Quelles sont donc les conditions et les limites qu’ il faut  exister à fin d’ 
éviter les inconvénients qui pourraient survenir ?   Dans quelle mesure, le 
législateur Algérien a réussis a répandre à cette problématique ?  

                                                                               ملخص
لقد استهجن كثير من المفكرين واالجتماعيين مسألة تعدد الزوجات في اإلسالم واعتبروها 
من العادات السيئة بل أنها من مخلفات الجاهلية ، وازدادت هذه القضية سوءا بسبب 
العولمة واالنفتاح الال محدود ، واختالط الحضارات مع تقارب الزمن والمسافات ، وتأثرا 

الغرب ، قامت بعض الجمعيات النسوية بالمطالبة بإلغاء  هذه  العادة نهائيا بأفكار 
واإلقالع عنها ، بل واإللحاح على تغيير  قانون األسرة جذريا لجعله مطابقا للقوانين 

  . )1(الغربية 

مع أن تعدد الزوجات وجد في تاريخ اإلنسان قبل اإلسالم ، فقد كان هذا الحكم عند        
معظم األمم ، ولما جاء اإلسالم هذَّبه ونظَّمه ، وعليه فما هي الشروط والحدود الواجب 
توفرها تفاديا لما ينجم عن التعدد من أضرار؟ وإلى أي مدى استطاع المقنن الجزائري 

  جة هذه المسألة ؟ تكييف ومعال

احتلت المرأة أهمية كبرى في مجال الفكر اإلنساني عبر العصور وخاصة في :  مقدمة

العصر الحاضر ، فقد ظفرت بحقوق كثيرة ، واعتنت الشرائع بها اعتناءا كبيرا ، وخاصة 

  .أحكام الشريعة اإلسالمية 

وبا أرادوا من خاللها وقد صدرت كتابـات كثيرة من المستشرقين الغربيين فـي أور     

استغالل قضايا المرأة وأحكامها الدينية للطعن في اإلسالم وتشويه صورته  ، وجعل المرأة 

سالحا وسهما مسموما ُيطعن به اإلسالم ، ومن األحكام التي أثارها الغربيون في هذا الباب 

  .    وجات حكم ميراث المرأة وحكم الولي في الزواج والطالق ، وأهمها قضية تعدد الز

إن التشريع اإلسالمي بجميع أحكامه  : مشروعية التعدد ومبرراته: المبحث األول 

صادر في أصله عن اهللا  تعالى ،  وسواء كانت ثابتة  بالقرآن أو السنة  أو بطرق االجتهاد 

فكل ما جاء من : ، فإنـها شرعت ألهداف ومقاصد وحكمٍ لمصلحة اإلنسان ، وعليه  
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هو العدل والحق والمالئم للفطرة ، ولذلك فحكم تعدد الزوجات بشروطه تشريع للنساء 

وضوابطه  هو المالئم لمصلحة اإلنسان  ، وما يخالفه هو انحراف عن الفطرة والمصلحة 

  . البشرية 

من البديهيات :  )قبل مجيء اإلسالم(التعدد عبر التاريخ : المطلب األول 

سالم  دون  غيره  من الشرائع ، وأن الشريعة التاريخية  أن التعدد لم يتميز به اإل

بل إنه كان موجودا وقائما لدى معظم . اإلسالمية لم تكن سبَّاقَة في تشـريع هذا الحكم 

األمم قبل اإلسالم ، وأقرَّته جميع الشرائع والديانات ، حيث أباحت التزوج بالعدد الغفير من 

ات من النساء  أو إلى المئات لدى الرجل النساء دون قيد أو شرط ، بل قد يصل إلى العشر

  .  )2(الواحد 

أن سيدنا داود عليه الصالة والسالم كان عنده ما يقرب " العهد القديم"فقد جاء في         

من ثالث مائة امرأة وابنه سليمان عليه الصالة والسالم كان عنده سبع مائة امرأة مابين 

 وجارية 3(زوجة( .  

وأما في الحضارات األخرى كـالرومان واليونان والهند والصين  وحتى العرب          

في الجاهلية   فقد ُعرف عندهم التعدُد   وكان سائدا ،  بل لم يكن عندهم  حد يقف دونه 

، وقد ثبت في السنة أنه أسلم كثير من )4(الرجل ، كما ال يوجد أي  قيد أو شرط للتعدد

في عصمة الواحد منهم عدة زوجات ،  فمنهم من أسلم وفي عصمته ثمان العرب ، وكان 

نسوة ، ومنهم خمس من النساء  ،  ولعل أشهر رجل منهم هو غيالن بن سلمة الدمشقي 

َأمسك َأربعا  «: الـذي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .) 5(»وفَارِقْ ساِئرُهنَّ 

أخذ المستشرقون موضـوع  : حكم التعدد في الشريعة اإلسالمية:طلب الثاني الم

تعدد الزوجات وكأنه واجب من واجبات اإلسالم أو شعيرة من شعائره ، وهذا ضالل 

فلقد  أباح اإلسالم التعدد ولم يفرضه كما حاول . وتضليل ، ألن األصل خالف ذلك 

تفي الرجل المسلم بامرأة واحدة ، تكون سكَن الغربيون طرحه ، فاألصل في الزواج أن يك

  .) 6(قلبه ، وُأنْس وحدته 
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وقد أقرَّ اإلسالم مبدأ التعدد لتحقيق أهداف ومقاصد كثيرة ال يدركها إال ذو علم ، وأن      

  .يكون هذا التعدد ألسباب ومبررات أقرَّها  الشَّرع 

خاصة ، فهو من المباحات والرخص  ولذلك فإن التعدد هو عالج لظروف استثنائية       

  . )7(الجائزة وبشروط خاصة 

وعليه فال نجد أي فقيه أو عالم  ذكر بأن التعدد فرض أو سنة   ،  وإنما قال العلماء         

. لما فيه من تعريض نفسه للُمحرَّم " ُيكره لمن له زوجة تُعفّه وتَكفيه أن يتزوج عليها : " 

،  وُروي في الحديث ) 8(»ستَطيُعوا َأن تَعدلُوا بين النِّساء ولَو حرصتُم ولَن تَ «: قال تعالى 

.    )9(»من كَــان لَُه امرَأتَانِ فَماَل ِإلَى ِإحداُهما ، جاَء يوم الْقيامة  وشقُّه ماِئٌل  «:  النبوي 

فالـعدل شرط مالزم لعقد الزواج واستمراره ، ولهذا أجاز الفقهاء للزوجة األولى أن تطلب 

الطالق إن تضررت من ظلم زوجها بزواجه من ثانية ، أو تفاجأتْ بزواجه من قبل دون 

  .) 10(أن يخبرها بذلك فلها أن تطلب التفريق للتَّغرير

الزوجة  الثانية   ، أو كان يخشى من نفسه أال وأما من كان عاجزا عن اإلنفاق على        

فَِإن  «: قال اهللا تعالى. يعدل بين زوجتيه فحرام عليه أن يقدم على الزواج من األخرى 

  . )11(»خفْتُم َأالَّ تَعدلُوا فَواحدةً 

أكل فالذي يقدم على التعدد هو الثقة المسلم في نفسه   الذي يعدل بين زوجتيه في الم       

  .والمشرب والملبس والمسكن والمبيت والنفقة 

كما أنه حذر من الميل وهو الجور في الحقوق ال مجرد الميل القلبي،  وقد  جاء         

قال .   )12(»اللَُّهمَّ هذه قسمتي فيما َأملُك   فَالَ تَلُمني فيما  تَملُك والَ َأملُك  «:  في الحديث 

أي االكتفاء بواحدة أدنى وأقرب لعدم العوِل )   13(»ذَِلك َأدنَى َأالَّ تَُعولُوا  «:  الى اهللا تع

  .وهوالجوروالميل إلى إحداهما دون األخرى 

وال يكاد يوجد . فجعل مجرد توقع اإلنسان عدم العدل من نفسه كاف لمنع من التعدد        

ن الجور ، لذلك كان لنا أن نحكـم بـأن   أحد يتزوج بثانية لغير حاجة وغرض صحيح يأم

الذواقين الذين يتزوجون كثيرا لمجرد التنقل في التمتع ، أو ألجل أن يغيظ األولى ويهينهـا  

، وعليه فالتعـدد  )14(أن هذا محرم في اإلسالم لما فيه من الظلم وهو خراب للبيوت ولألمم 
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بها عن اتخاذه ذريعة أو سـببا  مضبوط في الشريعة   اإلسالمية وُمنظَّم بشروط تنأى بصاح

ــو  ــر أال وهــ ــالطرف اآلخــ ــرار بــ ــ لإلضــ ــة مــ .           دئيا الزوجــ

إن أسباب التعدد الزوجات كثيرة ، منهـا    :أسباب التعدد ومبرراته:  المطلب الثالث

ما يرجع إلى خصائص الطبيعة ،  أو إلى ضرورات المعيشة االجتماعية ، وعليـه فهـذا   

:           المطلــــب يتضـــــمن فــــرعين علـــــى النحــــو التـــــالي    

لك أن خصائص المجتمع وهي من أهم األسباب ، ذ:  خصائص الطبيعة: الفرع األول 

الطبيعية تدل على أن عدد النساء  يزيد على عدد الرجال في جميع بقاع األرض في أوقات 

غالبا بينمـا   16السلم  فضال عن أوقـات الحرب ، ألن الفتاة تكون جاهزة للزواج في سن 

مـن   فهنا  فارق تسـع سنوات.    )15(وقد يزيد 25ال يكون الفتى جاهزا لذلك إال في سن 

مواليد اإلناث وقد يزيد ، والفتاة التي ترفض الزواج قبل استكمال تعليمها في الجامعة مثال 

أو  27بينما زميلها في الجامعة ال يكون جاهزا لذلك قبل  22تكون جاهزة للزواج في سن 

سنوات من مواليد اإلناث وقد يزيد ، فال يستوعبهن غيـر نظـام تعـدد     5أكثر،فهذا فارق 

  .حتى يتحقق لكل فتاة زوج الزوجات 

وال شك أنه إذا لم تتح الفرصة للمرأة في زواج فردي مناسب كان تعدد الزوجات           

  .خيرا لها من أن تعيش راهبة بال زواج ،  أو تنحرف وتبيع نفسها للشيطان 

وأما في وقت الحرب ،  فإن معظم دول أوروبا التي اندلعـت فيها الحرب كان          

د النساء فيها يفوق عدد الرجال ، وال تزل الحروب المروعة المعاصرة تعمل على زيادة عد

ومما الشك فيه أنه ال حل لهذا الحشد المتزايد إال بالتعدد ، وإال فالفساد وضياع . هذا العدد 

وهذا الخيار األخير اليرتضيه من يملك عقال سليما ، وشعورا حقيقيا .  )16(المجتمع 

  . بالمسؤولية

والمراد بذلك أن عدم التعدد يؤدي  : ضرورات المعيشة االجتماعية: الفرع الثاني 

إلى تعطيل عدد كثير من النساء ومنعهن من النسل الذي تطلبه الطبيعة  فيؤدي ذلك إما إلى 

أمراض بدنية وعقلية ، تصبح  بها المرأة عالة على األمة وبالءا فيها بعد أن كانت نعمة 

إباحة أعراضهن والرضا بالسفاح والفجور، وفي ذلك من المصائب عليهن ما  لها ، أو إلى

  . ال يرضى به ذو إحساس بشري
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وهذه المصائب قد انتشرت في البالد األوروبية  حتى أعيـا الناس أمرها وأخذوا          

فما هي الشروط أو . )17(يبحثون عن عالج لها فوجدوا الحل الوحيد لذلك هوالتعدد 

وابط  التي تؤسس  وتنظم تعدد الزوجات في مفهوم الفقه اإلسالمي ، وهذا هو مضمون الض

  . المبحث الموالي 

سبقت اإلشارة إلى  :ضوابط تعدد الزوجات في الفقه اإلسالمي: المبحث الثاني 

أن تعدد الزوجات كان منتشرا في  جزيرة العرب قبل اإلسالم  ، بل إن كثيرا من العرب 

كان في عصمة الواحد منهم عدة زوجات ، ولما جاء اإلسالم لم يبطل التعدد   الذين أسلموا

ولكن عدله وهذبه ،  فبعد أن كانت اإلباحة مطلقة قيدها اإلسالم كما وكيفا ، وهذه الشروط 

  : هي 

إن الحد األقصى الذي أباحه اإلسالم  من الزوجات هو أربعة  :   العدد: المطلب األول 

فال يجوز   »فَانكُحوا ما طَـاب لَكُم من النِّساء مثْنَى وثُالَثَ وُرباع   « :قال اهللا تعالى 

فَواحدةً  «إذا تزوجتم أكثر من واحدة ،  »فَِإن خفْتُم َأالَّ تَعدلُوا   «الزيادة على هذا العدد  ، 

من اإلماء ، وهذا النظام هو أقرب النظم إلى أال  »وما ملَكَتْ َأيمانُكُم  «فاكتفوا بواحدة  »

  .)  18(يكون منكم ظلم لزوجاتكم ، وال لمن تعولونهم ممن تجب عليكم نفقتهم  

وهو من الشروط الكيفية إلباحة التعدد ، فيتمثل :    وجوب العدل: المطلب الثاني 

قة والسكن والمبيت وحسن العدل بين الزوجات  بالمساواة في المعاملة الظاهرة وذلك في النف

  .المعاشرة وأداء الحقوق الزوجية 

وقد جاء في اآلية القرآنية إيجاب االقتصار على زوجة واحدة ُمعلَّقا على خوف          

فاآلية .  »فَِإنِ خفْتُم َأالَّ تَعدلُوا فَواحدةً  «: الظلم ال على تيقنه أو ترجيحه ، حيث قال تعالى 

إباحة التعديد أشد تضييق ،  فمجرد الخوف من الظلم هو محرم للتعدد ضيَّقت دائرة 

،  وكذلك حديث النبي صلى )  19(وموجب لالقتصار على واحدة ، فكيف إذا تيقن ذلك ؟  

، وكذلك قولـه صلى اهللا عليه وسلم )20(»...من كَان لَُه امرَأتَانِ «: اهللا عليه وسلم السابق 

يعني أن المحبة القلبية ال يستطيعـها  أي أحد   )21(»...ا قَسمي فيما َأملُكاللَُّهـمَّ هذَ «:  

من البشـر، وهي ليست مطلوبة  في وجوب العدل ،  ألنها ال ضرر فيها  وهي التي أشار 
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حرصتُم  ولَن تَستَطيُعوا َأن تَعدلُوا بين النِّساء ولَو «:  إليها القرءان الكريم في قوله تعالى 

فَالَ تَميلُوا كُلَّ  «: وهو العدل القلبي ، وهو غير مطلوب  ودل عليه ذلك في قوله تعالى  »

  .فأوصى الزوج أال  يفـرط ويميل إلحداهما كل الميل ويذر األخرى كالمعلقة   »الْميِل 

:           هو وقد أضاف بعض الفقهاء شرطا ثالثا وهو األجدر في عصرنا هذا خاصة و         

محمد عبده  : وهذا الرأي أيده الشيخ  :    القدرة على اإلنفاق: المطلب الثالث 

رحمه اهللا   وهو الذي دفع المسؤولين إلى وضع مشروع  يقضي على تعدد الزوجات قدر 

وال يوجد في .  )  22(ا  القرءان الكريم اإلمكان في حدود الدائرة الشرعية التي  رسمه

القرآن  ما يمنع الحاكم  من أن يتدخل في  تقييد التعـدد إذا رأى كثرته أدت إلى ضرر 

كبير ، وخاصة إذا أصبح لغير حاجة وترك الناس التقيد بشروط التعدد ، كما فعل عمر 

هم من الزكاة وذلك رضي اهللا عنه  في منـع الزواج من الكتابيات، ومنع المؤلفة قلوب

  .  للمصلحة العامة التي جاء  بها  الشرع 

  »ذَِلك َأدنَى َأالَّ تَُعولُوا  «: وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الشرط  بقوله تعالى          

أي بأن ال تكثر عيالكم ، وهو من الفعل عال الرجل " َأالَّ تَُعولُوا " فقد فسر اإلمام الشافعي 

أنفق عليهم ،  ومن كثرت عياله لزم أن يُعولهم ، فاستعمل اإلنفاق وأراد الزم عياله أي 

: أن أصل معنى العول الثِّقل يقال : معناه وهو كثرة العيال ، وذكر الراغب األصفهاني 

وأخرج . )  23(عاله أي تحمل ثقل مؤونته ، والثقل إنما يكون في كثير اإلنفاق ال في قليله 

بأال تفتقروا ، ويؤيده قوله صلى " َأالَّ تَُعولُوا"ابن أبي حـاتم عن سفيان بن عيينة أنه فسر 

ِإنَّك ِإن تَذَر ورثَتَك َأغْنياء ، خَير من َأن تَذَرُهم عالَةً  يتَكَفَّفُون النَّاس  «: اهللا عليه وسلم 

ا األمر بطبيعـة الحـال  ال يقره اإلسالم وال يرضى فقراء ، وهذ: ، ومعنى عالة )  24(»

  .به ألحد من الناس وخاصة ما كان متعلقا باستقراراألسرة وطمأنينة أفرادها 

وعليه فيجوز للقاضي أن يراعي شرط اإلنفاق إلباحة التعدد  وينفذه كقانون ،          

ذه هي الغاية التي قصدها وه. ويكون بذلك موافقا لروح الشريعة اإلسالمية ومقاصدها 

اإلسالم بإباحته تعدد الزوجات ، ليتمكن من السيطرة على كل ما تجر إليه من فوضى 

وطغيان الميول البهيمية ، ألن اإلسالم عام لجميع الناس على اختالف أمزجتهم  وطبائعهم  

، ) 25(ناسوأماكنهم  وأزمنتهم  ،  فيجـب أن يكون فيه من السعة والمرونة ما يناسب كل ال
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وهذه السعة والمرونة من أهم خصائص الشريعة اإلسالمية ومميزاتها المراعية الختالف 

  .  الظروف وتعدد الطبائع 

           :ضوابط تعدد الزوجات في القانون الجزائري: المبحث الثالث 

 1984سنة  يونيو 09المؤرخ في  11/84لم يتطرق قانون األسرة الجزائري رقم 

لمسألة   2005فبراير  27في  02-05والمتضمن قانون األسرة المعدل والمتمم باألمر رقم 

،  فقد ذكر  2005التعدد ،  وإنما وردت في قانون األسرة  بعد تعديـله الواقع في سنة

مسألـة التعدد  في بعض مواده  وجعل له إجراءات خاصة  كشروط استجابة  للمطالبة 

عض الجمعيـات   النسوية الرافضة لقانون األسرة المستمد من الشريعة الملحة  من ب

  . )26(اإلسالمية 

يسمح : " من قانون األسرة الجزائري المعدل ما يلي) 8(فقد جاء في المادة           

بالزواج بأكثر زوجة واحدة في حدود الشريعة اإلسالمية   متى وجد المبرر الشرعي 

يجب على الزوج إخبارالزوجة السابقة والمرأة التي ُيقبل على . ل وتوفرت شروط ونية العد

الزواج بها وأن يقدم طلب الترخيص  بالزواج  إلى رئيس المحكمة لمكـان مسكن الزوجية 

 ")27 (.  

فالقانون الجزائري لم يبين ماهية المبرر الشرعي ، فقد تركه مبهما مما يجعله           

ف األشخاص والظروف واألمكنة ، وبالتالي نضطر إلى عاما ومطلقا يختلف باختال

من قانون  222استخالص مفهوم المبررات الشرعية من الفقه اإلسالمي مستأنسين بالمادة 

األسرة والتي تنص على ضرورة الرجوع إلى الشريعة اإلسالمية فيما يتعلق بما لم ينُص 

للتعدد بسبب قدرته الجنسية أو بسبب عقم المرأة ، حاجة الرجل : عليه قانون األسرة ، مثل 

بفرض رقابة قضائية  تسمح )  :  8(ونصت نفس هذه المادة . طول العادة الشهرية للمرأة 

للقاضي بمنع الترخيص أو رفضه وذلك بعد أن يتأكد من مبررات التعدد و توافر الشروط 

يص القضائي يكاد أن فاشتراط الترخ.  الشرعية من القدرة على اإلنفاق والقدرة على العدل 

يمنعه  ويضيق منه أشد التضييق   فيؤدي بذلك إلى انتشار الزواج العرفي وما يلحق معه 

كما خول المشرع للقاضي السلطة .  )28(من أضرار،كما أنه يؤدي إلى منع حكم أحله اهللا 
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د ، هذا التقديرية دون أن يحدد المعايير التي يمكن أن يرتكز عليها في منح الترخيص بالتعد

  .من جهة 

يمكن أن يبقى ) 8(ومن جهة أخرى ، فإن الترخيص بالزواج المشار إليه بالمادة          

حبرا على ورق ،  ألن الراغب في التعدد يستطيع أن يلجأ إلى الزواج العرفي الذي ال زال 

فرض من ناحية ) 8(،  وهذا االعتراف يمكن أن يلغي المادة )   6(معترفا به في المادة 

  . األمر الواقع ، وممارسة التعدد بهذه الطريقة 

وبسبب هذا التناقض في قانون األسرة أدى إلى استغالل  التعدد على خالف ما           

  .شرع له ، وبذلك ضاعت حقوق كثير من النساء واألوالد 

فقانون األسرة الجديد لم يمس حق الرجل في أن يعدد زوجاته وإنما  ضيَّع حق          

مجموع النساء فـي أن يكون لكل فتاة زوج ،  بل إنه  بنصوصه الخاصة في حق طلب 

التطليق عند تعدد الزوجات ،  وما فرضه من أعبـاء جديدة للطالق قيَّد بذلك تعدد 

في حين كان األولى واألجدر مراعاة .  )29(له مستحيال الزوجات إلى الدرجة التي تجع

  .الحقائق االجتماعية والحاجات البشرية المتعلق بهذا الموضوع الحسَّاس 

وأخيرا نجد اليوم في أوروبا هل رضي الرجال بهذا   االختصاص بامرأة واحدة          

علماء أوروبا بأن وقنعوا بالزواج الفردي في أمة من األمم ؟ خاصة  وقد صرح بعض 

تعدد الزوجات  كان من بين أسباب انتشار اإلسالم في إفريقيا وغيرها وكثرة المسلمين ،  

ومهما كان من ضرر تعدد الزوجات فهو ال يبلغ ضرر قلة النسل  التي منيت به دول 

بهذه الحقيقة " غوستاف لوبون " أوروبا  بانتشار الزنا وقلة الزواج ، وقد صرح المستشرق 

إن تعدد الزوجات عند الشرقيين أفضل من : ( فقال "  حضارة العرب"في كتابـه المشهور 

  .) 30() تعدد الزواج السري عند األوروبيين في جو من االنحالل والفساد

كما أن الزوجة المسيحية في أمريكا وأوروبا  هي مهددة من فائض النساء غير          

ق واالنفصال الجسمـاني والهجر أكثر من مجتمع المتزوجات بخطف أزواجهن  وبالطال

آخر رغم حظر تعدد لزوجات ،  إذا فالمشكلة ليست في التعدد ؛  وإنمـا في استغالله دون 
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سبب شرعي ال تتحقق معه األهـداف الشرعية ، إلى جانب غياب الوعي والفهم العميق 

  .لجزئيات هذه المسألة 

من خالل هذا العرض الموجز  والطرح المختصر حـول مفهوم التعدد  :    خاتمة

وشروطه الخاصة ومبرراته الشرعية ،  يتبين لنا أن اهللا تعـالى أباح التعدد بشروطه 

لتحقيق مصالح  وغايات عامة هي للنساء  أكثر من أن تكون للرجـال ، ألن التعدد على 

ألولـى المريضة أو العاقر من الطالق ، وكذلك ما فيه من أضرار  فهو أفضل  للزوجة ا

في حالة زيادة عدد النساء على عدد الرجال ، فالتعدد يحفظ كرامة المرأة والرجل على حد 

  .سواء 

فال ينبغي أن  –وخاصة التعدد  –كما أن إساءة الناس في تطبيق بعض التشريعات         

ذا التشريع نفسه ، الذي شرع في حد ذاته يؤدي بنا ذلك إلى إلغائه أو إلقاء اللوم على ه

  .لتحقيق مصالح الناس ودفع األذى عنهم 

ولذلك يجب على رجال القانون وأهل العلم من الفقهـاء أن يجتهدوا في البحث عن         

أفضل السبل لجعل الناس يرجعون لشرع اهللا وااللتزام به مع بقاء أصل التشريع كما شرعه 

يجوز ألي كان أن يطـالب بنسخه أو إلغائه ، وقانون األسرة الجزائري اهللا خالدا ،  وال 

رغم التعديل األخير لم ينف مشروعية تعدد الزوجات كحقٍّ يمارسه الزوج ، إالّ أنّه ضّيق 

  .مجاله من خالل إعطاء القاضي سلطة ضبطه ومراقبته قانونا 

ه وال بديل عنه ، حتى تظفر وعليه فإن تعدد الزوجات إعجاز تشريعي ال مفر من        

كل فتاة بزوج ، وهو لم يشرع أصال لصالح الرجل ،  ألن التعدد بالنسبة له مسؤولية 

وتبعات ، وإنما شرع التعدد لمصلحة مجتمع النساء ، ألن الوحي اإللهي يصبو باإلنسان 

ِإنَّ «  :نحو األفضل واألحسن في حياته االجتماعية من منطلق التقويم ، قال عز من قائل 

  . )31( »هذَا الْقُرآن يهدي ِللتِّي هي َأقْوُم
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  :  الهوامش

بلحاج العربي ، الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري ، ديوان المطبوعات .د)1(

.                                                                  186ص 2010سنة  6الجامعية ،ط

 2001سنة  1يوسف القرضاوي ، مالمح المجتمع المسلم ، مؤسسة الرسالة ، ط.د) 2(

.                                   386يوسف القرضاوي ، المرجع نفسه ص.د) 3.       ( 385ص

 1959، مصر سنة  وول ديورانت ، قصة الحضارة ، ط لجنة التأليف والنشر: انظر ) 4(

.                                                                                         81ص 21ج

، وابن أبي ) 1604(،والشافعي ) 1/211(حديث غيالن الدمشقي ، أخرجه الترمذي ) 5(

صحيح ، : األلباني  شيبة وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي واإلمام أحمد ، وقال

).                                              1883(رقم الحديث  291ص 6إرواء الغليل ج: انظر 

.                                                                   القرضاوي ، المرجع نفسه .د) 6(

.                                             وما بعدها  147ص 8دامة المقدسي ،المغني جابن ق) 7(

.                                                                       129سورة النساء ، اآلية ) 8(

ه أبوداود والنسائي أخرج.صحيح : قال األلباني ... ) من كان له امرأتان( حديث ) 9(
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  البحوث و الدراسات العلميةمجلة 

  جامعة يحي فارس

medea.dz‐revue@univ:Email   
  

  للنفايات الحضرية الصلبة  المستدامةبعد االتصال البيئي في اإلدارة 
  ببلدية الجزائر الوسطى" نات كوم " دراسة  نموذجية لمؤسسة 

  
  حفيظة بوهالي.أ

  -03-جامعة الجزائر–كلية علوم اإلعالم و االتصال 
Bouhali.hafida@yahoo.fr 

  

Résumé: 

L’objectif de cette étude est de mettre la lumière sur l’importance de 
l’intégration de la dimension «communication écologique» dans le système 
de gestion durable des déchets solides urbains. Cela revient à mettre 
l’accent sur les outils de communication et d’information. Ces derniers ont 
été proposés dans le programme national de la gestion intégrée des déchets 
solides (PROGDEM) qui se base sur les nouveaux principes adoptés dans le 
monde. Ce programme propose aussi de renforcer le cadre législatif et 
organisationnel, de développer les capacités des entreprises spécialisées et 
d’intégrer les outils économiques et financiers (taxes et fiscalité). 
L’amélioration du partenariat entre les ONG, les banques et le secteur privé 
est prise en considération dans le programme qui prévoit la consolidation 
du principe «pollueur-payeur», la réduction des déchets à la source et 
l’amplification du rôle de la sensibilisation, de la culturation, et de la 
formation en associant le citoyen au développement durable et à la 
protection de l’environnement. Il prévoit en plus la révision de la stratégie 
de communication écologique qui a été activée et l’application des 
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mécanismes par les autorités locales en collaboration avec l’entreprise de 
nettoyage «NET-COM» à travers la commune d’Alger centre durant 
l’année 2010.. 

  :ملخص
البيئي ضمن  إدماج بعداالتصالتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية 

منظومة اإلدارة المستدامة للنفايات الحضرية الصلبة ،أي الوقوف على األدوات االتصالية 
الصلبـة و اإلعالمية التي جاء بها البرنامج الوطني للتسيير المندمج للنفايات 

)(PROGDEM  بحيث يعتمد هذا البرنامج على مبادئ حديثة تم تبنيها عالميا و يقترح
ي و التنظيمي و بناء القدرات المؤسساتية المؤهلة و إدراج أيضا تدعيم اإلطار القانون

و تحسين الشراكة بين الهيئات غير )  رسوم–ضرائب (األدوات االقتصادية و المالية
و العمل على منع و " مبدأ الملوث الدافع"الحكومية و البنوك و القطاع الخاص، و تعزيز 
ة و التثقيف و التدريب من خالل إشراك تقليل النفايات من المصدر  و ترقية  دور التوعي

المستدامة و حماية البيئة، كما تسعى أيضا إلى  تحليل في التنميةالمواطن و مساهمته 
مخطط االتصال البيئي الذي تم تفعيله و تطبيق آلياته من طرف الجماعات المحلية 

  .   2010نة بالتنسيق مع مؤسسة النظافة نات  كوم عبر ببلدية الجزائر الوسطى خالل س
  

  :مقدمة
 الـدول إحدى المشكالت البيئية الكبرى التي توليها  الحضرية تعد مشكلة النفايات

ثارها الضارة على الصـحة العامـة والبيئـة    آلفي الوقت الراهن اهتماما متزايدا ليس فقط 

وتختلف نسبة تولـد  ، وتشويهها للوجه الحضاري بل كذلك آلثارها االجتماعية واالقتصادية

المجتمع وظروفه  حسبخصائص اونوع االصلبة من منطقة إلى أخرى كم المخلفاتالحضرية

  .األنماط االستهالكية والسلوكية واختالف

نظرا ألهمية اإلدارة السليمة للنفايات فإن وضع إستراتيجية  سليمة و متكاملة ، و 

يجب أن تأخذ بعين االعتبار عددالسكان ومستويات المعيشة ومدى التقدم الصناعي والتقني 

وما يسبب  ذلك من تنوع و ازدياد في كميات النفايات ونوعياتها إلى جانب طبيعة المنطقة 
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المناخية المحيطة بها وتخطيط المدينة وتوزيع التجمعات السكانية فيها الجغرافية والظروف 

  .والخدمات والمرافق العامة بنشاطات السكان واقتصاديات المنطقة عموما

إن الجزائر كغيرها من الدول سعت منذ البداية إلى تطويق مشكل النفايات الحضرية 

ألعمال للبيئـة و التنميـة المسـتدامة     الصلبة  و الخطرة من خالل إنشاء المخطط الوطني 

بمقتضيات و آليات تنظيمية و مؤسساتية و قانونية  التي تعتبر بمثابة ركائز و دعائم  لهذه 

اإلستراتيجية ، إن اإلنجازات المتعلقة بمعالجة قضايا إدارة النفايات الصـلبة فـي نطـاق    

ئات و القطاعـات المشـاركة و   اإلدارة المندمجة و المستدامة للنفايات يشمل تدخل كل الهي

 المقاربة التكاملية إلدارة النفايـات المواطنين في سبيل إنجاح و استدامة هذه اإلستراتيجية، ف

الحضرية الصلبةتشمل االعتبارات البيئة و التشريعية و المؤسساتية و الثقافية و االجتماعية 

  .و المالية و الفنية

منها، تلوث الهواء، التصحر و مشكلة النفايات  فالتحديات البيئية التي تواجه الجزائر

الحضرية الصلبة  التي تفاقمت بشكل كبير في اآلونة األخيرة، كان لزاما على السلطات 

العمومية اتخاذ كل التدابير إلصالح ما أصاب البيئة في كل عناصرها من خالل المشاريع 

لتنمية المستدامة الذي أعطى و اإلستراتيجيات التي ترجمت في برنامج أعمال البيئة و ا

أهمية قصوى لالهتمام بالمشاكل البيئية التي تعاني منها الجزائر كما اتخذت إلى جانب هذه 

اإلستراتجيات تدابير لتحسيس المواطنين و توعيتهم  و تثقيفهم بهدف تنمية روح مواطنة 

  . بيئية لديهم من أجل ترقية إطار حياة سليم و بيئة حضرية نظيفة

هنا يبرز دور تحقيق بعد االتصال البيئي بشكل فعال في سياق المشاريع  و من

البيئية و التنموية و هو يعطي أهمية لوسائل اإلعالم و كل البرامج االتصالية في المجال 

التنموي و البيئي و بذلك يعتبر محورا أساسيا من محاور هذه البرامج و اإلستراتجيات التي 

ثقافة و التوعية البيئية و ترشيد سلوكات األفراد بواسطة قنوات تعطي أهمية للمعرفة و ال

ووسائط و أنشطة جوارية و اتصالية، فاهتمام الحكومات بإستراتجية االتصال البيئي ضمن 

متطلبات التنمية المستدامة هو رفع مستوى المعرفة و الوعي بقضايا البيئية لدى الجمهور و 

قصد إشراك المواطن في خدمة قضايا التنمية هدفها  تحفيز السلوك اإليجابي نحو البيئة

  .النهائي تحسين و تطوير نوعية الحياة و تحقيق الرخاء و الرفاه لألجيال الحالية والمستقبلية

  

  



164 

2016جوان . ،10ع: جملة البحوث والدراسات العلمية  

  :اإلشكالية
برز المشاكل البيئية أأصبحت مشكلة التخلص من النفايات الصلبة من  األخيرةاآلونة في 

إذ أن الكميات الناتجة من الجزائر على غرار المشاكل البيئة األخرى، التي تعاني منها 

مما أدى  ،يوما بعد يوم مقارنة مع السنوات الماضية المستمر بالتزايدأخذت النفايات الصلبة 

على هامش القمة العالمية للتنمية المستدامة "لديها، و إلى تفاقم مشكلة البيئة الحضرية 

كدت الحكومات المشاركة و المساهمة في تبني المشاريع و أ 2002المنعقدة في سنة 

السياسات المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة، و طالبوا بإعطاء عناية خاصة للوقاية و تقليص 

من النفايات و ذلك بإعادة استخدامها و تدويرها فضال عن استخدام المواد البديلة غير 

خلص السليم بيئيا بما في ذلك تحويل النفايات إلى الملوثة و كذا  تطوير مرافق و تقنيات للت

تعتمد على إستراتيجية  سياسة وطنيةو أمام هذا الوضع باشرت الجزائر إلى وضع )1(".طاقة

عملية في مجال إدارة النفايات الهدف منها تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية الحالية و أجندة 

مجال إدارة النفايات، ووضع ترتيبات و التي تنص على إنشاء صيغ جديد في  21القرن 

قانونية تستجيب للتحديات المستقبلية و انتقلت الجزائر من   تنظيمية فنيةآليات مؤسسية، 

  )2(.مقاربة النظافة إلى مقاربة بيئية مندمجة تتميز بإرساء نظام تمويل و استرداد التكلفة

على  سنويامليون طن 8,5 معدلإن تزايد كمية النفايات الصلبة الحضريةيوميا بـ

، و قد وصل هذا  )3( 2005طن يوميا خالل سنة  23288ي أي حوالي المستوى الوطن

وتقدر كميات النفايات الحضرية ،2010مليون طن من النفايات الصلبة في  12التزايد إلى 

إلى وضع برنامج و قد سعت الجزائر منذ البداية )4( .مليون طن 5.2المسيرة سنويا بـ 

تسيير النفايات الصلبة الحضرية محور عمل ذو أولوية في مخطط األعمال للبيئة و التنمية 

وتخضع هذه اإلستراتيجية إلى  2011-2001المستدامة  الذي يمتد لعشر سنوات من 

ضمان تسيير مندمج للنفايات الصلبة الحضرية من أجل تحسين إطار حياة المواطن و 

و على الرغم من جهود الجزائر في مجال اإلدارة المستدامة للنفايات ته، الحفاظ على صح

على المدى المتوسط و الطويل إال أن من خالل تكريس هذه البرامج ورسم السياسات البيئة

فأكثر : و هذا ما تترجمه اإلحصائيات التالية)5(عوامل مباشرة تحول دون نجاح هذه البرامج 

 185.0000طن يوميا من النفايات البلدية و 30000ثر من مزبلة فوضوية  و أك3000من 

 .من نفايات اإلستشفائيةطن سنويا 126.611طن سنويا من النفايات الخاصة الخطيرة و من 

و فيما يتعلق بالموارد البشرية فقد تقلص عدد عمال النظافة بشكل كبير ،حيث كان في )6(
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أصبح  عامل  2000بينما في سنةساكن ،  500عامل نظافة واحد يغطي  1980سنة 

ساكن ، كما تم تسجيل عجزا كبيرا في وسائل النقل و رفع النفايات،  1500نظافة يغطي 

، مقارنة بالمعيار  2000ساكن خالل سنة  7500بينما كانت شاحنة واحدة تغطي حوالي 

، باإلضافة إلى ضعف مستوى تأهيل )7(ساكن 400العالمي، حيث تخصص شاحنة لكل 

سبة لمستخدمي مجال إدارة النفايات على المستوى المحلي، فكل هذه األرقام تلوح في بالن

األفق بوجود خلل في عدم التحكم في قطاع النفايات و تسييره تسييرا يتمشى مع مبادئ 

  .التنمية المستدامة

عمدت الجزائر إلى إنشاء نظام متكامل و مترابط للتخلص من النفايات كما  

و الذي يتضمن التدابير التي تتعلق بمراحل الجمع و ) النفايات البلدية ( الصلبة الحضرية

النقل واإلتالف و مجمل السياسات التي ينبغي القيام بها لتقليص حجم النفايات في مصدرها 

من النفايات المنزلية الناتجة عن مدينة الجزائر و % 85، حيث تؤكد آخر اإلحصائيات أنه

نات "لها من طرف البلديات بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنظافة بلدياتها يتم جمعها و نق

كأطراف شريكة في هذه العملية "  أستروت للتطهير" و مؤسسات أخرى مثل مؤسسة" كوم

طن من  1800عن طريق نظام ما يسمى نظام عقود التسيير، حيث يكلف نقل ما يزيد عن 

بلدية بالعاصمة من  28عمومية على مستوى النفايات المنزلية و الصلبة و بقايا األشغال ال

دج للطن الواحد يوميا،  2300بلدية نحو محطات الردم أو التفريغ ما يقارب  57مجموع 

  )8( .ماليين دينار  4بمجموع قيمة 

ألف طن سنويا مـن النفايـات    8000يزيد على  كما ترفع مؤسسة نات كوم ما  

يوميا من النفاياتفي المواسـم   طن 2200 ولعادية طنا يوميا في األيام ا 1750المنزلية منها 

و األعياد، وتوجه النفايات الحضرية  حاليا إلى مفرغة سطاولي و موقعين األول بزرالدة و 

 2012جوان  05الثاني بضواحي برج الكيفان بعد ما تم غلق مفرغة واد السمار نهائيا في 
دما بلغـت مرحلـة أخيـرة مـن     بع 2012و غلق مفرغة أوالد فايت في أواخر سبتمر )9(

  . )10(التشبع

واعتبارا لما سـبق يمكـن القـول أن البرنـامج الـوطني المنـدمج للنفايـات الصـلبة          

)(PROGDEM الذي اعتمدته الجزائر في سياق اإلدارة المستدامة للنفايات الصلبة قد أشار

في مضمونه إلى أهمية بعد االتصال البيئي كبعد أساسي ترجمت عناصره من خالل التدابير 

المتخذة لتحسيس المواطنين و حملهم على االنخراط في المبادرات الموجهة لتحسين ظروف 
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لبة و التي تشمل إنشاء خاليا لإلعالم و التحسيس و التوعيـة  إدارة النفايات الحضرية الص

البيئية عبر البلديات لتشجيع المواطن على نظافة المدينة و تنشيط كـل البـرامج المحليـة    

التلفزيون، اإلذاعـات  : (الجوارية لالتصال البيئي من خالل تجنيد القنوات و الوسائط منها

التي تسمح بتنمية ...) النوادي الخضراء الجمعيات  المحلية ، الصحافة المكتوبة ، مساجد ،

فمسـألة إدارة  .الوعي البيئي لدى المجتمع ضمانا لحياة صحية سليمة و بيئة حضرية نظيفة

النفايات الصلبة في أي بلد من بلدان العالم تستدعي إدراج كـل المسـتويات التشـريعية و    

ز جانب اإلعالم واالتصال البيئي كبعـد  التنظيمية و المالية  وكل الخبرات بما في ذلك تعزي

يرتبط البيئة بالتنمية المستدامة، والعمل على إنشاء مقاربات و مشاريع  االتصـال البيئـي   

تتضمن االهتمام بكل الفاعلين و الشركاء ومنظمات المجتمع المدني في التخطـيط و تنفيـذ   

المتعلقة بالشأن البيئي  كحـق  األنشطة ذات البعد البيئي  وإتاحة كل المعلومات و البيانات 

اإلنسان في الحصول والوصول إلى المعلومات البيئية بسالسة و دون أدنى تعقيد و إشراك 

 .هذا األخير في حل مشكالته البيئية

ويشمل بعد االتصال البيئـي أيضـا كـل المعـايير و اآلليـات و الخطـط و        

ة الصلبة، تشـارك فيهـا جميـع    اإلستراتيجيات التي تضمن إدارة سليمة للنفايات الحضري

األطراف و جميع الفاعلين االجتماعين بما في ذلك االهتمام بالفرد كجزء هام من البيئـة و  

التنمية المستدامة، كما يهدف االتصال البيئي إلى توظيف كل أشكال االتصال الشخصـي و  

ة لزيادة الـوعي  الجماهيري و تعزيز الشراكة مع الهيئات و المؤسسات المعنية بقضايا البيئ

كة في الحفاظ على محيطه البيئي لدى الجمهور و إمداده بالمعلومات التي تمكنه من المشار

باعتبارها نموذج الدراسة هذه األخيرة "  نات كوم" و بناء على اختيارنا لـمؤسسة النظافة.

ظومـة  التي أخذت على عاتقها مسألة التكفل بالنفايات الحضرية الصلبة باعتمادها علـى من 

،الذي أشار بأن 2004التعاقد في تسيير النفايات استنادا إلى توجيهات البرنامج الوطني سنة 

التسيير المندمج للنفايات الحضرية الصلبة للمدن الكبرى من قبل البلديات أظهر في مختلف 

دول العالم عجز هذا األخير في تسيير والتحكم في حجم و أضرار النفايات ،  و من هـذا  

طلق دخلت مؤسسة نات كوم معترك إدارة النفايات الحضرية الصلبة السيما المنزليـة  المن

إلى يومنا هذا و ذلك لتخفيف العبء الثقيل والمتراكم  1995منها تبعا لعقود تسيير منذ سنة 

 .بلدية 28على كاهل 

  :و انطالقا مما سبق يمكن لنا طرح اإلشكالية التالية
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ضمن اإلدارة المستدامة للنفايات الحضرية الصلبة بالجزائر  ما هي مكانة االتصال البيئي-

  ؟ العاصمة وأهم العوائق التي تواجهها

  : فرضيات الدراسة

التدابير الحالية في مجال  الحد و تقليص من النفايات الحضرية الصلبة لمؤسسة النظافة - 1

 .نات كوم ال تؤسس لرؤية تنموية مستدامة

رية في بلدية الجزائر الوسطى ال يسمح برؤية تنموية حجم النفايات الصلبة الحض- 2

 .مستدامة

مخطط االتصال البيئي في مجال الحد و التقليص من النفايات الحضرية الصلبة ال يؤخذ - 3

  .بعين االعتبار مسائل التنمية المستدامة

 :أهمية الدراسة 
دامة للنفايات تأتي أهمية هذه الدراسة كونها تسلط الضوء على آليات اإلدارة المست

الحضرية الصلبة في الجزائر من خالل التركيز على أهمية البعد االتصالي البيئي كآلية 

هامة ضمن المنظومة العامة التي تتبعها معظم الدول في التخلص و القضاء على هذه 

  .المشكلة أو الظاهرة البيئية

ة الصحية و كما تركز الدراسة على األخطار و اآلثار التي تؤثر على الحيا  

بحيث تعتبر النفايات الصلبة مشكال من مشاكل التلوث .االقتصادية و االجتماعية إلنسان 

 سواءفي سليمة بطرق معها التعامل وعدم الطبيعية البيئة افي البيئي، فانتشاره

  .جسيمة وبيئية أضرارصحية إلى يؤدي منها مصادرإنتاجهاأوأثناء جمعهاونقلهاوالتخلص

مخطط االتصال البيئي ضمن  إلى فرصة متابعة و تحليل حيث سمحت لنا هذه الدراسة 

سياق اإلدارة المستدامة للنفايات الحضرية الصلبة لمؤسسة نات كوم باعتبارها مؤسسة 

نموذجية في التسيير المتعاقد بوالية الجزائر، قصد الوقوف على أهم التحديات و العوائق 

  . سيير الذي اتبعته طيلة تجربتها في هذا المجالالتي واجهتها و نمط الت

  : أسباب اختيار الموضوع 
لقد جاء اختيارنا لموضوع بعد االتصال البيئي ضمن  اإلدارة المستدامة للنفايات الحضرية 

  :الصلبة لعدة أسباب يمكن حصرها في ما يلي 
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تفادة منها من أهم يعد موضوع التخلص من النفايات بمعالجتها أو إعادة تدويرها واالس-

الموضوعات التي باتت تحتل مكان الصدارة بين اهتمامات الجهات البيئية واالقتصادية على 

تزايد كميات النفايات بشتى صورها وتعدد أنواعها أعباء ثقيلة  لالمستوى العالمي، ويشك

  .خرىألعلى البيئة والصحة العامة وكذلك على الكائنات الحية ا

من جدول  21المي باإلدارة السليمة للنفايات الصلبة كان موضوع الفصل إن االهتمام الع -

و نصت هذه الوثيقة في مجال إدارة النفايات الصلبة على أن التدبير  21أعمال القرن 

االقتصادي السليم للنفايات يعد أحد المشاكل البيئية األكثر أهمية للحفاظ على نوعية  

و قد تنمية إيكولوجية سليمة و مستدامة في جميع بلدان،وضمان توفير بيئة نظيفة من أجل 

إلى تكريس مبدأ االهتمام في مجال إدارة  1992يونيو  14تم منذ مؤتمر قمة األرض في 

  .النفايات الصلبة من خالل خطط و برنامج  قابلة لالستدامة 

اختيارنا لبلدية الجزائر الوسطى بالتحديد لم يكن بمحض الصدفة، باعتبارها أول البلديات  -

 2010الحضرية النموذجية التي استفادت من مخطط االتصال البيئي في شهر أكتوبر سـنة  

هذا المخطط الذي أشرفت على إعداده و تنفيذه الجماعات المحلية بالتنسيق مؤسسـة نـات   

  .كوم

  .صال البيئي ضمن تخطيط السياسيات البيئية ألي دولةأهمية االت-

  :أهداف البحث 
لكل بحث غاية أو هدف يسعى الباحث لبلوغه و من ثمة فالهدف المتوخى من خالل  

  :دراستنا يتمثل فيما يلي 

توضيح أهم االعتبارات التي تعتمد عليها اإلدارة المستدامة للنفايات الحضرية الصلبة -

  .بالجزائر 

ليط الضوء على مخطط االتصال البيئي ضمن مخططات و استراتجيات إدارة تس -

النفايات خاصة سيما تحليل البرنامج المندمج للنفايات الحضرية الذي اعتمدته الجزائر 

  .خالل السنوات الفارطة 

الوقوف على أهم التحديات و العوائق التي واجهت مؤسسة نات كوم باعتبارها -

لدية و يقع على كاهلها مسؤولية التكفل بالنفايات الحضرية ب 28مؤسسة تشرف على 

  .عبر هذه البلديات



169 

2016جوان . ،10ع: جملة البحوث والدراسات العلمية  

متابعة و تحليل مضمون  و سيرورة مخطط االتصال البيئي  الذي قامت به بلدية -

الجزائر الوسطى بالتنسيق مع وزارة البيئة و تهيئة اإلقليم و مؤسسة نات كوم و 

  .بالتعاون مع المجتمع المدني 

  :ث و منهجهنوع البح
ينتمي هذا البحث إلى البحوث الوصفية حيث تتطلب الدراسات الوصفية من الباحث 

النزول إلى الميدان من أجل تقصي آراء المبحوثين حول ظاهرة ما، و يمكن تعريف 

مجموعة األدوات الكمية و الكيفية التي تساعد الباحث على : "المنهج الوصفي بأنه

اجتماعية معينة و تحديد طبيعة العالقات بين وصف و تحديد خصائص ظاهرة 

متغيراتها و عناصرها تحديدا كميا أو كيفيا و الوصول في نهاية المطاف إلى 

و قد ارتبط منهج دراستنا بطبيعة موضوع بحثنا إذ تطلب منا األمر )11("تعميمات

 النزول إلى الميدان من أجل معرفة و تقصي آراء عمال و موظفي مؤسسات نات كوم

حول تجربة هذه األخيرة و خبرتها في مجال إدارة النفايات الحضرية الصلبة عبر 

بلدية الجزائر الوسطى و البحث عن أهم المشاكل و الصعوبات التي واجهتها طيلة هذه 

الفترة و البحث عن مكانة االتصال البيئي ضمن  منظومة إدارة النفايات الحضرية 

  .الصلبة بالجزائر

عبارة عن تجميع منظم هو "ونا في دراستنا على المنهج المسحي كما اعتمد     

كالمكتبات والمدارس  ،اجتماعيةأو ثقافية أو علمية  إداريةأوللبيانات المتعلقة بمؤسسات 

والوظيفة ، المختلفةوموظفيها خالل فترة زمنية معينةوأنشطتها والمستشفيات مثال 

يمكن فيما بعد تحليلها وتفسيرها  التيت جمع المعلوماي للدراسات المسحية هاألساسية 

من مجرد "و يمتد الهدف من عملية  المسح  )12( ."ومن ثم الخروج باستنتاجات منها

الرصد قصد الفهم إلى تقويم أوضاع قائمة أو ألغراض عملية مباشرة و التي تعتبر 

طريقة لوصف الظاهرة المدروسة و تصويرها كميا عن طريق جمع معلومات متقنة 

  )13( ."عن المشكلةو تصنيفهـا و تحليها

  :توصيف عينة الدراسة  
يعتبر الحصول على البيانات و المعلومات التي تعتمد عليها أي دراسة من أهم 

الدراسات المسحية االستبيان  فيجمع البيانات  فيالمستخدمة  األساليبومن خطوات البحث 
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مفردة و هو يمثلون فئة عمال و  120عينة تتكون من، و قد شملت الدراسة والمقابلة

حسب توزيعهم و تصنيفهم في مخطط "  نات كوم"موظفي  و مستخدمي مؤسسة النظافة 

معلومات يتم استخدامها في تحليل البيانات  اإلداري و التقني ، و ذلك بهدف الحصول على

مجموعة أنها :" و تعرف العينة. كما و كيفا الستخالص النتائج المنتظرة من هذا البحث

صغيرة من مجتمع البحث و التي يمكن من خالل دراستها إسقاط الضوء على المجتمع 

أنها ذلك الجزء من البحث الذي " و يعرفها موريس أنجلس )14(".البحثي الذي تم اختياره منه

و قد اخترنا عينة قصدية هذا األسلوب  )15(".ستجمع من خالله المعطيات في ميدان العلم 

يقوم على التقدير الشخصي للباحث في اختيار :" في المعاينة كما يذكر أحمد بن مرسلي

مفردات مجتمع البحث لطبيعة هذه األخيرة من حيث ما تتضمنه من معلومات و بيانات، و 

عينة البحث، دون  بالتالي اختيار تلك التي لها صلة بالبحث على الصعيد المذكور لتشكيل

األخذ بعين االعتبار عامل االنتظام أو الصدفة في ذلك، بل فقط عامل التأكد الشخصي من 

  )16( ."فائدة االختيار المحقق للنتائج النهائية للبحث

نات كوم "أجريت الدراسة الميدانية على عينة من  عمال و موظفي مؤسسة النظافة 

ئر العاصمة، حيث قمنا بتوزيع استمارة استبيانية على الواقع مقرها بحي ميسونيي بالجزا" 

من المبحوثين المشكلين لمفردات عينة الدراسة بطريقة قصدية ، و  قد تم توزيع  120

  : االستمارات على الشكل التالي

 –ذكور  14.( استمارة على  موظفي مصلحة اإلدارة العامة و الوسائل 24توزيع  )1

  )إناث  10

إناث  4 –ذكور  20(  .لى موظفي مصلحة الموارد البشريةاستمارة ع 24توزيع  )2

 ( 

إناث  5ذكور و  19. ( استمارة على موظفي المصلحة التقنية و البيئة 24توزيع  )3

( 

 )إناث  16ذكور و  8. ( استمارة على مصلحة اإلعالم و االتصال  24توزيع  )4

  ) ذكور 24. ( استمارة على وحدة النظافة و جمع النفايات  24توزيع  )5

مفردة  حسب كل مصلحة من مصالح مؤسسة نات كوم ، و  24وقدا قمنا باختيار      

قد ركزنا أكثر على المصالح التي لها عالقة مباشرة بموضوع دراستنا و المتمثل في بعـد  
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دراسة نموذجية لمؤسسـة  "االتصال البيئي في اإلدارة المستدامة للنفايات الصلبة الحضرية 

  .باعتبارها ميدان البحث" الجزائر الوسطىنات كوم عبر بلدية 

مبحوث من  مختلف المصالح التي تشكل الهيكل اإلداري  24لذلك كان اختيارلـ  

و التنظيمي لمؤسسة نات كوم عن غيرهم من المبحوثين ألن المصالح ذاتها التي وقع عليها 

ور االستمارة إلى اختيار تستجيب لمتغيرات و إشكالية الدراسة، بحكم أننا تطرقنا في محا

التدابير و اإلجراءات التي تستخدمها مؤسسة نات كوم في عملية جمع و نقل النفايات، لذا 

كان ال بد لنا من اختيار رؤساء المصالح و الموظفين على مستوى مصلحة التقنية و البيئة 

 و مصلحة الموارد البشرية، و بما أننا ركزنا كذلك على وضعية عمال النظافة و أهم

مهامهم كان البد لنا من اختيار عمال وحدة النظافة و جمع و  المشاكل تواجههم أثناء أداء

نقل النفايات، و بما أننا تطرقنا إلى المشاكل و التحديات التي تواجه مؤسسة نات كوم، 

اخترنا عينة من الموظفين الذين لهم عالقة مباشرة مع اإلدارة العامة و الوسائل ، و في 

مادامت دراستنا تركز على محور االتصال البيئي ضمن منظومة إدارة النفايات األخير و 

الذي طبقته مؤسسة نات كوم تعين علينا اختيار موظفين  من مصلحة اإلعالم و االتصال و 

بولوغين، فكل هذه األسباب دفعتنا إلى اختيار هؤالء الكائن مقرها بمدرسة النظافة 

  .  الموظفين دون غيرهم

 :لبحث أدوات ا

اعتمدنا في جمع المعلومات على االستمارة اإلستبيانية، و هي من أكثر األدوات   

استخداما في الدراسات الميدانية التي تعتمد على المنهج المسحي، ألنها تتيح للباحث فرصة 

" و يعرف االستبيان على أنه .الحصول على معلومات حول موضوع مجتمع بحث معين

و ، أسئلة تدور حول موضوع معين تقدم لعينة من األفراد لإلجابة عليهاعبارة عن مجموعة 

تعد هذه األسئلة في شكل واضح بحيث ال تحتاج إلى شرح إضافي  و تجمع في شكل 

  )17(."استمارة

تم إعداد استمارة االستبيان في شكلها األول،بعدها قمنا باختبار أولي على مجموعة 

مبحوث، و بعد تفريغ استمارات  25سة و كان عددهم من األفراد الذين تعنيهم الدرا

االختبارات تم تعديل و ترتيب بعض األسئلة، بعدها أصبحت االستمارة جاهزة للتطبيق 

الميداني في شكلها النهائي و تنوعت أسئلة االستمارة بين األسئلة المفتوحةوالمغلقة نظرا 
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سؤاالموزعا  22ستمارةعلى واشتملتاال،لطبيعة الموضوع الذي يفتح المجال للتحليل

  :علىثالثةمحاور تتماشى وفق فرضيات الدراسة و هي كالتالي

  

محور يتعلق بالتدابير و اإلجراءات المتخذة من طرف مؤسسة نات كوم - أ

  :للحد من مشكلة النفايات الحضرية الصلبة

التنمية شمل هذا المحور مجموعة من األسئلة تتعلق بمدى معرفة المبحوثين لمفهوم 

المستدامة و العالقة التنمية المستدامة بالبيئة، و أسباب تفاقم ظاهرة النفايات الحضرية 

  بالجزائر العاصمة و كذا اعتماد مؤسسة نات كوم على مخطط متكامل إل

دارة النفايات الحضرية الصلبة و أسئلة تتعلق بطبيعة االتصال الخارجي في إطار تنسيق 

مختلف الهيئات القطاعات األخرى ، باإلضافة إلى أسئلة تتعلق التعاون و الشراكة مع 

باإلمكانيات المادية و البشرية التي تحوزها مؤسسة نات كوم و مدى معرفة و دراية عمال 

و المتعلق  2001ديسمبر  12المؤرخ في  19-01و موظفي مؤسسة نات بالقانون رقم 

  .تعلق  بأحكامه الجزائيةبتسيير و مراقبة و إزالة النفايات السيما فيما ي

محور يتعلق بواقع النظافة و حجم النفايات الحضرية الصلبة عبر بلدية  - ب

  :الجزائر الوسطى

و يتضمن هذا المحور مجموعة من األسئلة التي تشمل رأي المبحوثين حول واقع مستوى 

المهنية التي النظافة عبر بلدية الجزائر الوسطى  مقارنتها مع بلديات أخرى و أهم المشاكل 

تواجه عمال النظافة أثناء أداء مهامهم اليومية ، باإلضافة إلى التحديات و العوائق التي تثقل 

  .  كاهل مؤسسة نات كوم

محور يتعلق بتنفيذ إستراتيجية االتصال البيئي التي قامت بها مؤسسة  –ج 

  :نات كوم

" مؤسسة نات كوم "ت بهتضمن هذا محور أسئلة تتعلق بمخطط االتصال البيئي الذي قام

على مستوى بلدية الجزائر الوسطى و الذي يتعلق ببرنامج التدريب و التكوين و الحملة 

اإلعالمية البيئية و أهم وسائل االتصال و اإلعالم المستخدمة و الجمهور المستهدف من هذا 

ها مؤسسة نات المخطط ، باإلضافة إلى أسئلة تتعلق بعمليات التقييم و المتابعة التي قامت ب

  .كوم 
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و تضمن مجموعة من األسئلة التي تسـتهدف معرفـة   : محور البيانات الشخصية-د

  .الجنس، السن، المستوى الدراسي، المهنة، و المصلحة: معلومات عن مفردات العينة  مثال

الحزم اإلحصـائية للعلـوم   " و قد اعتمدنا في تحليل مختلف البيانات على برنامج     

الذي يستخدم عادة في البحوث العلمية التـي   ،)SPSS(االجتماعية المعروف اختصارا بـ 

تشمل على كم هائل من البيانات الرقمية، و ال يقتصر استخدام هذا البرنـامج فـي تفريـغ    

جتماعية فحسب   و إنما كل البحوث التي تعتمد على التحليل الكمي البيانات في البحوث اال

بشكل عام، و يوفر هذا البرنامج معظم االختبارات اإلحصائية و مختلف التقاطعـات بـين   

  .متغيرات الدراسة التي تتطلبها البحوث الميدانية

دة  و متابعة المالحظة كأداة  في عملية  مشاهكما اعتمدنا في هذه الدراسة  على         

المالحظة  "عن كثب كل الوقائع و األحداث المتعلقة بموضوع بحثنا و يرى عامر مصباح

المباشرة  تستخدم للسلوك بصورة عريضة كأحد أساليب جمع البيانات في مجال التفاعل 

االجتماعي و العالقات بين األفراد سواء في الدراسات التجريبة أو 

و قد  تدخاللمالحظةفيإطارالبحثالعلميلمالهامنمزايافيجمعالمعلوماتوالبيانات،)18(".الوصفية

كانت لنا  فرصة تسجيل المشاهدات و جمع الوقائع و المالحظات عن وضعية النظافة 

بشكل عام ببلدية الجزائر الوسطى و كذلك سلسلة التدابير و الظروف التي تتم فيها 

ريغ و مالحظة سلوك المواطنين العصاميين في مسألة عملياتالجمع والنقلو التخزين و التف

المحافظة على المحيط  و مدى وعيهم و التزامهم برمي النفايات في وقتها و مكانها 

  .المناسبين

:" و قد اعتمدنا على المالحظة بالمشاركة و يعرف هذا النوع من المالحظة بأنه

يقوم بتسجيل مالحظاته دائما في  يشترك الباحث في نشاط و حياة الجماعة التي يدرسها، و

و هو يسجل فيها كل ما حدث له في يومه، و ما مر به من خبرات و  مذكرة وقت حدوثها

كما كانت لنا  )19("ما قام به من اتصاالت و يصف فيها المواقف التي وقعت فيها األحداث

مشاركتنا أيضا فرصة المشاركة في العديد من االجتماعات الدورية  و الشهرية التقييمة و 

بإشراف   2011في حملة اإلعالم و التوعية البيئية  خالل  شهر فيفري و مارس سنة 

مؤسسة نات كوم و ذلك في إطار مخطط االتصال البيئي الذي باشرت في تجسيده ميدانيا  

إجابات و آراء  و  على عن كثبالوصول والحصول ، بهدف2010خالل  شهر أكتوبر سنة 

، و الوقوف بلدية 28عبر ؤولية مؤسسة نات كوم  تجاه إدارة النفايات حقائق تتعلق بمس
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على مختلف التدابير و الجهود التي كانت تقوم بها مؤسسة نات كوم لإلعادة رسم 

  ". الجزائر البيضاء"صورة

 كمااستخدمنا تقنيةالمقابلة للوصول أو إليضاح بعض العناصر الغير الواضحة أو

االستفسار  و التأكيد من بعض المعطيات و الحقائق التي أردنا أن نستفهم عنها، فكانت لنا 

الدراسة مع مسؤولين من بلدية الجزائر الوسطى و رؤساء أقسام مقابالت عديدة طيلة فترة 

مؤسسة نات كوم، ورؤساء مصالح مدرسة النظافة و المعهد الوطني للتكوينات البيئية و 

  .نية للنفاياتالوكالة الوط

أنها مجموعة من األسئلة أو من وحدات الحديث يوجهها طرف في " وتعرف المقابلة        

للحصول على معلومات عن سلوك الطرف األخير أو  موقف مواجهة حسب خطة معينة

  )20(".سمات شخصية أو للتأثير في هذا السلوك

  :تحليل نتائج الدراسة الميدانية 
سعى هذا البحث إلى دراسة مكانة االتصال البيئي ضمن منظومة اإلدارة المستدامة          

هذه المنظومة أو اإلستراتجية التي "  نات كوم"مؤسسة النظافة لللنفايات الحضرية الصلبة 

تسعى إلى الحد  من حجم النفايات الحضرية عبر بلدية الجزائر الوسطى  و هو بمثابة 

بالتعاون مع وزارة    2010تبنته بلدية الجزائر الوسطى خالل سنة   مخطط االتصالي

البيئة و تهيئة اإلقليم و الوكالة الوطنية للنفايات و كذا مؤسسة نات كوم و كذا الفاعلين في 

  :مجال البيئة و كانت النتائج على الشكل التالي حسب محاور الدراسة

  :ر الجنسيبين توزيع العينة حسب متغي) 01(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

، بينما تشكل  % 70.83تشير نتائج هذا الجدول أن أغلبية مبحوثي العينة هم ذكور بنسبة 

، و يمكن تفسير هذا التباين في النسب إلى طبيعة و خصائص و %29.16نسبة اإلناث 

مؤسسة نات كوم التي يراعي فيها  توظيف العمال الذكور أكثر من الموكلة إلى المهام 

  .العامالت اإلناث

 النسبة التكرار سالجن

 70.83% 85 ذكر
29.16% 35 أنثى

 100% 120 المجموع
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 :السنتوزيع العينة حسب متغير  يبين) 02(جدول رقم 

  النسبة التكرار السن

25-30 10 %8.33  
31-35 20 %16.66 
36-40 25 %20.83 
41-45 38 %31.66 
46+ 27 %22.5  

  100% 120 المجموع

 

بنسبة ) 45- 41(تشير نتائج هذا الجدول، أن أكبر نسبة سجلت في متغير السن ما بين 

من مجموع العينة الكلية التي شملتها الدراسة، و تأتي في المرتبة الثانية فئة  % 31.66

، و عموما يمكن أن نفسر هذا االرتفاع في النسب % 22.5سنة فما فوق بنسبة  46أكثر من

بناء على متغيرسن للمبحوثين الذي يوضح أن فئات العمال بمؤسسة نات كوم  هم في 

و هم ) فما فوق 46إلى غاية  41( مرحلة الكهولة، و هي بالتالي تشمل فئات السن ما بين 

يهم الخبرة المهنية في مجال يمثلون على العموم رؤساء المصالح و الوحدات الذين تتوفر لد

  .سنة 41فئة عمال النظافة الذين يفوق سنهم أكثر من  كما تمثلاختصاصهم 

  المستوى الدراسيين توزيع العينة حسب متغير يب) 03(جدول رقم 

  

  النسبة التكرار المستوى الدراسي

  8.33% 10 بدون تعليم

  10% 12 ابتدائي

  21.66% 26 متوسط

  41.66% 50 ثانوي

  18.33% 22 جامعي

  %100  120 المجموع



176 

2016جوان . ،10ع: جملة البحوث والدراسات العلمية  

يتضح  من خالل هذا  الجدول أن الفئة األكثر  تمثيال لعينة الدراسة هم الموظفون ذوي 

بينما تنخفض هذه النسبة في كال المستويين بدون تعليم %  41.66المستوى الثانوي بنسبة 

 21.66، أما المستوى المتوسط  النسبة % 10االبتدائي بنسبة  و المستوى% 8.33بنسبة 

  .%18.33و المستوى الجامعي بنسبة %

  :المهنةين توزيع العينة حسب متغير يب)  04(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

، و هي نسبة تفوق النسب % 40هذا الجدول أن نسبة العمال اإلداريين بلغتتبين نتائج 

بينما تشكل نسبة %  31.66األخرى و تأتي في المرتبة الثانية فئة العمال التقنيين بنسبة 

، إن العمال اإلداريين مسؤوليتاهم محددة % 8.33و نسبة المهندسين %  20عمال النظافة 

و التنظيمية المعمول بها في المؤسسات ذات الطابع  وواضحة وفق الشروط اإلدارية

  .التجاري و الصناعي

  :المصلحةين توزيع العينة حسب متغير يب) 05(جدول رقم 

  

 النسبة  التكرار المصلحة       

 20%  24مصلحة اإلدارة العامة و وسائـل   

 20% 24 مصلحة الموارد البشرية

 20% 24 المصلحة التقنية و البيئة  

 20% 24 مصلحة اإلعالم و االتصال

 20% 24 وحدة النظافة و جمع النفايات 

 100%  120 المجموع

  النسبة التكرار المهنة

  %8.33 10 مهندس
  %40 48 عامل إداري
 %31.66 38 عامل  تقني
  %20 24 عامل نظافة
  %100 120 المجموع
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يتضح من نتائج هذا  الجدول أن نسب مفردات عينة الدراسة  متساوية في النسـب  

و قد تساوت هذه النسب ألننا اعتمدنا في بحثنا هذا على عينـة بطريقـة   % 20أي تعادل 

ساعدتنا هذه الطريقة على معرفة آراء المبحوثين ووجهات نظرهم حول قضية قصديةحيث 

إدارة النفايات الحضرية من طرف مؤسسة نات كوم و أهـم المشـاكل و العوائـق التـي     

من المبحوثين من كل مصلحة مـن المصـالح التـي تـم      24و قد قمنا باختيار تواجهها، 

  .اختيارها سابقا 

:يبين أسباب تفاقم مشكل النفايات الحضرية بالجزائر العاصمة )06(جدول رقم   

 

 النسبة التكرار اإلجابة

 20.83%  25 النمو االقتصادي 
الكثافة السكانية وزيادة نمط

  االستهالك
34  %28.33 

غياب الوعي البيئي للمواطن وعدم

االلتزام بتوقيت و مكان رمي 

  النفايات 
39  %32.5  

 18.33%  22 غياب آليات قانونية ردعية
 100%  120 المجموع

تشير نتائج هذا الجدول أن أهم أسباب تفاقم مشكلة النفايات الحضرية بالجزائر العاصمة 

حسب رأي المبحوثين يرجع أوال إلى غياب الوعي البيئي للمواطن وعدم التزام السكان 

، حيث %91.66في األماكن المخصصة لها بنسبة ) القمامة( بتوقيت رمي النفايات المنزلية 

كثيرا ما تلقى هذه األكوام من النفايات المنزلية أمام مداخل العمارات و األرصفة و 

  .الشوارع و حتى في المساحات الخضراء
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يبين اعتماد مؤسسة نات كوم على إستراتجية متكاملة إلدارة النفايات ) 07(جدول رقم 

 :الحضرية 

  

  

  

  

  

  

  

  

، و هذا  %91.66تشير نتائج هذا الجدول أن أغلبية المبحوثين أجابوا بنعم بنسبة 

ما يفسر أن مؤسسة نات كوم تعتمد على إستراتيجية متكاملة إلدارة النفايات الصلبة 

بلدية  التابعة لوالية يتضمن هذا المخطط كل  57بلدية من مجموع  28الحضرية عبر 

آليات الرفع و الجمع و النقل و مخططات الوحدات و أنماط الجمع و مسارات النقل حسب 

بعا  للخصائص الطبوغرافية و الديمغرافية للبلديات التي تشرف عليها، تقسيم المقاطعات ت

  .من المبحوثين لم يدلوا برأيهم  % 8.33بينما نجد 

يبين تنسيق الجهود مع مختلف  مع قطاعات في التكفل بالنفايات ) 08(الجدول رقم 

  :الحضرية الصلبة

  

  النسبة  التكرار  اإلجابة

  05%  06  البيئةوزارة تهيئة اإلقليم و 
  19.16%  23  مديرية البيئة
  20.83%  25  الوالية
  24.16%  29  الدائرة
  30%  36  البلدية

  0.83%  01  هيئات أجنبية

  100%  120 المجموع

النسبةالتكراراإلجابة

91.66%110نعم

 

0%0ال

8.33%10بدون رأي

100%120المجموع
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تشير نتائج هذا الجدول إلى طبيعة العالقات االتصالية و المؤسساتية في مجال تجسيد و 

الحضرية مع هيئات و مؤسسات التي لها صلة مباشرة بالبيئة أو تنفيذ مخطط إدارة النفايات 

لها عالقة بإدارة  النفايات الحضرية الصلبة، حيث رصدنا من خالل إجابات المبحوثين أن 

  % 30أغلبيتها انصبت في وجود  العالقة المتكاملة بين مؤسسة نات كوم و البلدية بنسبة 

، أما نسبة التعاون و التنسيق مع % 20.83ة الوالية بنسب % 1624.و الدائرة بنسبة 

بالنسبة لوزارة البيئة و تهيئة اإلقليم، و يمكن تفسير   %05و % 19.16مديرية البيئة فكانت 

ذلك أنه بمقتضى خضوع هذه البلديات تحت إلشراف للجماعات المحلية فإن التعاون و 

  .ةالتنسيق المشترك بين هذه الهيئات يدخل في الخدمة العمومي

يوضح اعتماد مؤسسة نات كوم على وسائل و أجهزة عصرية لجمع و  )09(جدول رقم 

 :نقل النفايات الحضرية

 

 

 

  

  

  

  

أجابوا بنعم فيما من  المبحوثين  %40 سجلنا من خالل  نتائج هذا الجدول نسبة

مؤسسة نات كوم على وسائلو أجهزة حديثة تتالءم مع متطلبات التنمية بينما  يتعلق باعتماد

كانت إجابتهم نقيض ذلك بحكم أن مؤسسة نات كوم ال تستخدم  %30.83نجد ما نسبته 

من المبحوثين لم يدلوا بآرائهم  %29.16وسائل و تجهيزات عصرية في حين نجد ما نسبته 

فإن طبيعة مهام و صالحيات مؤسسة نات كوم و نفس السؤال، و في هذا االتجاه   حول

بلدية تتطلب أن تكون لها  وسائل و تجهيزات معتبرة من أجل التكفل  28مسؤوليتها تجاه 

الحقيقي و المتكامل بعملية جمع و رفع النفايات و هي مهمة شاقة  و كبيرة ، خاصة إذا 

ر التي تختلف في خصائصها الجغرافية و الديموغرافية عن أي تعلق األمر بمدينة الجزائ

  .والية من واليات الوطن

  النسبة التكرار اإلجابة

  40% 48نعم 

 30.83% 37ال

بدون

رأي 

35  %29.16 

  %100 120المجموع
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يبين األساليب والطرق التي تعتمد عليها مؤسسة نات كوم للقضاء على ) 10(جدول رقم 

  مشكل النفايات الحضرية 

  :حسب متغير المهنة

  

  

  

  

  

  

  

  

أن أكبر نسبة سجلت في إجابات المبحوثين قدرت نالحظ من نتائج هذا الجدول 

النظام التسييري األولي الذي تقوم به مؤسسة نات كوم كأسلوب من أي أن ،  %43.33بـ

أساليب القضاء على النفايات و هو الجمع و النقل و الرفع و اإلزالة  التي تعتبر من  

من لحظة األساليب التقليدية المعمول بها لدى الجماعات المحلية، وتشمل هذه العملية 

بطرق وأساليب  منها نهائيامعالجتها والتخلص  إلى غايةالمواطنين  التخلص منها من طرف

و تأتي ثاني نسبة و هي عملية حرق النفايات بـ .نظافة المحيط و سالمة البيئة تضمن 

و الرسكلة و إعادة التدوير بنسبة  %24.16ثم تقنية الردم الصحي بنسبة  % 25.83

6.66%  
 12المؤرخ في   19-01يبين إطالع المبحوثين على القانون رقم ) 11(جدول رقم 

  :المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها 2001ديسمبر 

   
  النسبة التكرار اإلجابة

 40.83% 49 نعم

 59.16% 71 ال

  100%  120 المجموع

 النسبة  التكرار  اإلجابة

 43.33%  52 الجمع و النقل و الرفع

 25.83%  31 الحرق

 24.16%  29 الردم التقني

  6.66%  08 إعادة الرسكلة و التدوير

  %100  120 المجموع
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من المبحوثين ليست لهم دراية و %59.16يتضح من نتائج هذا الجدول ، أن نسبة   

، و المتعلق بتسيير و مراقبة و  2001ديسمبر 12المؤرخ في  19-01معرفة بالقانون رقم 

لهم معرفة بهذا القانون، و %40.83القضاء على النفايات الصلبة الحضرية و ما نسبة 

يمكن تفسير أن هذه النسبة ما هي إال مؤشر لمعرفة درجة وعي عمال و موظفي مؤسسة 

  . نات كوم باألحكام العامة و الجزائية لهذا القانون

يبين تقييم القانون تسيير النفايات من حيث أحكامه الجزائية حسب متغير ) 12(جدول رقم

  :المهنة

  

  

  

  

  

يرون أن تطبيق آليات األحكام الجزائية %45.83من خالل نتائج هذا الجدول نالحظ أننسبة 

و المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها   2001ديسمبر  12المؤرخ في  01-19للقانون رقم 

يرون أن القانون  %35و إزالتها أنها آليات متساهلة و مرنة في أحكامه الجزائية بينما نجد 

  .متشدد  % 19.16المتعلق بتسيير النفايات ردعي و نسبة 

  :يوضح تقييم مؤشر النظافة عبر بلدية الجزائر الوسطى) 13(لجدول رقم ا

  النسبة التكرار اإلجابة

 15.83% 19 في المستوى

  50% 60دون المستوى

 29.16% 35 ضعيف

  100% 120 المجموع

من المبحوثين يرون أن مؤشر و مستوى النظافة عبر  % 50تبين نتائج هذا الجدول، أن 

بلدية الجزائر الوسطى دون المستوى، باعتبار أن بلدية الجزائر الوسطى ليس كغيرها من 

البلديات ألنها تمثل واجهة و قلب العاصمة لتوفرها على هياكل لإلدارات المركزية و ميناء 

  النسبة التكرار اإلجابة

 19.16% 23 متشدد

  35% 42 ردعي

 45.83% 55 متساهل

 100% 120 المجموع
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لبنى التحتية و من جهة أخرى هي الجزائر و محطات الحافالت و القطار وغيرها من ا

  .تمثل قبلة للسياح و الزوار و الوافدين إلى من كل مكان

يبينمختلف النفايات الحضرية الصلبة التي تشرف على جمعها و نقلها  )14(جدول رقم 

  :مؤسسة نات كوم عبر بلدية الجزائر الوسطى

  

  

توضح نتائج هذا الجدول أن أكبر نسبة سجلت فيما يتعلق بأنواع النفايات الصلبة الحضرية 

، تليها في المرتبة  %40التي تشرف عليها مؤسسة نات كوم هي النفايات المنزلية بنسبة 

ثم النفايات اإلستشفائية بنسبة  %30الثانية النفايات الناتجة عن األنشطة التجارية بنسبة

  . %9.16و تأتي في المرتبة األخيرة النفايات الصناعية بنسبة  20.83%

 :يمثل معدل اإلنتاج اليومي للنفايات الحضرية للفرد العصامي)15(جدول رقم 

 

  

  

  

  

  

 

نالحظ من نتائج هذا الجدول وجود تقارب يبين النسب اإلحصائية للمعدل اليومي الذي 

  %36.66ويوم / كلغ  0.85بالنسبة %38.33ينتجه الفرد في الجزائر العاصمة، بين 

يوم، و يمكن تفسير هذا و / كلغ  1.2تخص  % 25يوم  بينما نجد / كلغ  0.75بالنسبة لـ 

  النسبة التكرار اإلجابة

 40% 48 نفايات منزلية

  30% 36 نفايات تجارية

  20.83% 25 نفايات استشفائية  

  9.16% 11 نفايات صناعية 

  %100 120 المجموع

 النسبة  التكرار معدل اإلنتاج

 اليومي

%36.66 44  يوم/كلغ0.75  

%38.33 46  يوم/كلغ0.85  

%25 30  يوم/كلغ1.2  

%100 120   المجموع
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تبعا لتقرير الوكالة الوطنية للنفايات حول معدل اإلنتاج الفردي في اليوم من النفايات 

بـ  2010بينما ارتفعت في غضون 2008يوم سنة ،/ كلغ  0.75المنزلية، فكانت النسبة 

يوم، و هو يمثل إنتاج الفرد في المناطق الحضرية أما الفرد العاصمي خالل /كلغ  0.85

  .يوم/كلغ  1.2فإنه ينتج حوالي  2011سنة 

يبين أهم المشاكل و العراقيل التي تواجه عمال النظافة خالل أداء مهامهم )16(جدول رقم 

  :اليومية  حسب متغير المهنة

عامل    مجموع العنية 

  نظافة

عامل إداري    نيعامل تق   المهنة             مهندس   

  

  

  

 اإلجابة

بة
نس
ال

  ر 
را
لتك
ا

 

بة
نس
ال

ر   
را
لتك
ا

  

بة
نس
ال

ر   
را
لتك
ا

  

بة
نس
ال

ر   
را
لتك
ا

  

بة
نس
ال

ر   
را
لتك
ا

  

91.6

6%  

110  10

0%  

2

4  

92.1

0%  

35  87.

5% 

42  90%   أخطار مهنية و صحية   9

79.1

6%  

95  10

0%  

2

4  

78.9

4%  

30  79.

16%  

غياب الوعي البيئي    3  30%  38

وعدم التزام المواطن 

بتوقيت و مكان رمي 

  النفايات 

50%  60  10

0%  

2

4  

36.8

4%  

14  41.

66% 

نقص الوسائل   2  20%  20

  واإلمكانيات 

%45.

83  

55  %8

3.3

3  

2

0  

%57.

89  

22  %20

.83  

النظرة السلبية   3  %40  10

  للمجتمع

100

%  

120  10

0  

2

4  

100

%  

38  100

% 

48  100

% 

  المجموع   10

 

نالحظ من نتائج هذاالجدول الذي يعكس أهم المشاكل المهنية التي تواجه عمال النظافة  

أثناء أداء مهامهم الروتينية في مجال السهر على نظافة العمومية ببلدية الجزائر الوسطى، 

تصدرت أكبر المشاكل التي تعاني منها هذه  األخطار المهنية و الصحيةحيث نالحظ أن 
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و المهندسون بنسبة %92.10بينما نجد العمال التقنيين بنسبة %100الفئةالذين أجابوا بنسبة 

أن عمال النظافة يتعرضون و هذا ما يعكس لنا  %87.5العمال اإلداريين بنسبة  و90%

  . اإلصابة باألخطار الصحية و مختلف  األمراض لحوادث

ل التي تعيق عملية إدارة النفايات يبين رأي المبحوثين في أهم المشاك) 17(جدول رقم 

  :بالنسبة لمؤسسة نات كوم

 النسبة التكراراإلجابة          

غياب الوعي البيئي  و عدم احترام أوقات رمي 

 النفايات

55 %45.83 

 35% 42نقص و ضعف الوسائل المادية و البشرية

 19.16% 23ضعف التنسيق المؤسساتي

 100% 120 المجموع

  

الجدول يتضح أن مؤسسة نات كوم كغيرها من المؤسسات هذا من خالل نتائج       

تواجهها عدة مشاكل و التي تقف حجرة عثرة أمام آفاقها و مخططاتها المستقبلة في مجال 

نظافة مدينة الجزائر حيث سجلنا أكبر عائق يواجه مؤسسة نات كوم هو غياب الوعي 

ألن هذا العائق حسب إجابات المبحوثين  %45.83النسبة  تالبيئي لدى المواطنين، فقد بلغ

تشكل نقص و ضعف في الوسائل المادية و  % 35تحد كبير ، بينما نجد يمثل لديهم 

  .19.16و ضعف التنسيق المؤسساتي بنسبة   البشرية
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يبين استفادة عمال و مستخدمي مؤسسة نات كوم من برامج التكوين  و ) 18(جدول رقم 

  : التدريب حسب متغير المهنة

ارتكزت نتائج هذا الجدول حول ارتباط متغير المهنة بعملية التكوين و التدريب 

اإلدارية و التقنية باختالف مناصبهم التي استفاد منها عمال و مستخدمي  مؤسسة نات كوم 

، حيث تلقى  % 100نسبة بنعم أي و المالية ، بحيث نالحظ أن أغلبية العمال أجابوا 

التابعة لمؤسسة نات كوم، كما تلقى عمال مدرسة النظافة المستخدمين تكوينا من طرف 

النظافة  دورات تدريبية في كيفية رفع النفايات الثقيلة و الوقاية من األخطار المهنية التي 

ذلك  يتلقونها خالل عملهم اليومي، و كذا أساليب الجمع و النقل السيما النفايات الهامدة و

للحد من الحوادث و األخطار التي يتعرضون لها يوميا، و تكوين تطبيقي في اإلسعافات 

  . األولية

  

  

  

عامل إداري    عامل تقني  عامل  نظافة  المجموع    المهنة  مهندس   

  

  

  اإلجابة 
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%100  120  %100  120 %

100  

%

120 

%

100 

120 %

100 

12

0 

  نعم  

  ال 0 %0 0 %0 %0  %0  0 %0  0  %0

بدون    0  %0  0  %0  %0  %0  0  %0  0  %0

  رأي 

%100  120  %100  24  %

100  

%38  %

100  

48  %

100  

10    

 المجموع 
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يبين الهيئة التي أشرفت على تكوين و تدريب عمال و مستخدمي نات ) 19(جدول رقم 

  : كوم حسب متغير المهنة

عامل    مجموع العنية 

  نظافة

عامل إداري   عامل تقني    مهندس   

  المهنة  

  

 اإلجابة
بة
نس
ال

  ار
كر
الت

 

بة
نس
ال

ار  
كر
الت

  

بة
نس
ال

ار  
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نس
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ار  
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الت

بة  
نس
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%

35.83  

43  %0  0  %

44.7

3 

1

7 

%
39.5

8 

1
9 

%
70 

المعهد   7

الوطني 

للتكوينات 

  البيئة

%

64.16  

77  %

100  

2

4  

%

55.2

6  

2

1  
%

60.4
1  

2
9  

%
30  

مدرسة  3

التكوين 

  ببولوغين

%100  12

0  

%

100  

2

4  

%

100  

3

8  
1%

00  

4
8  

%
100  

1
0  

مجموع

  العينة 

من خالل نتائج هذا الجدول  يتضح أن الهيئات التي أشرفت  على تكوين و تدريب         

العاملين بمؤسسة نات كوم هي مدرسة النظافة الكائن مقرها بولوغين 

و يدخل هذا التكوين  % 35.83المعهد الوطني للتكوينات البيئية بنسبة  و%64.16بنسبة

كما سبق و أن أشرنا ضمن إستراتيجية  مؤسسة نات كوم في مجال االتصال البيئي و ذلك 

في إطار تنفيذ و تطبيق خطة تدريبية التي أقرها  المخطط الوطني لألعمال البيئة و التنمية 

  .المستدامة 
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تقييم برنامج التدريب  يوضح  األساليب  التي اعتمدتها مؤسسة نات في ) 20(جدول رقم 

 :و التكوين

  

  

  

  

  

  

  

من المبحوثين يرون أن عملية التقييم  %40من خالل نتائج الجدول نالحظ أن نسبة 

ارتكزت عن طريق المتابعة الميدانية ، باعتبار أن عملية تقييم التكوين تكون ميدانيا  بهدف 

قياس التأثيرعلى أرض الواقع و  قياس مدى  إستفادة و استيعاب العمال و المستخدمين من 

تمثل تقارير % 32.5بينما نجد نسبة  ،العملية التكوينية و التدريبية و ذلك بعد مباشرة عملهم

  .مختلف التقارير الدورية التي تعتمد عليها المؤسسة في عملية التقييم و المتابعة

يوضح معرفة المبحوثين لمخطط لالتصال البيئي الذي قامت به مؤسسة ) 21(جدول رقم 

  :نات كوم

النسبةالتكراراإلجابة

%9579.16نعم

%108.33ال

بدون

 رأي
15 12.5% 

%120100المجموع

  النسبة التكرار اإلجابة

عن طريق  المتابعة

  الميدانية 

48  40%  

تقارير يومية أو حصائل

أسبوعية و شهرية أو 

  سنوية    

39  32.5% 

 %27.5  33 اجتماعات دورية

  %100  120 المجموع
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من المبحوثين لهم معرفة و دراية % 79.16نالحظ من نتائج هذا الجدول أن نسبة 

بمخطط االتصال البيئي الذي قامت به مؤسسة نات كوم في إطار سياستها تجاه القضاء 

من المبحوثين ليست لهم % 8.33على أزمة النفايات الصلبة الحضرية  بينما نجد نسبة 

  .لم يدلوا بأي رأي %12.5دراية بهذا المخطط في حين نجد نسبة 

  :يبين اآلليات و األسس التي أرتكز عليها مخطط االتصال البيئي ) 22(جدول رقم 

 

 

  

  

  

يرون أن مخطط االتصال من المبحوثين % 42.5يتضح من هذا الجدول أن نسبة  

البيئي الذي اعتمدته مؤسسة نات كوم ارتكز على حمالت إعالمية و توعية بيئية ، أما 

 ةالدورات التكوينية و التدريبيبينما احتلت %30الحمالت اإلعالنية و اإلشهارية فكانت بنسبة

  .27.5%نسبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النسبة  التكرار اإلجابة

 42.5%  51 حمالت إعالم وتوعية بيئية

  30%  36 حمالت إعالنية و اإلشهارية

 27.5%  33 تكوينية و تدريبيةدورات

 100%  120 المجموع
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وسائل اإلعالم و االتصال المستخدمة في الحملة طبيعة يوضح ) 23(جدول رقم 

  :اإلعالمية البيئية

  

  

  

  

  

  

  يتضح من نتائج هذا الجدول أن إجابات

إلنجاح الحملة اإلعالمية البيئة " نات كوم"المبحوثين ارتكزت أكثر على اعتماد مؤسسة  

، %37.5على دعائم إعالمية منها اإلعالنات و الملصقات و الكتيبات  و المطويات بنسبة 

كما إعتمدت الحملة في المرتبة الثانية على وسيلة إعالمية مسموعة و هي اإلذاعة بهدف 

توعية المواطن العاصمي بضرورة التقيد بأوقات رمي النفايات في مكانها ووقىتها 

بينما نجد أن ،27.5%المناسبين  و المحافظة على نظافة الحي و المحيط  فكانت بنسبة 

 .%4.16استخدام التلفزيون ب، النسبة تقل في في 

 
 
  

  

  

  

  

 
  

  النسبة التكرار اإلجابة

 4.16%  5 التلفزيون

 27.5%  30 اإلذاعة

 25%  33 الصحف

 5.83%  07 إنترنت

 37.5%  45إعالنات،ملصقات،مطويات،كتيبات

  100%  120 المجموع
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  :يوضح طبيعة  الجمهور المستهدف من حملة اإلعالمية البيئية) 24(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

الجدول أن فئة ربات البيوت هن أكثر الفئات استهدافا من الحملة نتائج هذا يتضح من 

و قد مست هذه العملية بالدرجة األولى ربات البيوت  39.16%اإلعالمية البيئيةو ذلك بنسبة

بحكم أنهن مسئوالت في  تسيير الشؤون المنزلية  و عموما المرأة الماكثة بالبيت تقع على 

ة، و هي المسؤولية بدرجة كبيرة على عملية إخراج القمامة ليعاتقها إدارة الشؤون المنز

االتصالية  الموجهة لهن أثناء الحملة هو  المنزلية في وقتها المناسبفكان مضمون الرسالة

التقيد بتوقيت و مكان رمي النفايات المناسبين في أكياس محكمة دون خلطها مع نفايات 

و تشكل هذه الفئة %25أخرى أما ثاني فئة مستهدفة من هذه العملية هم التجار بنسبة 

الطرقات أما ثالث  أصحاب المحالت التجارية بمختلف أنواعها و الباعة على األرصفة و

،و هي تشكل  حلقة وصل  %18.33فئة مستهدفة من هذه الحملة هم لجان األحياء بنسبة

بين مؤسسة نات كوم و المواطن عبر األحياء بلدية الجزائر العاصمة بحكم أنها لها إتصال 

  .دائم مع سكان األحياء 

  

  

  

  

  

  

  

    النسبة    التكرار اإلجابة

  39.16%  47  ربات البيوت  

   17.66% 22 تالميذ المدارس 

   18.33% 30 )جمعيات(لجان األحياء

   25% 21 )محالت تجارية(تجار

   100% 120 المجموع
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  :يبين أهداف الحملة اإلعالمية البيئية ) 25(الجدول رقم 

  

  

  

  

من المبحوثين يرون أن أهداف الحملة ، %73.33نتائج هذا الجدول أن نسبة خاللنالحظ من  

التي قامت بما مؤسسة نات كوم بالتعاون مع بلدية الجزائر الوسطى تهدف إلى  اإلعالمو 

) …ربات البيوت، تجار، لجان األحياء، ( التوعية و تحسيس فئات المجتمع بما في ذلك 

باني و الطرقات و حول المخاطر الصحية  و البيئية الناتجة عن تراكم النفايات أمام الم

  .%26.66الشوارع و تأتي في المرتبة الثانية تعديل السلوك بنسبة 

  

يبين اقتراحات المبحوثين من أجل تحسين و تفعيل آداء مؤسسة نات ) 26(جدول رقم 

  : كوم

  

 النسبة التكرار اإلجابة

 20.83% 25 االهتمام باإلعالم و التوعية البيئية  
إنشاء مراكز للردم التقني و مراكز  

 للفرز االنتقائي 
13 %10.83 

تشجيع االستثمار في مجال تثمين 

 النفايات و رسكلتها 
17 %14.16 

تطوير و ترقية الموارد المادية و 

 البشرية 
24 %20 

 32.5% 39 التطبيق الصارم للقانون 
 1.66% 02 االستعانة بالخبرة األجنبية  

المجموع     120 %100 

 النسبة  التكرار  اإلجابة

 %73.33  88 إعالم و توعية المجتمع

 %26.66  32 تعديل السلوك  

 %100  120 المجموع
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نالحظ من خالل نتائج هذا الجدول، تباين واضح في النسب المتعلقة باالقتراحات 

الشخصية للمبحوثين وهذه االقتراحات ما هي إال تصورات يراها هؤالء حلول مستقبلية 

تساعد مؤسسة نات كوم لتجاوز مشاكلها و عوائقها أمام مسؤوليتها الكبيرة  في التكفل 

الجزائر العاصمة، و قد و بلدية تابعة إقليميا إلى  28ر بالنفايات الحضرية الصلبة عب

تسلست هذه االقتراحات حسب أولويتها و أهميتها مقارنة مع التحديات التي تواجها مؤسسة 

نات كوم، حيث يقترح المبحثوين التطبيق الصارم و الردعي لألحكام الجزائية المتعلقة 

الخاص بتسيير النفايات ومراقبتها   2001ديسمبر 12المؤرخ في  01- 19بالقانون رقم 

،  كما أحتل االهتمام باإلعالم والتوعية البيئية المرتبة الثانية من  %32.5وإزالتها بنسبة 

المبحوثين أنها  بين االقتراحات التي يراها، و من 20.83%مجموع االقتراحات بنسبة 

لموارد المادية و تساهم بقدر كبير في تفعيل مهام مؤسسة نات كوم تطوير و ترقية ا

و مراكز للفرز (CET)مراكز للردم التقنيإنشاء أما فيما يخص .%20بنسبة البشرية

تشجيع االستثمار في مجال تدوير و رسكلة النفايات فكانت النسبة االنتقائي فكانت النسبة 

14.16%.  

  :خاتمة
في نهاية هذه الدراسة، يمكن لنا القول أن اإلدارة السليمة للنفايات من أهم القضايا  

التي ينبغي أن تحظى باالهتمام من أجل المحافظة على صحة و سالمة اإلنسان و البيئة 

على حد سواء، و ينبغي على األجهزة المعنية بهذا القطاع أن تضع إستراتيجيات لتشمل 

التقنية و التشريعية و المالية و االهتمام أكثر باالتصال البيئي الذي  الجوانب التنظيمية و

يشمل هو اآلخر اإلعالم و الوعي  البيئي و التكوين  و التدريب و غيرها من األدوات التي 

  . ترتبط بالبيئة و التنمية  المستدامة

سنة  17من خالل تركيزنا في هذا الموضوع على سياسة مؤسسة نات كوم طيلة و

بلدية تقوم مقام الجماعات المحلية و تقع على  28خبرة في مجال نظافة مدينة الجزائر عبر 

عاتقها النظافة التي تشمل الخدمة العمومية بشكل عام، و في ظل المتغيرات االقتصادية و 

االجتماعية التي تشهدها العاصمة، نجد أن مؤسسة نات كوم تواجهها تحدياتكبيرة كونها 

ام ثقيلة و هي المحافظة على نظافة مدينة الجزائر، و هي  فرصتها في إثبات أسندت لها مه

جدارتها و تميزهافي هذا المجال  و  في األخير هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة، و هذا 
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ليس باألمر الهين فإن اإلصدام مع الواقع يفرز عدة مشاكل و عوائق تضعف التحكم  في 

  .فة شاملةإدارة النفايات و ضمان نظا

لذلك تعتبر تجربة مؤسسة نات كوم باعتمادها على مخطط االتصال البيئي يبقى   

مشروع تجريبي نموذجي قابللتعميم  مستقبال على مستوى كافة بلديات مدينة الجزائر و ذلك 

الشخصي و الجمعي و وسائل االتصال الجماهيرية، و العمل بتوظيف كل وسائل االتصال 

  . يف   و تكرار الحمالت اإلعالمية و التوعية البيئةعلى تخطيط و  تكث
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  :قائمة المراجع  
و  االقتصاديإشكالية تسيير النفايات و أثرها على التوازن زرواطفاطمة الزهراء ، —1

كلية العلوم االقتصادية و التسيير،  ،، أطروحة دكتوراه "دراسة حالةالجزائر"،  البيئي

  .52،ص 2006،   الجزائر

حالة "تسيير النفايات الحضرية الصلبة والتنمية المستدامة في الجزائر،بوفنارة فاطمة، -2
مذكرة ماجستير في التهيئة اإلقليمية، كلية علوم األرض و الجغرافيا و " مدينة الخروب

  .75،ص 2009 : قسنطينةالتهيئة العمرانية، جامعة منتوري ، 

التحديات و الفرص في مجال إدارة النفايـات الصـلبة فـي منطقـة     شريف عريف،  -3
،مجلة الشبكة اإلقليمية SWEEP-NET)(نات -، مجلة سويب المشرق و المغرب العربي

  . 2010لتبادل المعلومات و الخبرات في مجال إدارة النفايات  تونس،

4-Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 

Zone  Programme d’Aménagement Côtier(PAC),«l’Environnement,
», Lutte contre la pollution liée aux déchets  côtière algéroise

2010,p3 , solides  
5- Kehila Youcef et les autres ,Etude sur Impact des décharges 

publiques sur l’environnement enAlgérie : Université des Sciences et 
de la Technologie, Oran (Algérie),2010. 

المخطط الوطني لألعمال من أجل البيئة و التنمية وزارة تهيئة اإلقليم و البيئة، - -6
  .14،ص 2001الجزائر،  ،المستدامة

النفايات الحضرية دليل إعالمي حول تسيير و معالجة وزارة تهيئة اإلقليم و البيئة ، -7
  .86،ص 2003الجزائر ،،الصلبة

8-Organistion Fonctionnelle et Opérationnelle «, NETCOM EPIC 

, commune Alger  UnitéHygiéne Urbaine de Sidi M’Hamed»
Centre ,2010,p12.   

، مقال مزابلة فوضوية تهدد الجزائريين بكوارث بيئية 3000عبد الوهاب بوكروح،-9

على موقع الشروق أن الين ،   14/09/2012صحفي منشور بتاريخ 
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www.echoroukonline.com/ara/.../141625.html ، تاريخ الولوج ،

16/09/2012. 

مقال صحفي منشور  بتاريخ  ))غلق مفرغة واد السمار نهائيا((زيقة زين الدين،  -10

، www.elmihwar.com/?p=8179: على موقع جريدة المحور  ، 06/06/2012

  .09/07/2012تاريخ الولوج يوم 

، ديوان المطبوعات منهجية البحث في العلوم السياسية و اإلعالمعامر مصباح،  - 11

  .87، ص2008 ،الجامعية، الجزائر

  .90عامر مصباح، مرجع سبق ذكره ،ص - 12

، ديوان المطبوعات الجامعية، مناهج البحث و طرق إعداد البحوثعمار بحوش ، - 13

  .130، ص1995الجزائر، 

  .211عامر مصباح ، مرجع سبق ذكره  ، ص - 14

منهجية البحث العلمي في بوزيدي صحراوي و آخرون،  موريس أنجلس ،ترجمة - 15
  .301، ص2006،دار القصبة للنشر، الجزائر العلوم اإلنسانية

16 - 

 ،ديوانالمطبوعاتالجامعية،الجزائر،مناهجالبحثالعلميفيعلوماإلعالمواالتصالأحمدبنمرسلي،

  .180،ص2003

  .147عامر مصباح، مرجع سبق ذكره  ، ص - 17

  .150نفس المرجع السابق ،ص - 18

  .151نفس المرجع السابق ،ص - 19

  .221، مرجع سبق ذكره ،ص  عمار بحوش - 20
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  البحوث و الدراسات العلميةمجلة 

  جامعة يحي فارس

Email :revue@univ-medea.dz 
  

  اإلنسان قوقــمة حــنية في ظل عولــبة الدولة الوطــهي

  ابراهيم سعد الشاكر فزاني. د

  اإلنسانية واإلجتماعيةكلية العلوم 

  قسم علوم اإلعالم واإلتصال

  جامعة المدية

chakerfezzani@gmail.com 

Le Résumé : 

Les transformations qu’a connues la scène  internationale, surtout 
après la fin de la guerre froide ont apporté des changements fondamentaux 
aux règles des relations internationales depuis le traité de Westphalie, 
puisque l’état nation n’est plus considérée comme le seul acteur dans les 
relations internationales, des  multinationales, les organisations 
internationales gouvernementales et non gouvernementales, l'individu est 
devenu en plus un nouvel acteur qui occupe une place importante au sein 
de la communauté internationale, où les droits de l'homme et sa sécurité au 
sein de l'Etat national sont devenus vigoureusement suivis par des 
organisations internationales, et pour cela l'état nation ne peut pas agir 
librement dans la gestions de ses affaires internes dans le cadre des droits 
de souveraineté nationale, ce qui a créé des restrictions à la liberté d'état 
dans la prise des décisions sur le plan interne et externe. 
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  :الملخص 

أدت التحوالت الحاصلة على الساحة الدولية ال سيما بعد نهاية الحرب الباردة 
التي قامت عليها العالقات إلى إحداث تغييرات جوهرية على القواعد واألعراف والدعائم 

الدولية منذ معاهدة ويستيفاليا، حيث لم تعد الدولة الوطنية الفاعل الوحيد في العالقات 
الدولية، فباإلضافة إلى الشركات المتعددة الجنسيات والمنظمات الدولية الحكومية والغير 

،         إذ حكومية أصبح الفرد فاعال جديدا يحتل مكانة هامة لدى الجماعة الدولية
أصبحت حقوق اإلنسان وأمنه داخل الدولة الوطنية محل متابعة حثيثة من طرف الهيئات 
الدولية، وبذلك لم يعد بمقدور الدولة الوطنية التصرف بحرية مطلقة في تصريف شؤونها 
الداخلية بمقتضى حقوق السيادة الوطنية، وهذا ما فرض قيودا على حرية الدولة في 

  . ها على الصعيد الداخلي والخارجياتخاذ قرارات

  :مقدمة 

شهد النظام الدولي منذ بداية عقد التسعينات من القرن العشرين تغيرات جذرية 

أثرت على طبيعة العالقات والتفاعالت بين أعضاء الجماعة الدولية، باإلضافة إلى القواعد 

  .واألعراف المميزة لهذه التفاعالت والمنظمة لها

سياسية، إقتصادية وتقنية على ظهور : لتغيرات الحاصلة في مجاالت عديدة تلك ساعدت و

مفهوم واسع للسلم واألمن الدوليين، وبموجب هذا الوضع الجديد أصبح العالم يشترك في 

مجموعة من القيم والمصالح والمخاطر المشتركة والمتداخلة، وأصبح من الصعب التمييز 

ي وما يهم المجتمع الدولي،  وما يميز هذا الوضع الجديد والفصل بين ما يهم المجتمع الداخل

كذلك هو بروز مشكالت التخلف اإلقتصادي وما ينجر عنها من تدهور لحالة األمن البشري 

  .وإنتهاكات حقوق اإلنسان داخل الدول

وقد كان لهذه التأثيرات الجديدة إنعكاس واضح على دور الدولة على الساحة الوطنية 

لى الصعيد الداخلي لم تعد الدولة تملك حرية الفصل والتصرف فيما يجري من والدولية، فع

أحداث وقضايا على ترابها ال سيما فيما يتعلق بمسائل حقوق اإلنسان واألقليات والحريات 

األساسية وقضايا التنمية والبيئة، حيث أصبح الفرد يحتل مكانة مرموقة على الساحة الدولية 
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لمجتمع الدولي بالمسائل التي تمس الحياة اليومية لألفراد في كل مكان في ظل تزايد إهتمام ا

أما على الصعيد الخارجي فأصبح هناك تراجع . من العالم بغض النظر عن الحدود السياسية

ملحوظ عن المفهوم الجامد للسيادة وما يرتبط به من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية 

لتدريجي لمفهوم التدخل في مسائل كانت حتى وقت قريب للدول مع بداية عهد التقبل ا

تندرج ضمن نطاق اإلختصاص الداخلي أو المجال المحجوز للدولة، وهذا ما طرح العديد 

  .مكانة الدولة الوطنية ووظائفها في ظل هذه المعطيات الجديدةمن اإلشكاليات حول 

ما هو موقع :  ية التالية إن هذه الوضعية يمكن التعبير عنها من خالل صياغة اإلشكال

  الدولة الوطنية في ظل عولمة أو تدويل حقوق اإلنسان ؟ 

  :تزايد مكانة الفرد على الساحة الدولية : المحور األول 

تزايد اإلهتمام بشكل الفت لإلنتباه لوضعية الفرد في محيطه الداخلي ضمن الدولة 

د بدقة الوضعية التي يعيشها الوطنية، إذ أن المجتمع الدولي أصبح يتابع بكثب ويرص

السياسية، اإلجتماعية، الدينية، اإلقتصادية : األفراد داخل الدول في مجاالت مختلفة 

والثقافية، وذلك من منطلق أن تحسين مستوى أمن األفراد يضمن تجسيد األمن والسلم 

  .العالمي

على الفرد الطبيعي  وإذا كان هذا النظام الليبرالي الدولي يركز في مفهومه للسلم الشامل

والجماعات اإلثنية والدينية كفاعل محوري في النظام الدولي بعد نهاية الحرب الباردة على 

حساب الدولة الوطنية السيدة فإنه يعتَـــقــُد بأن أمن األفراد كقيمة عالمية مشتركة 

تكنولوجي في عالم تتجاوز مبدأ السالمة اإلقليمية واإلستقالل السياسي للدول، فالتحول ال

العصرنة واإلعتماد المتبادل خلق مصالح مشتركة على المستوى العالمي أحدثت تغييرات 

على مفهوم األمن العالمي ليتحول من التركيز على أمن الدول إلى أمن البشر والكوكب، 

: " تحت عنوان " لجنة إدارة شؤون المجتمع العالمي " وهذا ما أشار إليه صراحة تقرير 

إن األمن العالمي يتجاوز حماية الحدود والنخب الحاكمة « " : ران في عالم واحد جي

ومصالح الدولة الحصرية ليشمل حماية البشر، وهو ال يستبعد التهديدات العسكرية من 

اإلهتمامات األمنية، بل يقترح بدال من ذلك تعريفا ُموسَّعا للتهديدات في ضوء الشواغل 

وبهذا يشكل األمن اإلنساني جوهر مفهوم السلم  )1(.»بعد الحرب الباردة اإلنسانية الملحة لما



199 

2016جوان . ،10ع: جملة البحوث والدراسات العلمية  

  .الشامل

إن النزاعات العنيفة التي شهدتها الدول في الداخل طرحت مفهوم األمن على طاولة 

 الوطنيةعدم اإلستقرار السياسي العابر لحدود الدولة «  تلك النزاعات تمخض عن إذالنقاش،

لى مفهوم السلم الدولي وإتساعه ليشمل أبعادا أخرى غير األبعاد مما إنعكس مباشرة ع)2(.»

  .العسكرية

تاريخ إصدار تقرير التنمية  1994عرف األمن اإلنساني تطورا ملحوظا منذ سنة  وبذلك

البشرية في إطار برنامج األمم المتحدة اإلنساني، والذي إعتبر بأن التنمية البشرية هي التي 

  )3(.تُمكن الناس وتعطي األولوية للفقراء وتسعى إلى تحسين مستوى حياتهم

ساني من مسؤوليات القانون الدولي مع اللجنة الدولية أصبح األمن اإلن 2000ومنذ سنة 

لدراسة المسائل  2000للتدخل وسيادة الدول التي أنشأتها الحكومة الكندية في سبتمبر 

القانونية واألخالقية والعملية والسياسية المتصلة بموضوع التدخل من خالل تقريرها 

الحماية " ن هذه اللجنة مفهوم ، كما إنبثق ع"المسؤولية عن الحماية " الصادر حول  

لمعالجة النزاعات الداخلية في العديد من الدول عن طريق ما يسمى بالتدخل " البشرية 

  . اإلنساني

وتبعا لذلك فإن مبدأ عدم التدخل واإللتزام باإلختصاص الداخلي لم يعد مانعا أمام اللجوء 

جدت مشكالت وصراعات داخلية إلى التدخل ال سيما إذا إنهارت الدولة الوطنية أو إذا ُو

بل إنه يصبح من وجهة رأي البعض بمثابة واجب أو حق المجتمع الدولي في  )4(.حادة

  .التدخل

إن كل هذه التطورات دليل واضح على إهتمام القانون الدولي العام بالفرد، 

ذين ال) المعنوية(والمقصود بالفرد في هذا اإلطار الشخص الطبيعي واألشخاص اإلعتبارية 

يخضعون للقوانين الداخلية كالمؤسسات والشركات، إذ أن أحكام القانون الدولي تتضمن 

طائفة من القواعد الوضعية التي تهدف إلى حماية الفرد من تعسف المجتمع، كما تحتوي 

على نصوص أخرى ترمي إلى حماية المجتمع من بعض السلوكات التي يقوم بها األفراد 

الي فإن الفرد أصبح محال للحقوق والواجبات التي تنص عليها قواعد وبالتوتضر بالجماعات، 
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  )5(.القانون الدولي العام

إن هذا المفهوم الجديد لألمن البشري أصبح النواة األساسية لألمن العالمي مما أدى 

إلى إزالة الحواجز الفاصلة بين النظام الداخلي والنظام الدولي، األمر الذي أدى معه كذلك 

غاء كل تمييز بين السلم داخل الدول والسلم بين الدول، وفي هذا السياق إعتبرت إلى إل

في الجمعية العامة لألمم المتحدة وخاصة دول اإلتحاد األوربي والواليات الدول األعضاء 

مسألة حقوق اإلنسان واألمن البشري هي مسألة دولية، ولم تعد « :  المتحدة األمريكية بأن

هاكها يشكل تهديدا لألمن والسلم الدوليين، ولم يعد مقبوال للدول التَّحجُج مسألة داخلية وإنت

واإلختباء وراء مبدأ السيادة المطلقة، وأصبح هناك تحول في مبدأ السيادة، وليس هناك بعد 

  )6(.»اآلن سيادة مطلقة بل سيادة نسبية 

  :الدوليين الربط بين األمن اإلنساني والسلم واألمن : المحور الثاني 

إن الربط بين األمن اإلنساني والسلم واألمن الدوليين ال يعتبر حدثا جديدا على 

مستوى العالقات الدولية، إذ سبق وأن قامت الجمعية العامة ومجلس األمن خالل الحرب 

وسياسة التمييز العنصري في " األبارتييد " الباردة بإصدار عدد من القرارات المتعلقة بإدانة 

من جنوب إفريقيا وحكومة روديسيا العنصرية، ووصل األمر إلى حد فرض عقوبات كل 

على كل من الدولتين بمقتضى الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، وذلك من منطلق أن 

  .تلك الممارسات والسلوكات تشكل تهديدا للسلم واألمن الدوليين

وقة في مجال تطوير وإستحداث ولكن السنوات األخيرة شهدت تطورات هائلة وغير مسب

مهام خاصة بعمليات األمم المتحدة لحفظ السلم المتعلق خاصة بحماية حقوق اإلنسان 

  )7(.األمنية

وفي إطار هذا المفهوم الواسع للسلم واألمن الدوليين الوارد في الفصلين السادس والسابع 

  : أمن اإلنسان في ما يلي من ميثاق األمم المتحدة يمكن رصد العالقة بين األمن الدولي و

قد ينجر عنه من  مراقبة وتتبع تهديد أمن الناس داخل الدول من طرف األمم المتحدة لما) 1

ــلْـهـلَة األمن اإلقليمي وإنتهاك القيم العالمية المشتركة؛ه 
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يختص مجلس األمن بتسوية المنازعات وفقا للفصل السادس أو تدخله وفقا للفصل ) 2

في النزاع الدولي والنزاع الداخلي على حد سواء، كما أنه يمكن أن يتجاوز السابع وذلك 

موافقة الدولة إذا إستدعت الضرورة ذلك، وإستخدام األدوات المخولة له وفقا للفصل السابع 

 من الميثاق؛

في حالة تهديد أمن الناس يتدخل مجلس األمن طبقا للفصل السابع من الميثاق عن ) 3

لسلم التابعة لألمم المتحدة، أو عن طريق تفويض الدول األعضاء، وذلك طريق قوات حفظ ا

من أجل تأمين تقديم المساعدات اإلنسانية وبناء السلم ونزع سالح المتحاربين وإعادة 

 الالجئين وبناء الهياكل اإلدارية في الدولة؛

ي أصبح يأخذ في إذا كان األمن اإلنساني يشكل أحد أبعاد األمن الشامل فإن السلم الدول) 4

الحسبان إحترام حقوق اإلنسان داخل الدولة، وهذا ما جعل التركيز على أمن الناس يتجاوز 

لجنة إدارة شؤون " الحدود الجغرافية والحواجز القانونية للدولة، وهذا ما ورد في تقرير 

 إن مجلس األمن ُمخول« " : جيران في عالم واحد : " تحت عنوان " المجتمع العالمي 

بالفعل بموجب القانون الدولي بإتخاذ اإلجراء المالئم في الحاالت اإلستثنائية التي يتعرض 

ولذلك فإننا نقترح تعديال مالئما ... فيها أمن الناس للخطر وإن لم تنطو على تهديد خارجي 

في الميثاق يسمح بمثل ذلك التدخل على أن يــقْـــصرُه على الحاالت التي تشكل 

ألمن الناس، يكون من الجسامة والحدة بحيث يتطلب إستجابة دولية ألسباب إنسانية إنتهاكا 

 )8(؛»

إن مفهوم األمن اإلنساني يتضمن األمن من التهديدات المزمنة كالجوع، المرض، الفقر، ) 5

الحماية من التصدعات المفاجئة والضارة في الحياة اليومية لألفراد، والتي يكون من 

الجئين نتيجة النزاعات الداخلية، وهنا تكون الكرامة اإلنسانية وما تتطلبه نزوح المظاهرها 

إحترام الحياة، العدل والمساواة جوهر األمن اإلنساني الذي يشكل حجر :  من حقوق مثل

  . الزاوية للسلم الدولي بإعتبار حقوق اإلنسان قيمة عالمية مشتركة بين اإلنسانية جمعاء

 Liyod)" ليود أكسورثي" وفي نفس هذا اإلتجاه يقول وزير خارجية كندا السابق 

AXWORTHY) : » إن من األولويات األساسية لألمن اإلنساني اليوم هي أمن األفراد، ألن

سالمة األفراد يعتبر العامل األساسي والمهم في حماية وضمان األمن والسلم الدوليين، إن 

غير كاف لضمان أمن ورفاهية شعوب العالم ال سيما في ظل أمن الدولة ضروري لكنه 

  )9(.»التغييرات المعاصرة المعقدة
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فبمقتضى التحوالت الجديدة التي جاءت بها العولمة أصبح أمن األفراد داخل دولة معينة 

مرتبط بأمن األفراد في باقي الدول، فتهديد أمن األفراد داخل دولة معينة نتيجة نزاع داخلي 

أهلية يمكن أن يؤثر على أمن األفراد في دول أخرى، كأن ينتقل هذا التهديد إلى  أو حرب

التدفق الكبير لالجئين، الهجرة الغير شرعية، تصدير : هذه الدول في صور مختلفة مثل 

  .األعمال اإلرهابية إلى هذه الدول

بالتدخل  ومن أجل حماية أمن الشعوب كان البد من إيجاد آلية عملياتية فبرز ما يسمى

وليس «" : لجنة إدارة شؤون المجتمع العالمي" اإلنساني، وفي هذا الصدد جاء في تقرير 

، فمعظم "التدخل اإلنساني"هناك شيء يدفع بهذه القضية إلى المقدمة بقوة أكثر من موضوع 

التهديدات الموجهة إلى األمن المادي للشعوب اآلن تنجم عن األوضاع المتدهورة داخل 

الطبيعية،  -وعن الحروب األهلية والصراع العرقي وعن الحاالت اإلنسانية الطارئة  البلدان

أو التي يتسبب فيها البشر، وفي الحاالت الحرجة الناتجة عن إنهيار النظام المدني، وفي 

بعض األحيان يكون السبب هو أكثر من واحد من هذه العوامل، أو قد يؤدي عامل منها إلى 

  )10(.»اآلخر 

لتدخل اإلنساني يندرج ضمن الدبلوماسية الوقائية التي تبنتها األمم المتحدة منذ إن ا

بمبادرة من فرنسا والمنظمات اإلنسانية الدولية الحكومية بهدف حماية وضمان  1992

جهاز إنذار " بطرس غالي " األمن البشري، حيث أنشأ األمين العام السابق لألمم المتحدة 

لجنة حقوق اإلنسان وبقية اللجان المنبثقة عن المجلس : (المتحدة مبكر يضم مؤسسات األمم 

، الصليب األحمر، الهالل األحمر الدولي، )اإلقتصادي واإلجتماعي، وهيئة تقصي الحقائق

وهي منظمات تشتغل في الجانب اإلنساني، باإلضافة إلى أطباء بال حدود، وأطباء العالم، 

المتخصصة في الجانب  (Green Peace)م األخضرومنظمة العفو الدولية، ومنظمة السال

البيئي، وكل هذه الهيئات والمنضمات هدفها هو مراقبة النزاعات واألحداث وتقديم حصيلة 

عن األخطار التي يمكن أن تنجر عن الكوارث الطبيعية أو النزاعات الداخلية كالتطهير 

ذلك من أجل إتخاذ اإلجراءات ، وك...العرقي واإلبادة الجماعية والتدفق الكثيف لالجئين 

التدخل الديمقراطي « كنشر القبعات الزرق، : الضرورية المالئمة والمستعجلة الوقائية 

سبتمبر  11التدخل الوقائي لمحاربة اإلتجار بالمخدرات، وبعد هجمات )11(،»الوقائي 

 أخذ هذا التدخل الوقائي مسارا آخر تمثل في تدخل من أجل مواجهة اإلرهاب 2001
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لتجنب األزمات الداخلية والدولية، ومعالجة المسائل اإلنسانية التي تشكل تهديدا للسلم 

واألمن الدوليين، والتقليل من حجم الضحايا الناجم عن النزاعات الداخلية نتيجة المجازر 

  .واإلبادة الجماعية واإلرهاب، أو نتيجة الكوارث الطبيعية

يعطي األولوية ألمن األفراد " التدخل اإلنساني" لدولية إن هذا المفهوم الجديد في العالقات ا

وُيخَول التحرك المسبق وإستخدام القوة العسكرية لحماية وضمان أمن األفراد في العالم، 

وإن كان ذلك على حساب السيادة الوطنية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وهذا 

 (Liyod AXWORTHY)" ليود أكسورثي" لسابق الموقف عبَّر عنه وزير الخارجية الكندي ا

إن أمن أي شعب في جزء من العالم يعتمد على أمن شعب في الجزء اآلخر، إن « : بقوله

من األعلى إلى األسفل، ومن األسفل إلى : بناء نظام عالمي آمن ومستقر يتم في إتجاهين 

م فعليا على أساس الشعوب إن أمن الدول وصيانة السلم واألمن الدوليين يجب أن يت. األعلى

  )12(.» الوطنيةاآلمنة، وتحقيقه يتطلب أحيانا تجاوز الحدود والحواجز القانونية للدولة 

إن ضمان تحقيق األمن والسلم الدوليين لم يعد يتم من أعلى إلى أسفل وفق المفهوم التقليدي 

  . لألمن، وإنما أصبح يتم من أسفل إلى أعلى أي من الفرد ثم الدولة فالمجتمع الدولي

وتظهر اآلثار الخارجية إلنتهاكات حقوق اإلنسان وتهديد األمن اإلنساني بوضوح 

لي في الحروب األهلية، وكذلك إنتهاكات النظام السياسي لحقوق اإلنسان وتهديدها للسلم الدو

  .والتعدي على أمن األفراد

فبالنسبة للحرب األهلية هي وضع غير طبيعي للدولة، ألنها تضع شرعية النظام الحاكم 

على المحك، وعليه فإن إستمرار حالة الالإستقرار الداخلي وبلوغها مرحلة الحرب يمكنها 

ي إلى إختراق المركز القانوني للدولة وسيادتها من طرف قوى داخلية تنافسها على أن تؤد

الحكم، أو من طرف قوى خارجية إما لمساندة النظام السياسي ومساعدته على مواجهة 

  .المتمردين، أو بدعم المتمردين والمعارضة لتحقيق أهدافهم السياسية

جذب للتدخالت الخارجية بحكم الروابط وهذا ما يجعل من هذه النزاعات الداخلية محل 

الدينية أو العرقية التي تربط أطراف النزاع في الداخل بالقوى الخارجية، وعلى هذا 

النزاعات « األساس ُيطلق البعض على هذا النوع من النزاعات الداخلية مصطلح 
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  )13(.»اإلجتماعية الدولية 

ية كالتدفق الكبير لالجئين الذي يؤثر على كما أصبح لهذه الحروب األهلية آثار إقليمية ودول

  .أمن وإستقرار الدول المجاورة

ومن جهة أخرى أصبح مجلس األمن يركز على اآلثار الخارجية إلنتهاكات حقوق اإلنسان 

من طرف النظام السياسي الداخلي حتى وإن لم ترق وضعية اإلضطرابات الداخلية إلى 

مستوى الحرب األهلية، نظرا لما يمكن أن تفرزه إنتهاكات حقوق اإلنسان من آثار سلبية 

ق الالجئين على الدول المجاورة يهدد الوحدة الترابية وأمن على الدول المجاورة، فتدف

وإستقرار الدولة، ويعتبر تدخل مجلس األمن ضد النظام السياسي في العراق بعد قمع النظام 

أول قرارات مجلس األمن التي تم فيها الربط  1991للتمرد في شمال العراق وجنوبه سنة 

  . والسلم الدوليين بين إنتهاكات حقوق اإلنسان وتهديد األمن

  :تداعيات عولمة حقوق اإلنسان على الدولة الوطنية : المحور الثالث 

كانت مسائل حقوق اإلنسان تعتبر من صميم اإلختصاص الداخلي للدول إذ أنه كان 

من الميثاقالتدخل في شؤون ) 2/7(ُيحرَّم على منظمة األمم المتحدة في حد ذاتها وفقا للمادة 

ة، وبصفة عامة فإن الميثاق لم ُيحدد واجبات تلتزم الدول بتنفيذها إتجاه مسائل الدول الداخلي

حقوق اإلنسان، كما أنه من جهة أخرى لم ينص على عقوبات صريحة في حالة إنتهاكها، 

باإلضافة إلى ذلك فإن هذا الميثاق لم يستحدث أجهزة خاصة بمراقبة وحماية ومنع إنتهاك 

  )14(.حقوق اإلنسان

ن المسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان بدأت تخرج تدريجيا من اإلختصاص الداخلي ولك

وما تفرع عنه من مواثيق  1948المحجوز للدول بدءا من اإلعالن العالي لحقوق اإلنسان 

بتدويل مسائل " وإتفاقيات دولية أخرى خاصة بحقوق اإلنسان، وهذا ما نتج عنه ما يسمى 

مسائل حقوق اإلنسان من اإلختصاص الداخلي للدول إلى  أي إنتقال".  حقوق اإلنسان 

اإلختصاص الدولي، وبالتالي لم تعد الدول قادرة على اإلحتجاج باإلختصاص الداخلي فيما 

يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان، ألنه أصبح من حق المنظمات والهيئات الدولية إثارة المسائل 

ومعاقبة من ينتهك تلك القواعد، وبالتالي المتعلقة بحقوق اإلنسان في الدول ومراقبتها 
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إتجاه القضايا المتعلقة بحقوق اإلنسان، وأصبحت أصبحت الدول في موضع ُمـس لَةـاء

معرضة لعقوبات دولية في حالة ثبوت إساءتها لحقوق اإلنسان كالعزلة أو المقاطعة 

  .اإلقتصادية

الدول األعضاء إلى المنظمة  وتؤكد عالمية حقوق اإلنسان على أنه بمجرد إنضمام جميع

الدولية أصبحوا ملزمين بمبدأ عالمية حقوق اإلنسات الواردة في ميثاق األمم المتحدة 

  )15(.واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

ومنذ أواخر القرن العشرين تزايد إهتمام الرأي العام الدولي بكل ما هو إنساني، حيث 

مية والغير حكومية في مواجهة نزاعات داخلية أصبحت الدول والمنظمات الدولية الحكو

وحروب أهلية غير مسبوقة، نظرا لما خلفته تلك النزاعات والحروب من مآسي إنسانية، 

كما حدث في الصومال والبوسنة والهرسك ورواندا والعراق وتيمور الشرقية والشيشان 

" ت تنادي بما يسمى ، وهذا ما أدى إلى بروز أصوا...وكمبوديا وأنغوال والسودان وغزة 

التدخل لحماية ومنع أو وقف إنتهاكات حقوق اإلنسان، وعليه بدأ " واجب " أو " بحق 

المجتمع الدولي بالتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية والغير الحكومية في التفكير في 

على الرغم آلية مشروعة وفعالة وعملِّية لوقف اإلنتهاكات الصارخة لحقوق اإلنسان، إذ أنه 

من جود كم هائل من اإلتفاقيات والمواثيق الدولية واإلقليمية والوطنية الخاصة بحماية 

حقوق اإلنسان إال أن الواقع بين بأن هذه الترسانة القانونية ال تكفي لوحدها لضمان إحترام 

 ولكن". أجل اإلنسانية أو التدخل اإلنساني بالتدخل من " حقوق اإلنسان فبرز ما يسمى 

يطرح هذا المفهوم الكثير من التساؤالت ال سيما في الشق المتعلق بالتدخل في القضايا 

  )16(.الداخلية التي كانت تعتبر من إختصاص السلطان الداخلي

إكتسبت السيادة في ظل الدولة الوطنية مكانة هامة، وأصبحت شعارا للكرامة 

الوطنية، وترجمة لمعاني السلطة العليا والحرية واإلستقالل، ولكن هذا المفهوم عرف 

تغيرات عميقة خاصة بعد نهاية الحرب الباردة، ومع ظهور المتغيرات الدولية الجديدة دخل 

ة، حيث برز الميل نحو تقييد سيادة الدول، إذ إزدهر النقاش مفهوم السيادة في مرحلة جديد

حول اإلنتقال من السيادة المطلقة إلى السيادة النسبية، وهذا تزامنا مع ظهور مفاهيم جديدة، 

والتي كان على رأسها مفهوم حق التدخل الدولي الناجم عن تغير طبيعة التهديدات ضد 
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ة الحرب الباردة بداية إلنفجار الصراعات داخل السلم واألمن الدوليين، حيث كانت نهاي

الدول، والتي أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين فاقت أعداد ضحايا العدوان الخارجي 

على دولة ما، وهذا ما عجل بتقويض السيادة، وذلك من خالل بروز ما سمي بالسيادة 

  .كمسؤولية أو تدويل السيادة

نظام لمساءلة الدول في حالة تعسفها الشديد في ممارسة حقوق ويقصد بتدويل السيادة إيجاد 

في المشروع " كوفي عنان " وهذا ما أكده األمين العام السابق لألمم المتحدة  )17(السيادة

بأنه لم يعد هناك حصانة  1990في أكتوبر ) 45(الذي قدمه للجمعية العامة في دورتها 

ة الوطنية التي كانت تعتبر الفاعل الوحيد في العالقات للسيادة، فالسيادة لم تعد متعلقة بالدول

الدولية، ولكن أصبحت السيادة تتعلق باألفراد أنفسهم، والتي تعني الحريات األساسية 

والمكفولة في ميثاق األمم المتحدة، وهذا ما فتح الباب على مصرعيه أمام المنظمات الدولية 

  .سانللقيام بالتدخالت لوقف إنتهاكات حقوق اإلن

وفقا لمبدأ السيادة كمسؤولية فإن الحكومات المستقلة ومواطنيها هي التي تتحمل المسؤولية 

على شؤونها الداخلية، وتلك المسؤولية المترتبة على اإلستقالل السياسي ال تتوقف عندما 

تصبح الظروف الداخلية صعبة بل وحتى خطرة، فهي مسؤولية مالزمة للحكومات في كل 

  )18(.مالبسات السياسيةاألحوال وال

في تقريره السنوي إلى الجمعية العامة عام " كوفي عنان " هذا السياق قال وفي 

إن مفهوم سيادة الدولة يمر في جوهره وفي معناه العميق بعملية تحول كبرى ال « :  1999

تعود فقط إلى وقوعه تحت ضغط وقوى العولمة والتعاون الدولي، فالدول يجب أن ينظر 

  )19(.»ا اآلن بإعتبارها أدوات في خدمة شعوبها وليس العكس إليه

" اللجنة العالمية حول التدخل وسيادة الدول " وتماشيا مع ذلك أعلنت الحكومة الكندية إنشاء 

المسؤولية في : " ، والتي أصدرت تقريرا بعد عام واحد تحت عنوان 2000في سبتمبر 

مفهوم " التحول من : رض لها هذا التقرير هي ، وكان من أبرز النقاط التي تع"الحماية 

  :والتي تعني " السيادة كسلطة إلى مفهوم السيادة كمسؤولية 

 مسؤولية الدولة في حماية مواطنيها وسالمتهم وتأمين رفاهيتهم؛) 1

 إن وكالء الدولة يتحملون المسؤولية عن األعمال التي يقومون بها؛) 2
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إتجاه مواطنيها في الداخل وإتجاه المجتمع السلطات المحلية تكون مسؤولة ) 3

 الدولي من خالل األمم المتحدة؛

في حالة عدم قدرة الدولة أو عدم نيتها على حماية مواطنيها فإن هذه المسؤولية ) 4

تتحول إلى المجتمع الدولي، وبالتحديد إلى مجلس األمن وقد إعترف تقرير األمم المتحدة 

« : بمبدأ السيادة كمسؤولية، حيث جاء في هذا التقرير" أمنا عالم أكثر " بعنوان  2004سنة 

عندما تُوقع الدول على ميثاق األمم المتحدة فإنها ال تستفيد من إمتيازات السيادة ولكنها تقبل 

إنه يتضمن اليوم إلتزاما من جانب الدولة بحماية رفاه شعبها والوفاء ... أيضا بمسؤولياتها 

، 2006وقد تبنى مجلس األمن مفهوم المسؤولية في )20(.»ع الدولي بإلتزاماتها إزاء المجتم

  .1674وذلك بعد صدور القرار 

وبالتالي أصبح مفهوم التدخل يتصف بالمرونة تلبية لمعطيات البيئة الجديدة التي أصبح 

موجودا فيها، حيث ما كان محرما في فترة الحرب الباردة أضحى من وجهة بعض الدول 

ب الباردة مشروعا للحفاظ على السلم واألمن الدوليين، أو لوقف إنتهاكات بعد نهاية الحر

لدولة ما أو الحرب ضد اإلرهاب، فهذه  الوطنيحقوق اإلنسان، أو التصدي لتهديد األمن 

المبررات ُأستخدمت إلضفاء الشرعية على هذه التدخالت التي تنتهك مبدأ عدم التدخل الذي 

وم عليه سيادة الدولة، وصمام األمن لمنع النزاعات بين الدول يعتبر الركن األساسي الذي تق

لضمان الحفاظ على األمن والسلم الدوليين، وبذلك لم تعد سيادة الدولة مطلقة ومحصنة كما 

كانت من قبل، وبالتالي أصبح الحديث عن هيبتها نوعا من التنظير المجرد البعيد عن 

ميثاق األمم المتحدة لم يكن له موقف واضح  ومن جهتهم يرى البعض بأن. معطيات الواقع

من التدخل الخارجي، فميثاق األمم المتحدة تكلم على مجموعة من المقاصد تحددت من 

  )21(:خاللها صالحيات تدخل ضمن إختصاص األمم المتحدة وهي 

  حفظ األمن والسلم الدوليين؛: أوال 

  عوب في تقرير مصيرها؛إحترام المساواة بين الشعوب واإلقرار بحق الش: ثانيا

العمل على إحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية وتعزيزها بال تمييز في : ثالثا

  .إطار العمل على تنمية التعاون الدولي
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  :الخاتمة 

من خالل ما سبق يمكن القول بأن العمل المتزايد على تدويل السيادة، أو خلق نظام 

قد أثر على المفهوم التقليدي للسيادة الوطنية القائم على ) السيادة كمسؤولية(لمحاسبة السيادة 

مبدأ السيادة المطلقة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ويمكن رصد هذه التأثيرات في 

 :النقاط الرئيسية التالية 

 : تراجع مفهوم السيادة المطلقة إلى مفهوم السيادة النسبية)1

خمسة قرون، حيث كانت هي السلطة السياسية  ظهرت الدولة الوطنية منذ ما يقارب

 .الوحيدة التي تتمتع بالسيادة من دون منازع في تحديد سياستها الداخلية والخارجية

وكان الهدف من مبدأ السيادة هو إستقرار نظام الدولة الوطنية، فبعد معاهدة وستيفاليا 

الحها من دون إلحاق أصبح لكل دولة الحق في السيادة، ولها الحق في تحقيق مص 1648

الضرر بدول أخرى، كما أن الغاية المنشودة من مبدأ السيادة هي الحفاظ على األمن والسلم 

الدوليين، وذلك من خالل إعتراف كل دولة بسيادة الدول األخرى الذي يضمن سالمة 

ووحدة أراضيها وإستقاللها عن أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، حيث يشبه البعض 

عل الدول فيما بينها بكرات البيار، فهي عالقات محدودة باإلعتراف المتبادل واإللتزام تفا

 .باإلمتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى

ولكن الثورات في أوربا الشرقية في نهاية الثمانيات وما نتج عنها من تغيرات جذرية غير 

لوطنية غير قادرة على التحكم في أوضاعها من ذلك المفهوم للسيادة، حيث بدت الدولة ا

الداخلية، حيث تضاءلت قدراتها في السيطرة على شعبها وعلى العمليات اإلجتماعية 

 . الداخلية

فتلك الثورات أطاحت بنظم الحكم الشيوعي وأقامت نظما ديمقراطية، ويرجع ذلك باألساس 

  .قراطية ونشرها في أنحاء العالمإلى النظام العالمي الجديد الذي عمل على الترويج للديم

وتسارعت األحداث وتوالت التغيرات، لتصبح السيادة أمام تحديات جديدة فرضتها ما سميت 

، والتي عملت على تفتيت الحدود الوطنية، وإضعاف السلطة الوطنية، وقدرتها "بالعولمة " 
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دور الدولة في على تطبيق القوانين الوطنية على أراضيها، فالعولمة أثرت سلبا على 

ممارسة صالحياتها، مما أدى إلى تراجع دورها في المجاالت السياسية واإلقتصادية 

واإلجتماعية، وكانت دول العالم المتخلف هي الدول األكثر تضررا إلعتبارات جديدة أهمها 

ضعف أجهزة الدولة، وتفاقم المشكالت اإلقتصادية واإلجتماعية، وتأخر القدرات التقنية، : 

  .عف التعاون اإلقليمي فيما بينهاوض

ومن مظاهر العولمة حرية العقيدة والفكر والتعبير، واإلنتخاب، وتشكيل األحزاب، ومن أهم 

مظاهرها سقوط األنظمة الديكتاتورية والشمولية، واإلتجاه نحو الديمقراطية، وتعزيز إحترام 

المتزايد للمنظمات الدولية  وصيانة حقوق اإلنسان، ومن أوجه العولمة البارزة هو التنامي

الغير حكومية مثل منظمات حقوق اإلنسان، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية التي ينصب 

إهتمامها على عالمية حماية حقوق اإلنسان، وذلك بعد أن أصبح الفرد يحتل مكانة بارزة 

نسان بإسم في القانون الدولي، وهذا ما جعل صانع القرار غير قادر على إنتهاك حقوق اإل

سيادة الدولة على أراضيها وعلى رعاياها، ألن قضية حقوق اإلنسان إنتقلت من المجال 

المحجوز للدولة إلى مساءلة الهيئات والمنظمات الدولية حول وضعية حقوق الفرد وحرياته 

داخل الدولة، وبالتالي أصبح التلويح بورقة إضطهاد األقليات الدينية أو العرقية وإنتهاك 

  .وق اإلنسان يشكل ضغوطا على الدولة تدفعها لتقديم تنازالت على حق السيادةحق

إن تغيرات مرحلة ما بعد الحرب الباردة السابقة الذكر أدت إلى إحداث تغييرات على 

مفهوم السيادة، األمر الذي نتج عنه تعرى المفهوم المطلق لسيادة الدولة، وإحالل محلة 

ا بدوره تغييرات عميقة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون المفهوم المرن للسيادة ُمحدث

  . الداخلية للدول

  :  تحول مبدأ عدم التدخل من التفسير الجامد إلى التفسير المرن) 2

جاء مبدأ عدم التدخل كنتيجة منطقية لمبدأ السيادة المطلقة التي ترفض أي تدخل 

خارجي في الشؤون الداخلية، وقد إعتبر فقهاء القانون الدولي بأن هذا المبدأ هو أحد 

المحاور األساسية في القانون الدولي إلى جانب مبادئ أخرى كإحترام السيادة واإلستقالل 

وقد إهتم الفقه في القانون الدولي بدراسة هذا المبدأ لماله من أهمية في والمساواة القانونية، 

الحياة الدولية، كما أنه يعتبره شرط أساسي لتحقيق السالم الدولي، كما أنه يضمن للدولة 
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الصغيرة الحماية من تدخل القوى الكبرى في شؤونها الداخلية، ولذلك يقدس القانون الدولي 

لية مبدأي السيادة وعدم التدخل ألنهما يحققان اإلستقالل، ويضمنان ومواثيق المنظمات الدو

حرية الدول في إنتهاج سياسة داخلية وخارجية مالئمة لتطلعاتها وأهدافها بعيدا عن كل 

  .أساليب اإلكراه والضغط ضد إدارة الدولة

طلقة من وقامت الدولة الضعيفة بتعزيز هذا المبدأ وعملت على تنفيذه في قاعدة قانونية م

إعالن عدم جواز التدخل في : خالل إصدار الجمعية العامة العديد من اإلعالنات أهمها 

، 1965عام ) 2131(الشؤون الداخلية للدول وحماية إستقاللها وسيادتها تحت رقم 

باإلضافة إلى ذلك إصدار إعالن عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول بجميع 

  .1981عام ) 36/103(أنواعه تحت رقم 

  :  العالقة بين اإلختصاص الداخلي واإلختصاص الدولي) 3

إن نهاية الحرب الباردة وما صاحبها من تحوالت أدت إلى إخراج السياسة الداخلية 

من اإلطار الوطني إلى اإلطار العالمي، حيث إمتد النشاط السياسي إلى مجال أوسع من 

د فاصل بين اإلختصاص الداخلي واإلختصاص الدولة وحدودها، كما أنه لم يعد هناك ح

الخارجي، أي بين مسؤولية الدولة ومسؤولية الجماعة الدولية، وباإلضافة إلى ذلك فإن 

الحكومات لم تعد تتمتع بالحرية المطلقة في تحديد سياساتها الداخلية، كما كان يحدث في 

دولية، وهذا ما ُعرف في الماضي القريب، وإنما أصبح ُيزاحمها في ذلك تدخل الجماعة ال

في ضوء ممارسات " التدابير القسرية المستثناة من مبدأ عدم التدخل " القانون الدولي بـ 

مجلس األمن، فميثاق األمم المتحدة نفسه يعتبر بأن تهديد األمن والسلم الدوليين من طرف 

األعضاء، وهذا ما دولة ما يشكل إستثناءا من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 

ُيخول للمجتمع الدولي عن طريق األمم المتحدة حق التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إذ 

يختص مجلس األمن بتقدير الحاالت التي تمثل تهديد للسلم واألمن الدوليين بإعتبارها تمثل 

مجاورة في تهديدا إلستقرار منطقة ما، وكما يمكن أن تنتقل هذه التهديدات إلى المناطق ال

أشكال مختلفة كالتدفق الكبير لالجئين، تسلل الجماعات المسلحة إلى أراضي الدولة 

) 42، 41(وقد نصت المادتان . المجاورة، وإنتشار األسلحة على حدود المناطق المجاورة

من الميثاق على التدابير القسرية حيث حددتها بوقف العالقات اإلقتصادية، ووقف 
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والبرية والجوية وقفا جزئيا أو كليا، وقطع العالقات الدبلوماسية،  المواصالت البحرية

وكذلك العمليات العسكرية عن طريق القوات الجوية والبحرية والبرية، والمناورات وأعمال 

  .الحصار

وبالتالي يمكن القول بأن القانون الدولي أصبح عبارة عن أداة إلختراق حرمة اإلختصاص 

  .لتقويض السيادة الوطنيةالداخلي، ووسيلة فعالة 

وفي األخير يمكن التأكيد على أنه بالرغم من التغييرات التي طرأت على مفهوم 

السيادة فإن ذلك ال يعني إلغاء دور الدولة الوطنية في تصريف شؤونها الداخلية والخارجية، 

  .بل أحدث قيودا وضغوطا في ممارسة صالحياتها النابعة من سيادتها
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Résumé  

Afin de concilier l'intérêt  du  co-propriétaire et  l'intérêt de tous lesco-
propriétaires au bien commun, il était nécessaire d'établir des règles et des 
dispositions relatives à l'organisation de l'administration habituelle de ce 
bien indivis, et qui consistait principalement dans la règle de l'unanimité, ce 
qui signifie la nécessité d'obtenir le consentement   de   tous   les   co-
propriétaires   afin   de   valider   chaque   acte lié  à l'administration du 
bien commun, et le mécanisme juridique par laquelle cette règle est 
appliquée est le partage provisionnelle. 

Compte tenu de la difficulté de parvenir à un tel consensus, et afin de faire 
face aux obstacles pratiques qui nuisent généralement à la bonne utilisation 
de ce bien commun, le législateur a intervenu à travers le code civil en 
allégeant les rigueurs de ce principe général, et ce, en introduisant plusieurs 
exceptions pour faciliter l'exploitation de ce bien commun, et 
principalement liées à l'autorité de la majoritéabsolue dans l'administration 
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du bien commun d'un côté, et ainsi, le droit duco-indivisaire  lié les actes 
conservatoires du bien commun d'un autre côté. 

  ملخص

كان ال في المال الشائع بغية التوفيق بين مصلحة الشريك ومصلحة جميع الشركاء 
بد من وضع قواعد وأحكام تعنى ببيان وتنظيم أعمال اإلدارة المعتادة للمال الشائع، والتي 
تمثلت أساسا في قاعدة اإلجماع التي يقصد بها ضرورة موافقة جميع الشركاء إلمضاء 
أي عمل يتعلق بإدارة المال الشائع، واآللية القانونية التي تطبق من خاللها القاعدة تعرف 

  . مة المهايأةبـقس

ونظرا لصعوبة تحقيق مثل هذا اإلجماع، وتفاديا لتعطيل االنتفاع بالمال الشائع وألجل 
مواجهة العقبات العملية التي تحول عادة دون حسن استغالل المال الشائع خفف المشرع 
من خالل القانون المدني من صرامة هذا المبدأ العام، وأورد عليه عدة استثناءات لتيسير 

تغالل المال الشائع تتعلق أساسا بسلطة األغلبية المطلقة في إدارة المال الشائع من اس
إلدارة المعتادة للمال الحفظ كمظهر لجهة، وكذا حق انفراد الشريك في القيام بأعمال 

  .الشائع  من جهة أخرى

  مقـدمة

 على خالف القواعد العامةـ منح المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات  

كل مالك مشتاع الحق في القيام بأعمال حفظ المال الشائع  ـ التي تحكم إدارة المال الشائع

من  718كأحد مظاهر إدارته دون حاجة إلى موافقة الشركاء الباقين، حيث نصت المادة 

لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل  ": القانون المدني الجزائري على انه

  ." الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاءما يلزم لحفظ 

ن أعمال الحفظ تعد من أعمال إمن القانون المدني ف 2ف/573نص المادة وفقالو

ويعتبر من العقود اإلدارية اإليجار لمدة ال تزيد عن ثالث  ": على انه تحيث نص .اإلدارة

، وعلى أساس ذلك يفترض أن تخضع أعمال الحفظ "...وأعمال الحفظ والصيانة سنوات،
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والصيانة لقاعدة اإلجماع أواألغلبية، فال يجوز للشريك القيام بها دون موافقة بقية الشركاء 

  .طالما انه ال يملك على األقل أغلبية الحصص في المال الشائع

ائع من ن المشرع الجزائري قد استثنى أعمال الحفظ والصيانة المتعلقة بالمال الشا

وأجاز لكل شريك مهما كانت قيمة حصته في المال الشائع حق  ،قاعدة اإلجماع أواألغلبية

الشركاء بل وحتى رغم اعتراضهم، باقي القيام بها دون الحصول على موافقة 

،كما يتطلب الحفظ فهيأعمالتتعلقبالحفاظعلىالماللمصلحتهمجميعاً وتصبفيالمصلحةالمشتركةلهم

  .ر التساؤل عن مصدرها وعن معيار توزيعها على الشركاءمصاريف ونفقات يجد

األعمال : من خالل التطرق إلىتناولها لة ارتأينا أهذه المسلوقوف على ول   

  .ثانبحث في موكذا القيام بأعمال الحفظونفقاتها  أول، بحثالالزمة لحفظ المال الشائع فيم

 األعمال الالزمة لحفظ المال الشائع: األولبحثمال

 الشائع وذلك بالمال االنتفاع في شريك كل حق القانون المدني في لئن أقرالمشرع   

 ضرورةاالعتناء على المقابل في أكد ومكاسب،فإنه منافع من مايدربه كل خالل من

  .له أعدت لما صالحة وبقائها للمحافظةعليها بمايلزم الشائعة،والقيام باألمالك

 ظإلى أعمالماديةوأعمال من قبيل اإلجراءات ويقسم فقهاء القانون أعمااللحف   

          قانونية،وسنحاول من خالل هذا المبحث توضيح المقصود بأعمال الحفظ وخصائصها ال

  ) .المطلب الثاني( ، ثم نتناول تطبيقات عملية ألعمال الحفظ ) المطلب األول( 

  مفهـوم أعمـال الحفظ: المطلب األول

إن األصل في اإلدارة المعتادة للمال الشائع اتفاق الشركاء جميعا على نوع معين    

من أعمالها تطبيقا للمبدأ العام في اإلدارة المعتادة أال وهو اإلجماع، وفي حالة عدم االتفاق 

تكون اإلدارة من حق أغلبية الشركاء بحسب األنصبة، بخالف أعمال الحفظ والصيانة التي 

  .ولوكان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء  القيام بهافي الشيوع الحق في لكل شريك 
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  تعريف أعمال الحفظ: الفرع األول

 الفقهاء الفرنسيين معظم تناول ،حيثاإلدارة بأعمال الحفظ أعمال عادة الفقه يلحق 

  .)1( األخيرة هذه من أوجه باعتبارها وجه اإلدارة بالتبعيةألعمال الحفظ بالدراسةأعمال

 منها المقصود يكون التي ألعمالا تلك" :بأنها الحفظ أعمال الفقهاء بعض يعرفو   

 أن دون خطرداهم من- المالية ذمته-ماله أو مجموع الشخص أموال من معين مال حماية

  .) "2(االخطر لمقدارهذ بالنسبة قليلةنفقات  سوى ذلك يقتضي

تلك األعمال الالزمة لصيانة الشيء وحفظه من التلف : " ها بأنهايمكن تعريفو   

  .)  3("تصرفات قانونية أووالهالك، وهي إما أعمال مادية 

األعمال الالزمة لصيانته وحفظه من التلف : " كما يقصد بحفظ المال الشائع   

والهالك، كالترميمات الضرورية وجني الثمار قبل فوات موعد جنيها واألعمال  

  ) ".4(ءات القانونية الالزمة للمحافظة على الحق نفسهواإلجرا

عمارة (أما بالنسبة للفقه اإلسالمي، فيطلق على أعمال حفظ المال الشائع اصطالح 

يقصد بها األعمال المادية الالزمة إلنقاذ المال الشائع من خطر  و  ،) 5) (الملك المشترك

شائع ليشمل أعمال مادية وتصرفات امتداد مفهوم أعمال حفظ المال ال أنيحيق به، غير 

قانونية وفقا لما ذهب إليه القانون المدني الوضعي ال يتعارض مع القواعد العامة للفقه 

ألن المالك المشتاع أثناء قيامه بأعمال الحفظ يكون في حكم المضطر،  ؛اإلسالمي

نونية الالزمة لدفع وللمضطر في الفقه اإلسالمي القيام بكافة األعمال المادية والتصرفات القا

الخطر بشرط التناسب بين هذا العمل وبين الخطر، وقد جاء الفقه اإلسالمي بقواعد تبرر 

  .   ) 6("الضرورة البد أن تقدر بقدرها " لكن "  الضرر يزال : "هذا الرأي ومنها 

 815/2والمادة ، مدني السالفة الذكرمن القانون ال 718نص المادة  إلىوبالرجوع 
كل من المشرع الجزائري والفرنسي قد استعمل  أننجد ) 7(األولى مدني فرنسي الفقرة

للتعبير عن أعمال حفظ المال الشائع، وذلك حتى ال يقصر هذه األعمال ) الوسائل( مصطلح

  .على األعمال المادية دون التصرفات القانونية واإلجراءات القضائية
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تلك األعمال التي يقوم بها ومن األعمال المادية الالزمة لحفظ المال الشائع   

الشريك ويكون من شأنها المحافظة على العقار المشاع خوفا من أن يلحقه ضرر يؤدي إلى 

 إذا احتاج إلى ترميم ترميم العقار الشائع هالكه وبالتالي زواله أو تعطيل منفعته، وكذا 

جني الثمار قبل ، وخشية اغتصابهاج إذا كان حفظه يقتضي ذلك أو أو سي بسور ه وتحويط

  . )8(، وخدمة األشجار وسقيها وعالجهافوات موعد جنيها

كاستئجار مستودع لحفظ آالت زراعية  :قانونيةالحفظ تصرفات  أعمالوقد تكون    

ند وأيضا تسجيل س الهالك، مملوكة على الشيوع لو تركت في العراء لتعرضت للتلف أو

ملكية العقار الشائع، كذلك دفع الضرائب والرسوم المستحقة للدولة حتى ال يتعرض المال 

إقامة : ومن أمثلة اإلجراءات القضائية الالزمة لحفظ المال الشائععليه،  الشائع للحجز

دعوى للمطالبة بتعويض عن الضرر الناشئ عن نزع ملكية العقار الشائع للمنفعة العامة  

دعوى المطالبة بحق  كذلكدعوى منع التعرض ضد أحد الشركاء في ملكيتهم، ومنها أيضا 

دعوى سد المطالت  إلىارتفاق لخدمة العقار الشائع إذا كان في حاجة ماسة لذلك، إضافة 

 أويعد قطع التقادم  ،كما) 9(المفتوحة بغير حق على المال الشائع، ومختلف دعاوى الحيازة

حسن  إلىحفظ المال الشائع، مما يؤدي  إلىة التي تهدف القانوني أهماألعمالوقفه من 

  ).10(بهاالنتفاع 

اتساع مفهوم أعمال حفظ المال الشائع ليشمل أعماال مادية وتصرفات  يالحظ أن

قانونية وإجراءات قضائية، يعتبر اتجاها سديدا ألنه يؤدي إلى إنقاذ المال الشائع من أي 

القواعد الالزمة إلدارة  إلىإتباعقت، دون الحاجة خطر يحيق به بأيسر السبل وفي أسرع و

  .المال الشائع أو التصرف فيه

، وتجدر اإلشارة إلىأنأعمال تحسين المال الشائع ال تعد من قبيل أعمال الحفظ 

كل عمل يؤدي إلى زيادة في قيمة المال الشائع دون أن تكون هناك حاجة ملحة إليه،  :فهي

، إقامة حمام سباحة في حديقة المنزل المشترك، أو طالء واجهة العمارة المشتركة: ومثالها

شركائه، وعلى ذلك يمنع الشريك ولو كان مالكا ألغلبية الحصص من القيام بها قبل إبالغ 

لى أنها تدخل ضمن أعمال اإلدارة غير المعتادة، ومن ثم فإنها تخضع ذهب البعض إ وقد

  .)11(للقواعد المنظمة لهذه األعمال
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  خصائص أعمااللحفظ: الفرع الثاني

 المشرع يسمح بالتوسعفي القيام نإالحفظ، ف والضروريةألعمال نظراًللصفةالعاجلة

 من على بهالحماية أمواله، ويجبأنيقوم  لناقص األهلية أحيانا،فيجوز يفرضها وقد بل بها

 :اآلتية تتميزبالخصائص،ومن ثم فإنها القيام بها أو الوصي كالوكيل غيره يرعىأموال

 أعمال وصف إلى الفقه يذهب:عاجلةالضروريةولعماالمن قبيل األأعمااللحفظ -اوال

 تهدف األعمال تلك باعتبارأن ضرورية أوأنها أعمال بطبيعتها عاجلة أعمال بأنها الحفظ

هذا  نإف ذلك أجل ، ومن) 12(يهدده خطر من مال معين أوإنقاذ حق حماية إلى

 وجودخطرمحدق وشرطهاألساسي الحفظ عمل فأساسرمحدق،  خط بأنه الخطريوصف

 .)13(أوالمال بالحق

يفهم  أن الينبغي القانون، ولكن في اًلحالةاالستعجال تطبيق الحفظ وتعتبرأعمال   

 الخطرمحدقاً، فقد يكون يكون دائماًأن تتطلب الحفظ أعمال في االستعجال نصفة ذلك من

. لملكيةالشيء التقادم المكسب أوقطع للحق المسقط التقادم قطع حال كمافي أحيانا كذلك

 في كماهوالحال صفة االستعجالالحفظ  بقىلعمل كي ومعذل الخطرمحتمالً وقديكون

 بقيدالرهن الدائن قوم ومعذلكيموسرا المدين يكون قد إذ، محدقاً ليس ن، فالخطر هناهقيدالر

اًالحتماإلعسارالمدين،  توقي وذلك اآلخرين الدائنين مواجهة في مرتبته على ليحافظ

 للخطرالمالزم نتيجة وإنما محددة واقعة خارجية ال ينشأعن هنا فاالستعجال

 .)14(ذاالخطربالخطرالقانونيهمثل  على ولذايطلق،للمركزالقانوني

 التمثل مخطورتها،فهي بعد الحفظ تتميزأعمال :غيرخطرة أعمال الحفظ أعمال -ثانيا

 نتيجةإجرائها،أوبالنسبة تعود التي بالمنافع إذاقيست ألنها قليلةالتكاليف المال خطرعلى أي

 لمن الما خروج األعمال تستهدف عدم هذه المحافظةعليه، فمثل الذي تستهدف المال إلى

 على تعمل العكس على خطرماعلى الذمةالماليةبل على إذاًالتنطوي الذمةالمالية، فهي

 .)15(تجنبه
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 ترمي بالغايةالتي الحفظ تتحددأعمال :الحق أصل التمس أعمال الحفظ أعمال -ثالثا

 المساس ثم أثرهاعندهذاالحد، ومن وينتهي وحمايةالذمة المالية الحفظ تحقيقهاوهي إلى

 أدت نإو نهائية تغييرات الحق بأصل تعتبرأعماالمؤقتةالتحدثلهذا  هيو،الحق لهابأصل

  .)16(مؤقتة أحياناإلى تغييرات

المحافظة على المال إلىهدف أعمالضروريةوعاجلةت :أعمااللحفظهيوعليه، فإن 

دونأنيترتب الشائع من اجل بقائه صالحا لما أعد له، يقوم بها احد الشركاء 

ريك، ومن غير أن يترتب على المال الشائع أي حق عليهاتعدياللمركزالقانوني لهذاالش

  . حمايته تتم الذي إلى قيمةالمالظربالن نفقاتها وتمتازبضآلةللغير

واستثناء المشرع ألعمال الحفظ من قاعدة اإلجماع وقاعدة األغلبية يعود إلى أن    

األعمال حقوق الشريك في الشيوع مقيدة بعدم اإلضرار بحقوق بقية الشركاء، ولما كانت 

الالزمة لحفظ المال الشائع تهدف إلى المحافظة عليه وصيانته لصالح كافة الشركاء ال 

االنتفاع به دونهم، فإنه يحق لكل واحد منهم القيام بها حتى ولو اعترض عليه بقية الشركاء، 

فليس في أعمال الحفظ مساس بحقوقهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه يحق لكل 

كية المحافظة على ملكه، ولما كانت ملكية الشريك منتشرة في كل ذرة من صاحب حق مل

ذرات المال الشائع وغير منحصرة في جزء معين، فإن الشريك ومن اجل الحفاظ على 

ملكيته يجب عليه المحافظة على جميع المال الشائع وذلك عن طريق القيام بأعمال مادية أو 

  .يتهدد المال الشائع إجراءات قانونية حسب نوع الخطر الذي

  حفظ الأعمال تطبيقات : الثاني مطلبال

 منفرداًأن للشريك يحق من القانون المدني 718المادة بالرجوع إلى    

للسقوط،وصيانة  جدارآيل كترميم،وصيانته الشائع المال الماديةالالزمةلحفظ يباشراألعمال

 بشرط الساللم في التالف الدرج المصعدأوبعض إصالح الري،وكذلك وتطهيرقنوات آلةالري

 .اإلصالح نفقات وحده فعليه الشائع بالمالاضرر أوقع أاليضربالمال،فإن

 دعوى المال، كرفع على للحفاظ الالزمة القانونية مباشرةاألعمال حقه أيضاًمن   

 عدعاوى ورف،جميعاً حقهم في يكتمل أن التقادمقبل لقطع قانوني سند دون حائزالمال على
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 ماله حيازته تهددأوتعوق يقوم بأعمال أو الشائع المال حيازة اغتصب من ضد الحيازة

  .)17(الحيازة في لهم ادئةله،أويتعرض

والدعاوى التي يستطيع الشريك االنفراد برفعها حفاظا على المال الشائع ودون 

، ارتأينا التطرق كثيرة ومتعددة أو االستظهار بوكالة خاصة ءاشتراط موافقة باقي الشركا

  :للبعض منهاعلى سبيل المثال على النحو التالي

 دعوىاعتراض الغير الخارج عن الخصومة:ول الفرع األ

إن اعتراض الغير الخارج عن الخصومة هو من طرق الطعن غير العادية منحه    

 ،المشرع لمن لم يكن طرفا في دعوى أضر الحكم الصادر فيها بمصلحة مشروعة له

ولم يبلغ بالحكم ، ويقصد بالغير كل شخص لم يكن طرفا في الدعوى ولم يتدخل فيها

الصادر فيها ولكنه يمس بمصلحته أو يتعدى عليها، ومثاله الشريك المشتاع الذي يرفع 

دعوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ألجل حماية حقه رغم عدم علم باقي الشركاء 

كم أو القرار أو األمر ـهو مراجعة أو إلغاء الح والهدف منه، أو حتى اعتراضهم

، ويفصل في القضية من جديد من حيث )18( االستعجالي الذي فصل في أصل النزاع

التي تنص على  واإلداريةالمدنية اإلجراءاتمن قانون  380الوقائع والقانونحسب المادة 

لغاء الحكم أو القرارأو إ أومراجعة  إلىيهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، " : انه

يفصل في القضية من جديد من حيث .األمر االستعجالي الذي فصل في أصل النزاع 

   . " الوقائع والقانون
ن حددت السندات القابلة أل واإلداريةمن قانون اإلجراءات المدنية  380فإن المادة عليه و 

النزاع الستبعاد  تكون محل اعتراض، وورد ذكر األمر االستعجالي الفاصل في أصل

  .األوامر الوالئية

  دعوى استرداد الحيازة : ثاني الفرع ال

عقارا غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على  أوأكثرملك اثنان  إذا   

ن كان العقار مملوكا لشخص واحد، كانت ملكيته له مفرزة، وسواء كانت ملكية إالشيوع،ف

ن الحيازة ترد عليه، فيكون الشريك في الشيوع حائزا لحصته إمفرزة، ف أوالعقار شائعة 
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له، مستأجر تحت يد  أوسواء كان المال الشائع تحت يد احد الشركاء بصفته مديرا للشيوع، 

يحمي حيازته بجميع دعاوى الحيازة، سواء ضد باقي الشركاء  أنوبالتالي يجوز للشريك 

  .ا اليد على حصته لقبول دعواهيكون الشريك واضع أنضد الغير، وال يلزم  أو

الحق العيني الذي  أو إن دعوى استرداد الحيازة هي تلك الدعوى التي يرفعها حائز العقار 

 أصلوهي دعوى موضوعية يتناول فيها القاضي بحث سلبت حيازته طالبا رد العقار إليه، 

 األمورضي ن توافر شرط االستعجال، جاز اللجوء لقاإالحيازة وصفاتها القانونية، ف

  .)19(وقتي لحين اللجوء لمحكمة الموضوع كإجراءالمستعجلة لرد الحيازة 

  .دعوى الطرد للغصب: ثالث الفرع ال

حماية الحق وتمكين المدعي فيها من استعمال هذا  :يقصد بدعوى الطرد للغصب

 ،الحق وفقا لطبيعة الشيء الوارد عليه، فهي دعوى تتعلق بأصل الحق المغتصب السترداده

ن كان ينازعه إلم ينازعه الغاصب في ملكية العقار، ف إذاهذه الدعوى  إلىالمالك  أويلج

، أو هي دعوى تتعلق بأصل الحق الغرض منها ) 20(وجب عليه رفع دعوى االستحقاق

حماية الحق في الشيء واستغالله باسترداده من واضع اليد عليه بغير سند أو كان بسند 

  .) 21(د واستمر واضعا يده عليه بدون وجه حققانوني ثم زال هذا السن

الغرض دعوى موضوعية وليست من دعاوى الحيازة، إن دعوى الطرد للغصب    

منها حماية المدعي لحقه في استعمال الشيء واستغالله، باسترداده من واضع اليد عليه 

مدعي إلى عقد بغير حق، كدعوى طرد مستعير العقار النتهاء العارية، والتي يستند فيها ال

ن لم يوجد عقد بين إالعارية المنشئ لاللتزام بالرد، ولو لم يكن المعير مالكا للعقار، ف

توافرت  إذادعوى استرداد الحيازةأوالطرفين، ال يكون أمام المدعي إال دعوى االستحقاق 

  .)22(شروطها

  ونفقاتها القيام بأعمال الحفظ: الثاني بحثالم

إن أعمال الحفظ والصيانة تفيد جميع الشركاء، وقد خول المشرع الجزائري  كل 

وحتى بدون   موافقة باقي الشركاءدون حاجة لوشريك مهما كان نصيبه حق القيام بها منفردا 
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، )المطلب األول( علمهم، سواء كانت هذه األعمال مادية أو من قبيل التصرفات القانونية  

المطلب ( في ملكية المال الشائع بنفقات هذه األعمال كل بقدر حصته  ويلتزم جميع الشركاء

  ).الثاني 

  حق كل شريك في القيام بأعمال الحفظ: األولمطلب ال

ن األعمال الالزمة لحفظ المال الشائع هي أعمال تتطلب االنجاز السريع، لذا سمح ا

رضا الشركاء اعتبار لالمشرع لكل شريك أيا كان قدر حصته أن يستقل بالقيام بها دون 

(  األصلاآلخرين، مما يخرج هذه األعمال عن الخضوع لمبدأ اإلجماع، فهو استثناء عن 

لخصوصية هذه األعمال التي تتسم باالستعجال حفاظا على المال الشائع و )مبدأاإلجماع 

  .رعاية للمصلحة المشتركة للشركاء

شائع يخول له الحق في والعلة في هذه القاعدة أن حق الشريك على الشيء ال

استعماله واستغالله والتصرف فيه دون المساس بحقوق الشركاء اآلخرين، وليس في أعمال 

الحفظ مساس بحقوقهم، فيحق له القيام بها ولو عارضوا، فهي تجرى لصالحهم جميعا ال 

وذلك حفاظا على المال الشائع وما يقتضيه ذلك من عمل سريع  فقط لصالح من انفرد بها

  .وقيا لتلف الشيءت

 الحفظ، مسألتين، تتعلق األولى بصفة القائم بأعمال مطلبوسنعالج من خالل هذا ال

  .الحفظلشريك القائم بأعمال لأما المسألة الثانية فنحاول من خاللها تحديد الطبيعة القانونية 

  صفة القائم بأعمال الحفظ: الفرع األول

الشائع بإرادة الشريك المنفردة مهما قل نصيبه إن القيام بأعمال الحفظ الالزمة للمال 

يعد استثناء صريحا خرج به المشرع على قاعدة  وحتى رغم اعتراض الشركاء الباقين

الحفاظ على إليههو اإلجماع التي تحكم أعمال اإلدارة المعتادة للمال الشائع، ولعل الدافع 

يحتاج إلزالته وطر يحيق بها المشتركة لمجموع الشركاء من أي خ ةالشائع والمصلحالمال 

موافقة الشركاء الباقين، أو حتى الحصول  إلىتدخل سريع من أحد الشركاء دون الحاجة 

  .  ) 23(على إذن من القضاء
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ومكنة حفظ المال الشائع تعتبر حقا لكل مالك مشتاع وليست فرضا واجبا عليه   

لكل شريك في " : بقوله من القانون المدني  718وهوما عبر عنه المشرع في المادة 

ومقتضى ذلك أنه ال يجبر المالك المشتاع على القيام بنفسه بأعمال حفظ ، "...الحقالشيوع 

 االشتراكلكنه إذا قام مختارا بتلك األعمال استطاع أن يجبر شركاءه على   ،المال الشائع

  .معه في نفقاتها

، يالحظ انه ينطبق السالفة الذكر من القانون المدني 718بالرجوع إلى نص المادة ف 

ن المشرع الجزائري قد بدأ أل فقط؛على جميع أنواع الشيوع، وليس الشيوع في الملكية 

ملك والشيوع ال، فهو يشمل الشيوع في ... " لكل شريك في الشيوع: " المادة بعبارةنص 

، لشيوع في الملكيةنتفاع، ذلك أن الشيوع في حق االنتفاع مرتبط ارتباطا وثيقا بااالفي حق 

كما أن أعمال الحفظ الصادرة من أحد المالك المشتاعين تسري في مواجهة الشركاء الباقين 

كما لو كانت صادرة منهم جميعا، سواء وافقوا عليها أم رفضوها، وسواء علموا بها 

أمجهلوها، وتسري أيضا في مواجهة الشريك القاصر أو عديم األهلية، والذي يستطيع في 

بل ذلك عن طريق ممثله القانوني الولي أو الوصي، القيام منفردا بكافة أعمال حفظ المال مقا

وينفذ عمله في مواجهة الشركاء الباقين  ،الشائع وذلك دون حاجة إلى تصريح قضائي

)24(.  

  لشريك القائم بأعمال الحفظةلالقانونيطبيعة ال: الفرع الثاني

ني لحق الشريك القائم بأعمال الحفظ والصيانة اختلف الفقهاء حول التكييف القانو   

اعتراضهم  بل وحتى رغم ،بشكل منفرد ودون الحصول على موافقة باقي الشركاء

  :فتعددتاآلراءكاآلتي

هي أن : مدني الفضالة بأنهامن القانون ال 150تعرف المادة : الشريك فضولي-اوال

قصد القيام بالشأن لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزما بذلك،  عنخص شيتولى 

  .بجاره على بيع محصوالته التي أودعها لديه خشية تلفها اومثال ذلك من يقدم في غي

ى بعض الفقهاء أن الشريك القائم بأعمال الحفظ يعتبر في مركز الفضولي يلتزم ير  

ك بعمل من أعمال الحفظ بعلم شركائه ودون إذا قام الشريف، ) 25(بالتزاماته ويتمتع بحقوقه
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إذا تمت أعمال الحفظ دون علم سائر الشركاء اعتبر أما اعتراضهم عد وكيال عنهم، 

ألن الفضالة تتحقق ولو كان الفضولي في أثناء توليه شأن نفسه قد  ؛فضوليا بالنسبة إليهم

بأحدهما منفصال عن تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط ال يمكن معه القيام 

، فيرجع الشريك عندئذ بدعوى الفضالة على شركائه اآلخرين، أما إذا اعترض ) 26(اآلخر

باقي الشركاء وقام الشريك بأعمال الحفظ بالرغم من اعتراضهم فإنه يرجع عليهم بدعوى 

  . )27(اإلثراء بال سبب

الشريك القائم إن هذا الرأي على الرغم من وجاهته، يؤدي إلى صعوبة رجوع     

بأعمال الحفظ على شركائه في حالة اعتراضهم أو عدم علمهم بأعمال الحفظ، كما يؤدي 

هذا الرأي إلى إلقاء عبء إثبات هذا العلم على عاتق الشريك القائم بأعمال الحفظ، وهو ما 

يتعارض مع صريح نص القانون في إعطاء هذا الحق لكل شريك مشتاع، ولو كان ذلك 

  .قة باقي الشركاء بغير مواف

يرى أصحاب هذا الرأيأن الشريك في : الشريك نائب عن باقي الشركاء -ثانيا

الشيوع القائم بأعمال حفظ المال الشائع يعتبر نائبا قانونيا عن باقي الشركاء، ومصدر نيابته 

هو القانون، وهو يقوم بأعمال الحفظ باعتباره أصيال عن نفسه ووكيال عن شركائه  سواء 

اعترضوا على عمله أم وافقوا عليه، وسواء علموا به أم لم يعلموا به، ويستطيع الرجوع 

لالشتراك معه في النفقات الالزمة لحفظ المال  وكالةعلى شركائه اآلخرين بدعوى ال

، وال يعتبر متبرعا النتفاء نية التبرع ولقيام مصلحة له في هذا ) 28(الشائع

  .)29(التصرف

تعذر قانونا أن تطرح مطالبة الشريك القائم بأعمال الحفظ لباقي يالحظ انه من الم

شركائه في صور دعاوى مختلفة على القاضي، رغم أن موضوعها واحد وهو المطالبة 

بسداد حصة كل واحد من الشركاء في النفقات التي صرفها شريكهم، ذلك أن نص المادة 

حق لكل شريك في الشيوع أن من القانون المدني جاء صريحا بأن أعطى كامل ال 718

يتخذ الوسيلة التي يراها الزمة للمحافظة على الشيء الشائع ولو عارضه باقي الشركاء ألن 

المحافظة على كيان الشيء الشائع بما يحافظ على األرواح واألموال  قد رآها المشرع 

م مصلحة عامة واجبة التغليب على المصلحة الشخصية الخاصة للشركاء في معارضته
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فإن لم تقم األغلبية بتعيين مدير للشيوع  ولم تعلم  لشريكهم القائم بأعمال الحفظ، ومن ثم 

ضمنية، ومن ثم تسري  أوبالعمل الذي قام به أحد الشركاء فال تكون هناك وكالة صريحة 

مدني التي تجيز لكل شريك في أن يتخذ من الوسائل ما من القانون ال 718أحكام المادة 

تتوافر النيابة القانونية للشريك الذي قام بالعمل،  أنالمال الشائع، ومفاد ذلك يلزم لحفظ 

ن هذا العمل ورفعت أوبالتالي ينفذ في حق باقي الشركاء، فإذا ثار نزاع من الغير في ش

جميع الشركاء، سواء صدر ضد  تجاهبخصوصه دعوى  كان للحكم الصادر فيها الحجية 

عين، وال يحول تعيين مدير للشيوع من قيام أي من الشركاء ضد المدير الم أوهذا الشريك 

  .وهذا هو الرأي الراجح ،) 30(بأعمااللحفظ

المؤرخ في  116  228ولعل ما قضت به المحكمة العليا في قرارهارقم  

من المقرر قانونا أنه يحق لكل شريك : (( حيث جاء فيه ،يؤيد هذا الرأي 22/11/1994

.في الشيوع أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان بغير موافقة باقي الشركاء

   
في قضية الحال أن قضاة الموضوع اشترطوا على الطاعن الذي يملك في  ثبتو لما 

رثة لرفع دعوى ترمي إلى طرد عن جميع الو إثبات وكالةالشيوع المحل المتنازع عليه 

  .)31( ))المطعون ضدها فإنهم بذلك خرقوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض

  نفقـات إدارة وحفظ المـال الشـائع: الثاني مطلبال
لقد نظم القانون المدني الجزائري قواعد نفقات استغالل المال الشائع  من خالل    

الذي يقضي باشتراك جميع الشركاء في نفقات إدارة المال  719نص واحد هو نص المادة 

ولم ترد  ،الشائع وحفظه وسائر تكاليفه كل بقدر حصته ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك

استغالل المال الشائع على الرغم من أهميته من الناحية  تنظم توزيع ثمارلفيه نصوص 

  .العملية 

ن إ، ف1976الصادر سنة الفرنسي  المدني قانونالالقانون المقارن ومثاله في أما    

المال الشائع وقواعد توزيع ثماره قد  إدارة وحفظعند تنظيمه لقواعد الفرنسي  المشرع

شائع وأخرى تنظم توزيع ثماره، وتعد هذه وضع نصوصا تنظم نفقات استغالل المال ال

راعى فيها أن الشيوع  1976النصوص إضافة جديدة أتى بها المشرع الفرنسي في قانون 
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قد يستمر لسنوات طويلة فيؤدي ذلك إلى كثرة المشاكل المتعلقة بنفقات استغالل المال 

  .)32(الشائع وإيراداته

  المال الشائع قاعدة االشتراك في نفقات حفظ : ولالفرع األ
لشركاء باإلنفاق على أعمال الحفظ واإلدارة من اقاعدة انه إذا قام أحد هذه المفاد    

ماله الخاص، فإنه يحق له الرجوع على شركائه الباقين لإلسهام معه في هذه النفقات كل 

بقدر حصته، وهذا حكم متفق عليه سواء في القانون المدني الجزائري أو في القانون المدني 

يتحمل جميع " : ائري على أنهمن القانون المدني الجز 719الفرنسي، حيثتنص المادة 

الشركاء، كل بقدر حصته نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه 

وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال، كل ذلك ما لم يوجد نص يقضي 

  ".بغير ذلك 

مال الشائع وهذا الحكم بديهي، فطالما أن جميع الشركاء متساوون في ملكية ال

وينتفعون به على قدر حصصهم، فيكون من المنطقي أن يشتركوا جميعا في نفقات إدارته 

الضرائب : مثل طالما كانت ضروريةوسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع وحفظه 

المفروضة عليه، فهذه النفقات يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته، على فرض عدم 

يقضي بغير ذلك، وهذا يعني أن للشركاء االتفاق فيما بينهم على وجود اتفاق بين الشركاء 

نسبة أخرى في توزيع النفقات، أو االتفاق مثال على إعفاء أحدهم من االشتراك في هذه 

  . )33(إنقاص حصته فيها نظير قيامه بأعمال اإلدارة المعتادة  أوالنفقات 

 إدارةجميع الشركاء في نفقات إن القاعدة العامة في هذه المسألة تقضي باشتراك    

التي  719مع مراعاة االستثناء الوارد في المادة  حصته،كل بقدر وحفظه المال الشائع 

وتطبيقا لهذا االستثناء نجد  ،"ذلككل ذلك ما لم يوجد نص يقضي بغير ...:"انهتنص على 

للمالك إذا كانت له مصلحة  ":انهجزائري التي تنص على المدنيمن القانون ال 705المادة 

وعليه أن  .ضررا بليغابشريكه جدية في تعلية الحائط المشترك أن يعليه بشرط أال يلحق 

ن يقوم باألعمال الالزمة لجعل الحائط أيتحمل وحده نفقة التعلية وصيانة الجزء المعلى، و

 .تهمتانقادرا على حمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون أن يفقد شيئامن 

فإذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية، فعلى من يرغب فيها من    

الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته، بحيث يقع ما زاد من سمكه في ناحيته هو 
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بقدر االستطاعة، ويظل الحائط المجدد في غير الجزء المعلى مشتركا، دون أن يكون للجار 

 ."ق في التعويض الذي أحدث التعلية ح

إذا اقتضى األمر تعلية الحائط لمصلحة الجارين اشتركا : يتبين من هذا النص أنه

معا في نفقات التعلية كل بنسبة حصته، فإذا كانت التعلية تقتضيها مصلحة جدية ألحد 

الجارين دون اآلخر، كان لهذا الجار أن يعلي الحائط على أن ال يلحق بشريكه ضررا 

أن يتحمل نفقة التعلية وصيانة الجزء المعلى، وإجراء ما يلزم لتمكين الحائط جسيما، وعلى 

فإذا ، يتحمل زيادة العبء الناشئة عن التعلية دون أن يفقد الحائط شيئا من متانته أنمن 

اقتضت التعلية إعادة بناء الحائط، كانت نفقة ذلك على الجار الذي له مصلحة في التعلية، ما 

ئط يكون في ناحيته بقدر اإلمكان، وإال دفع تعويضا لشريكه عما زاد في زاد من سمك الحا

سمك الحائط من ناحية هذا الشريك، ويكون الحائط المجدد مشتركا في غير الجزء المعلى، 

وال يدفع الشريك تعويضا للشريك الذي قام بالتعلية عن الفرق في القيمة ما بين الحائط 

  .)34(القديم والحائط الجديد

ويالحظ أن الجزء المعلى سواء علّي دون تجديد الحائط أو بعد التجديد، فسيبقى    

ملكا خالصا للشريك الذي قام بالتعلية، لكن إذا أراد الشريك اآلخر أن يكون هذا الجزء 

أيضا مشتركا بينهما، جاز ذلك، وعليه أن يدفع نصف نفقات التعلية، وقيمة نصف األرض 

) 35(لسمك إذا كانت هناك زيادة من ناحية الشريك الذي قام بالتعليةالتي تقوم عليها زيادة ا

بتاريخ  584399وفي هذا الصدد صدر عن المحكمة العليا القرار رقم .   

على   حائط مشتركتكوننفقة ترميم وإعادة بناء : المبدأ: (( والذي جاء فيه 13/05/2010

  .)36()) الشركاء، كل بنسبة حصته فيه 

وال توجد قواعد خاصة في القانون المدني الجزائري تنظم طريقة رجوع الشريك    

ومن ثم  ،المنفق على شركائه الباقين لإلسهام معه فيما سبق له إنفاقه على المال الشائع

  . القواعد العامة شأنتطبق في هذا ال

ه كل وحق الشريك المنفق على أعمال الحفظ في الرجوع على شركائه بما أنفق   

بقدر حصته  مقيد بعدم رجوع ما أصاب الشيء الشائع من تلف إلى خطئه، فإن أصلح 

الشريك ما أصاب الشيء الشائع من تلف ناتج عن خطئه فال يعتبر عمله عندئذ عمال من 
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بل هو رفع للضرر عينا عن شركائه، ومن ثم ال يجوز له الرجوع بنفقات  ،أعمال الحفظ

  .) 37(ى الشركاء الباقيناإلصالح في هذه الحالة عل

غير انه يجوز لكل شريك أن يتخلص من دفع حصته في نفقات المال الشائع إذا    

تخلى عن حقه في هذا المال، وذلك استنادا إلى القواعد العامة التي تجيز التخلص من أي 

التزام عيني وهو االلتزام الذي يكون سببه ملكية عين، إذا تخلى من يقع على عاتقه االلتزام 

، حيث أن التزام الشريك بتحمل نصيب من نفقات المال هذا الشيءعن حقه العيني في 

ويترتب على تخلي الشائع وتكاليفه بقدر حصته التزام عيني الرتباطه بالمال الشائع نفسه، 

الشريك عن حصته أن تؤول إلى الشركاء الباقين المشتركين في نفقات المال الشائع كل 

أي  .الشركاء النفقات كل بقدر حصته الجديدة بقدر حصته، وفي هذه الحالة يتحمل هؤالء

  .)38(بعد إضافة حصة الشريك المتخلي إلى حصصهم

ويتخلص الشريك المتخلي عن حصته من االلتزامات التي نشأت قبل التخلي أو    

بعده بشرط أن تكون ناشئة عن الشيوع، لكن الشريك ال يستطيع التخلي إذا كانت نفقات 

ففي هذه الحالة  ،ى خطأ من جانبه، كأن أتلف المال الشائع بخطأ منهالمال الشائع راجعة إل

وال يستطيع أن  ،يتحمل وحده نتيجة خطئه ويقع على عاتقه نفقات حفظ المال وصيانته

  .)39(يتخلص من التزامه هذا بتخليه عن حصته

 وقد ذهب بعض فقهاء القانون إلى أن تطبيق قاعدة التخلي بصورة مطلقة على         

النفقات المتعلقة بأعمال الحفظ واإلدارة قد يؤدي في بعض الحاالت إلى نتائج غير مقبولة، 

وهي الحاالت التي يكون فيها تلف المال الشائع جسيما ودون أن يرجع إلى خطأ احد 

الشركاء، فهنا قد تزيد نفقات إصالحه على قيمته، فيؤدي تطبيق قاعدة التخلي إلى إجحاف 

فق من ماله الخاص على إصالح المال الشائع وصيانته، إذ سيتحمل هذا بالشريك الذي أن

الشريك وحده الخسارة الناجمة من جراء انخفاض قيمة المال الشائع إذا تخلى شركاؤه 

  .) 40(الباقون عن حصصهم فيه 

  طرق تمويل نفقات حفظ المال الشائع في القانون المقارن :  ثانيالفرع ال
في تمويل نفقات حفظ وإدارة المال الشائع أن يشترك جميع الشركاء  األصلإن    

فيها، حيث توزع عليهم حسب اتفاقهم، فإذا لم يوجد اتفاق فإنها توزع عليهم كل بقدر نصيبه 

وحصته في المال الشائع، فإذا انفق أحد الشركاء على أعمال الحفظ واإلدارة من ماله 

الباقين لإلسهام معه في هذه النفقات كل بقدر الخاص، يحق له الرجوع على شركائه 
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حصته، أما إذا لم تتوفر األموال الالزمة لهذه النفقات عند الشريك القائم بأعمال الحفظ   

  .فكيف يحصل عليها ؟ 

لم يتعرض المشرع الجزائري لهذه المسألة، إذ جعل من رجوع الشريك القائم    

عامة، مفترضا أن األموال الخاصة للشريك القائم  بأعمال الحفظ على شركائه الباقين قاعدة

بأعمال الحفظ هي المصدر الوحيد لنفقات الحفظ واإلدارة، ولم يبين طرق أخرى لتمويل 

  .أعمال الحفظ

وأجاز للحفظ  لة النفقات الضرورية أبالنسبة للمشرع الفرنسي فقد فّصل في مسأما  

  :  عدة طرق لتمويلها، نتناولها فيما يلي

 815/2تنص المادة : استخدام المبالغ الخاصة بالمال الشائع تحت اليد -اوال

يستطيع الشريك المنفق إجبار شركائه  ": الفقرة الثالثة من القانون المدني الفرنسي على أنه

الباقين على االشتراك معه في النفقات الضرورية في حالة عدم وجود مال شائع تحت يديه 

قد اعترف المشرع الفرنسي لكل مالك في حالة وجود المال الشائع تحت يديه، ف أما، )41("

مشتاع بالحق في استخدام المبالغ الخاصة بالمال الشائع التي في حوزته وذلك لإلنفاق على 

أعمال حفظه، فبعد أن اعترف لكل مالك مشتاع بالحق في القيام منفردا بأعمال حفظ المال 

 815/2قة الشركاء الباقين، وذلك في الفقرة األولى من المادة الشائع دون حاجة لمواف
للمالك المشتاع في هذا الصدد استخدام  ": نص في فقرتها الثانية على أنهالسالفة الذكر، 

المبالغ الخاصة بالمال الشائع التي في حوزته لإلنفاق على أعمال الحفظ وله في سبيل ذلك 

  . )42("حرية التصرف فيها في مواجهة الغير

ما إذا كان هناك مبالغ خاصة بالمال الشائع أو ا يتعلق بيعالج هذا النص فرض   

أن يكون أحد الشركاء وكيال عن الباقين في تحصيل عائد : ثماره تحت يد أحد الشركاء مثل

المال الشائع كأجرته، أو في بيع ثماره والحصول على ثمنها، أو أن يكون أحد الشركاء 

لغ الشيوع بمقتضى عقد وديعة بينه وبين الشركاء اآلخرين، أو أن يضع مودعا عنده مبا

  .)43(مستأجر المال الشائع شيكا بمبلغ األجرة  لحساب أحد الشركاء 

الفقرة  815/2في مثل هذه الحاالت يستـطيع هذا الشريك بمقتضى نص المادة  

مال الشائع بالقدر الالزم الثانية استخدام المال الذي في حوزته لإلنفاق على أعمال حفظ ال

لهذه األعمال، وذلك دون حاجة إلى موافقة شركائه الباقين ودون حاجة إلى الحصول على 

الفقرة الثانية حق لكل  815/2إذن قضائي، وهذا الحق المنصوص عليه في نص المادة 
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 ألن األصل أنه غير ؛شريك توجد تحت يديه مبالغ خاصة بالمال الشائع وليس فرضا عليه

، وإذا كانت المبالغ الخاصة بالمال الشائع تحت يد )44(مفروض عليه القيام بأعمال الحفظ

يحل محله  ويستطيع ) الوصي أو الولي( شريك ناقص أوعديم األهلية، فإن ممثلـه القانوني

استخدام هذه المبالغ في اإلنفاق على التدابير الالزمة لحفظ المال الشائع دون حاجة إلى إذن 

  .)45(القضاءمن 

وبمقتضى النص السابق فإن المالك المشتاع يستطيع التصرف في المبالغ الخاصة    

بالمال الشائع التي تحت يديه إلى الغير، ولكن بالقدر الالزم لإلنفاق على أعمال الحفظ  وقد 

عا أعطاه القانون هذه المكنة بحيث يظهر أمام الغير وكأنه هو المالك الوحيد للمالوذلك تشجي

من المشرع الفرنسي للمتعاملين من الغير، وتسهيال لهم في الحصول على حقهم من المبالغ 

الخاصة بالمال الشائع الموجودة تحت يد الشريك المتعامل معهم، وهذا الحكم يعتبر إضافة 

جديدة أضافها المشرع الفرنسي على النصوص المنظمة للشيوع  مستجيبا بها لمقتضيات 

  .)46(ومحققا بها مصلحة مجموع الشركاء سرعة التعامل، 

المشرع الفرنسي استمد الحكم الوارد في المادة  ما يالحظ في هذا الصدد انو

الفقرة الثانية من النصوص المنظمة لنظام األموال المشتركة بين الزوجين، وعلى  815/2

المدني الفقرة األولى من القانون  222الفقرة الثانية، و  221األخص من المادتين 

الفقرة  815/2االفرنسي، ومع ذلك فهناك فارق جوهري بين هاتين المادتين ونص المادة 

الثانية وهو أن هاتين المادتين يلزم لتطبيقهما توافر حسن نية الغير المتعامل مع الزوج الذي 

الفقرة الثانية هذا الشرط  815/2يضع يده على المااللمشترك، بينما ال تشترط المادة 

يقها، فوفقا لهذه المادة هناك قرينة قانونية قاطعة على حسن نية الشريك الذي في لتطب

حوزته مبالغ خاصة بالمال الشائع وأيضا المتعامل معه من الغير طالما استخدم الشريك هذه 

  .)47(المبالغ في اإلنفاق على أعمال الحفظ 

ئع الموجودة لدى اإلذن القضائي باستخدام المبالغ الخاصة بالمال الشا -ثانيا

  :الغير
بتنظيم طريقة جديدة لتمويل أعمال  1976لقد انفرد المشرع الفرنسي في قانون    

الفقرة الثانية التي تنص على  815/6الحفظ واإلدارة، ونص على هذه الطريقة في المادة 

لرئيس المحكمة االبتدائية اإلذن ألحد الشركاء بمطالبة مديني الشيوع أو المودع " : هأن
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عندهم مبالغ للشيوع بقدر من هذه األموال يكفي لمواجهة الحاجات العاجلة، ويحدد القاضي 

  . )48("في هذه الحالة، إذا اقتضى األمر ذلك، طريقة استخدام هذه  األموال

مالك مشتاع ال يوجد تحت يديه مبالغ خاصة بالمال فوفقا لهذا النص يستطيع كل    

الشائع أن يطلب من رئيس المحكمة االبتدائية المختصة اإلذن له باستخدام المبالغ الخاصة 

بالمال الشائع الموجودة لدى الغير بالقدر الكافي لإلنفاق على التدابير العاجلة التي يريد 

الفقرة  815/6وينطبق نص المادة ، ركة القيام بها، وتهدف إلى حماية المصلحة المشت

الثانية على نفقات حفظ المال الشائع وإدارته، ألنها أعمال تؤدي إلى تحقيق المصلحة 

  .المشتركة للشركاء، كما أنه ينطبق على كافة أنواع الشيوع 

ويشترط لتطبيق هذا النص عدم وجود مبلغ خاص بالمال الشائع تحت يد الشريك 

ألنه لو كان موجودا تحت يديه مبالغ خاصة بالمال الشائع يطبق  ،ذنالذي يطلب هذا اإل

الفقرة الثانية السابق ذكرها، كما يشترط أن يكون العمل المطلوب  815/2عليه نص المادة 

القيام به استجابة لحاجة عاجلة، وأن يحقق المصلحة المشتركة، ومثاله الواضح األعمال 

  .)49(الالزمة لحفظ المال الشائع 

وقاضي الموضوع له سلطة تقديرية مطلقة في تقدير وجود حالة استعجال ال تحتمل 

التأخير أو عدم وجودها لتطبيق هذا النص، ويشترط لقبول طلب الشريك استخدام المبلغ 

الخاص بالمال الشائع الموجود لدى الغيرأال يكون للغير الحائز حق فيه، فال يستطيع 

ع التي لم يحل أجلها، بينما يستطيع  طلب المبلغ الخاص الشريك طلب أجرة المال الشائ

أو  ابالمال الشائع الموجود لدى المودع عنده هذا المبلغ، سواء أكان أحد الشركاء أوبنك

  . )50(مؤسسة مالية أو أحد موثقي العقود

إذا توافرت الشروط السابقة فلرئيس المحكمة االبتدائية المختصة اإلذن للشريك و 

ديون المال الشائع المستحقة األداء، وذلك بالقدر الكافي لإلنفاق على العمل الذي بتحصيل 

يحقق الحاجة العاجلة، وعلى القاضي في هذه الحالة أن يحدد في قراره مقدار المبلغ 

المسموح به على وجه الدقة، كما أن من سلطته فرض طريق معينة الستخدام هذا المبلغ 

أن يأمره بتقديم ضمانات كافية مثل الكفالة لحماية حقوق الشركاء  يلتزم باتباعها الشريك، أو

  .)51(الباقيـن

وهذه النصوص ال مثيل لها في التقنين المدني الجزائري رغمأنها جاءت بأحكام    

تسهل للشريك الذي يريد القيام بأعمال الحفظ الحصول على ، ذات أهمية عملية كبيرة 
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ال الشائع الموجودة في حوزته دون حاجة إلى الرجوع على نفقاته من المبالغ الخاصة بالم

شركائه الباقين، وما يصحب هذا الرجوع من إجراءات طويلة معقدة قد تدفع الشريك إلى 

، اإلحجام عن القيام بأعمال الحفظ وهو ما يعرض المال الشائع والمصلحة المشتركة للخطر

تمويل أعمال الحفظ واإلدارة التي ال  كذلك تحقق هذه األحكام الحاجة العملية في تيسير

 .)52(تحتمل التأخير وتحقق المصلحة المشتركة

  خاتمــة
ن عمل من أعمال اإلدارة المعتادة وتفاديا لتعطيل أنظرا لتعذر إجماع الشركاء على اتفاق بش

على خالف القواعد العامة التي تحكم إدارة المال الشائع خفف واالنتفاع بالمال الشائع، 

المشرع من صرامة هذا المبدأ العام، وأورد عليه عدة استثناءات لتيسير استغالل المال 

  .الشائع

 هةواجحاول من خالله متنظيما   -االستثناءات– وقد نظم القانون المدني هذه المسألة  

يتفق  أنالعقبات العملية التي تحول عادة دون حسن استغالل المال الشائع، مراعيا ما يمكن 

يتعلق ولعل من ابرز تلك االستثناءات ما .الشركاء في شأن اإلدارة المعتادة لهذا المال  عليه

كل مالك مشتاع الحق في القيام بأعمال حفظ المال الشائع كأحد مظاهر إدارته، دون حق ب

  .وحتى دون علمهم  حاجة إلى موافقة الشركاء الباقين

ي الشيوع القائم بأعمال حفظ المال والجل ذلك من الضروري اعتماد فكرة أن الشريك ف

الشائع يعتبر نائبا قانونيا عن الشركاء، بحيث يجب النص صراحة على هذا التكييف بين 

النصوص المنظمة للشيوع لقطع الخالف حول هذا التكييف ، وللتأكيد على أن النيابة هنا 

 .لمادية نيابة قانونية  وبالتالي تتسع لتشمل التصرفات القانونية واألعمال ا

كما انه يجب التنويه الى دعوة المشرع إلى االستفادة من محاسن األحكام التي انفرد بها 

المشرع الفرنسي المتعلقة بتيسير حصول الشريك القائم بأعمال الحفظ واإلدارة على نفقات 

هذه األعمال، من خالل استعماله المال الشائع الذي يحوزه أو الحصول على إذن قضائي 

 .  مال المال الشائع الذي يحوزه الغير، وكل ذلك لإلنفاق على أعمال الحفظ واإلدارة الستع
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  .2009عن القضاء العادي والقضاء اإلداري، دار هومة، الجزائر، 

  النصوص القانونية  -2

المتضمن القانون المدني المعدل و  26/09/1975: المؤرخ في 58-75األمر رقم   -    

 . 78ر عدد.، ج13/05/2007المؤرخ في  05-07المتمم باألمر رقم 

  المقاالت العلمية  -3

رعد مقداد محمود، إدارة وحفظ المال الشائع، دراسة قانونية قضائية، مجلة جامعة  )1     

  ، 2009، 4، العدد 16المجلد تكريت للعلوم اإلنسانية  

وجديراغب،نظريةالقضاءالوقتيفيقانونالمرافعات،دروسلقسمالدكتوراه،جامعةعين  )2     

  ، 1973شمسمنشورةفيمجلةالعلومالقانونيةواالقتصادية،العدداألول،مصر، 

  المجالت القضائية -4

   2010مجلة المحكمة العليا، العدد األول،  )1

   1994، سنة 03المجلة القضائية، عدد  )2

II . المراجع باللغة الفرنسية  

 
1) CATALA (P) , l’indivision (Lois n°76-1286 du 31/12/1976 et 

n° 78-627 du 10/06/1978) ,Defrenais, 1979,art.31874 et 3186; 
1980,art.32160 et 32172, 1981, art.32576. 

2) DAGOT MICHEL, L’indivision, commentaire de la loi du 
31/12/1976, Litec ,1977. 
3) JESTAZ (ph), Organisation de l’indivision, R.T.D. civ, 1977 . 
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وعالقته بالضغط المهني لدى معلمات المرحلتين صراع األدوار 

  )دراسة ميدانية في مدينة أم البواقي( اإلبتدائية والمتوسطة
  

  سامية ابريعم/ د 
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  رولة مدفوني/ الباحثة 
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  الجزائر –كلية العلوم االجتماعية واإلنسانيةجامعة أم البواقي  -قسم العلوم اإلجتماعية

  ـ

Abstract: 
This study aims atidentifying  the level of  conflict  role and professional 
stress among primary and Basic school  women Teachers , and the 
relationship between professional stress and the  conflict  role ,The study 
sample consisted of (100) women married teachers selected from the study 
population .Two self-developed scales were administered: professional 
stress scale and conflict role scale . 
The study revealed the following results: 
1 –The presence of high conflict role professional stress of  primary and 
Basic school  women teachers . 
2 - there was a significant positive relationship between professional stress 
and the conflict role satisfaction primary and Basic school  women 
teachers. 
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 :الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن  مستوى صراع األدوار و الضغط المهني اللذان   

تتعرض لهما معلمات المرحلتين اإلبتدائية و المتوسطة، كذلك معرفة طبيعة العالقة بين 
معلمة متزوجة و ) 100(صراع األدوار والضغط المهني،وتكونت عينة الدراسة من

أو المتوسطة تم اختيارهن بطريقة العينة القصدية، و  مختصة بإحدى المرحلتين اإلبتدائية
بالنسبة لألدوات تم استخدام مقياسي صراع األدوار والضغط المهني، و أسفرت النتائج 

  :على
وجود مستوى مرتفع من صراع األدوار والضغط المهني لدى معلمات المرحلتين  – 1 

  . اإلبتدائية والمتوسطة
لة إحصائية بين صراع األدوار والضغط المهني لدى وجود عالقة موجبة ذات دال - 2

  .معلمات المرحلتين اإلبتدائية و المتوسطة

  :مقدمة
يعتبر العمل سنة الحياة و قانون الوجود وعماد الحضارات وسر تقدمها،إذ حث عليه اهللا   

من عمل صالحا من :"سبحانه وتعالى و رغب فيه في كثير من آياته البينات، ومن ذلك قوله

ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلتحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 

ولم يقتصر العمل على الرجل فحسب،بل المرأة كذلك ). ،سورة النحل 97:اآلية"(يعملون

كانت إلى جانبه عبر مختلف مراحل التطور اإلنساني،إذ كان تقسيمه بينهما في وقت مبكر 

لرجل خارجه،لكن عملها المأجور لم يظهر إال بظهور فاختصت بالعمل داخل المنزل وا

وقد شمل عمل المرأة مجاالت عدة، كان أبرزها التعليم بشتى . )1(المجتمع الصناعي

مراحله،من بينها المرحلتان االبتدائية والمتوسطة،إذ يعد من مهن الخدمة اإلنسانية التي 

جميع جوانبها قصد إعداده للحياة تحمل مسؤولية أخالقية تتعلق ببناء شخصية الفرد من 

المستقبلية،كما أنه يتضمن العديد من االعتبارات ومحاط بظروف متداخلة على المعلم 

مراعاتها، من أهمها أن يكون مستعدا لممارسته مع معرفة قدرات التالميذ والفروق الفردية 

وأن يكون مطلعا  بينهم، كذلك معرفة السياسات التي تتبناها المدرسة والمناهج المطبقة،

اطالعا واسعا ودائما على المستجدات المتعلقة بالمجال العلمي مع تحسين عالقاته 

وأمام تعدد األدوار التي تقوم بها المرأة، والمتمثلة في دورها كمسئولة عن أفراد . )2(المهنية

أسرتها ودورها كمعلمة، جعلها تعيش حالة من الصراع نتيجة لعجزها عن التوفيق بين 
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دورها األسري والمهني، تكون متبوعة بالقلق الدائم الذي يفقدها اإلستقرار النفسي، كذلك 

التفكير المستمر في أبناءها عندما تكون خارج المنزل، وكذا المسؤوليات التي تنتظرها بعد 

عودتها من عملها، ومن ناحية أخرى يكون قلقها نتيجة لإلحساس بالتقصير في أداء عملها، 

  .على فرص ارتقائها في العمل مما يؤثر

أن اختيار المرأة الجمع بين الجانب المهني والزوجي يعد kapur ) 1974(وقد بين كابير

أمرا طبيعيا،إال أن عدم معرفتها لكيفية تقسيم الوقت بينهما يجعلها تعيش صراعا وتوترا 

من حاالت أن عمل المرأة أدى إلى الكثير  paterson) 1978(وإجهادا، وأكد باترسون 

الصراع لديها بسبب الدور المزدوجالذي تقوم به وعدم القدرة على تحمل العبء كله، 

أن المرأة التي تقوم  Gilbert&Holahan) 1979(وبالمثل ذكر كل من هوالهان وجيلبرت 

) كموظفة(وأدوارها الثانوية ) كأم و زوجة، ومنشأة منزل(بأدوارها المفروضة في المنزل

  من األحيان صراعا بين مطالب أدوارهاالمتعارضة، كما توصلت جيتاك تعيش في الكثير

إلى أنه من المحتمل أن يزيد صراع الدورالداخلي بزيادة   Gutek et al)1981(وآخرون 

  . )3(مطالب دور العمل

وباعتبار العمل في مجال التعليم يتطلب الكثير من الوقت والجهد، فإنه يؤدي إلى    

من سبب التعرض لهذا األخير في وضعيات عديدة، وغالبا ما يأتي التعرض للضغط، ويك

عند إيجاد المعلمين الصعوبة في التفاوض وفي شتى جوانب التفاعل مع الطالب،أو من أي 

ظرف من الظروف التي تفرض متطلبات كثيرة، كذلك ضيق الوقت والتناقض في 

  .)4(التعليمات الموجهة إليهم

التعليم من تدريس وتحضير للدروس وضبط للصف خالل اليوم ونتيجة لما تفرضه مهنة    

الدراسي، نجد المعلمة مطالبة بالقيام بدورها األسري المتمثل في القيام بأعمال المنزل 

وواجبها تجاه زوجها وأهلها كذلك دورها كأم عندما ترزق بأطفال، كل ذلك يكون مضافا 

  .ام بهإلى دورها المهني مما يؤثر في قدرتها على القي

ومن خالل ما تقدم تتضح لنا أهمية دراسة العالقة بين كل من صراع األدوار والضغط   

المهني الذي تتعرض له معلمات المرحلتين االبتدائية والمتوسطة، وذلك لتقديم الدعم لهن 

فيما يتعلق باألعباء الناتجة عن تعدد أدوارهن وكذا تخفيف الضغط الناتج عن مهنة التعليم، 

  .ي ينعكس إيجابا على الطالب مستقبالوالذ
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  :مشكلة الدراسة
كان عمل المرأة مرتبطا بالمنزل حسب األعراف والعادات االجتماعية، لكن في الوقت    

الحالي تغير ذلك وفقا للظروف االقتصادية وما رافقها من تقدم تكنولوجي، مما أمكن لها 

، ولم يقتصر )5(الخروج للعمل والحصول على مؤهالت علمية وشهادات ذات كفاءة مهنية

بل شمل جميع المجاالت، من بينها التعليم بمراحله، خاصة منها عملها على مجال معين 

المرحلتان االبتدائية والمتوسطة اللتان تعدان من أهم لمراحل كونهما مسئولتان عن تنشئة 

  .األفراد وإعدادهم للمستقبل

إن خروج المرأة للعمل يولد لديها صراعا دائما حول كيفية التوفيق بين العمل داخل    

خارجه،أي التوفيق بين رعاية األبناء واألعمال المنزلية وكذا عملية اإلنتاج التي المنزل و

  ،)6(تمارسها من خالل نشاطها المهني

وبالتالي يعد صراع األدوار ظاهرة تعكس مشكلة التكامل في نظام الشخصية أوالتفكك  

نهما، ويتضح في االجتماعي أوعدم اإلنسجام بين الشخصية والبناء االجتماعي أو التفاعل بي

  .)7(أشده في الصراع بين األدوار األسرية والمهنية

  ويقتصر تأثير صراع األدوار لدى المرأة على الجانبين األسري   

والمهني،وكون العمل خارج المنزل يعد عمال ثانويا لديها فإنه يعرضها إلى الضغط  

تفوق قدرات الموظف  متطلبات المهنة التي  Riceالمهني،هذا األخير يمثل حسب سرايس

على التعامل معها و مواجهتها بشكل ناجح و فعال، ويتضمن بشمله الواسع تداخل و تفاعل 

ظروف العمل مع خصائص الموظف، مما يؤدي إلى تغيير سيكولوجي وفسيولوجي يؤثر 

  .)8(على حياته وسالمته وأداءه الوظيفي، وبالتالي على أداء المؤسسة المهنية

غط جميع المهن على اختالف طبيعتها إال أن مهنة التعليم تعد أكثرها وقد شمل الض   

) 1980(ضغطا كونها تحتل مكانة بارزة مقارنة بها، حيث ذكر كريك شانك 

Cruckshank  أن التعليم عمل شاق له متطلبات كثيرة ومصادر ضغط عديدة، منها العالقة

، و نتيجة لذلك تجد المعلمة نفسها في )9(مع التالميذ والزمالء وبيئة العمل المادية وغيرها

  .مواجهة مع صراع أدوارها من جهة وتعرضها للضغط المهني من جهة أخرى

 :ومن خالل ما سبق ذكره تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في اإلجابة عن التساؤالت التالية  

  المتوسطة؟ما مستوى صراع األدوار الذي تتعرض له معلمات المرحلتين اإلبتدائية و -1

  ما مستوى الضغط المهني الذي تتعرض له معلمات المرحلتين اإلبتدائية و المتوسطة؟-2
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ما طبيعة العالقة الموجودة  بين صراع األدوار و الضغط المهني لدى معلمات -3

  المرحلتين اإلبتدائية والمتوسطة؟

  :تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يلي  :أهداف الدراسة

على مستوى صراع األدوار الذي تتعرض له معلمات المرحلتين اإلبتدائية  التعرف -1

  .والمتوسطة

التعرف على مستوى الضغط المهني الذي تتعرض له معلمات المرحلتين اإلبتدائية  -2

  .والمتوسطة

  التعرف على طبيعة العالقة الموجودة  بين صراع األدوار -3

  .والضغط المهني لدى معلمات المرحلتين اإلبتدائية والمتوسطة 

  :تتمثل أهمية الدراسة الحالية في اآلتي  :أهمية الدراسة

تناولها ألهم المتغيرات المؤثرة في الصحة النفسية لمعلمات المرحلتين اإلبتدائية   -1

  .والمتوسطة ، والمتمثلة في صراع األدوار والضغط المهني

ي توعية أفراد أسر معلمات المرحلتين اإلبتدائية والمتوسطة بصراع األدوار تساهم ف -2

  .الذي يتعرضن له و تقديم المساندة االجتماعية لهن 

  تساهم في توعية مسئولي المدارس الخاصة بالمرحلتين اإلبتدائية -3

 والمتوسطة بالضغط المهني الذي تتعرض له المعلمات نتيجة لصراع أدوارهن و تقديم 

  .الدعم لهن

من المتوقع أن تفيد نتائج الدراسة األخصائيين النفسانيين في إعداد البرامج اإلرشادية  -4

للتخفيف من صراع األدواروكذا الضغط المهني الذي تتعرض له معلمات المرحلتين 

 .االبتدائية والمتوسطة

مهني لدى إثراء التراث النظري بدراسة العالقة بين صراع األدوار والضغط ال - 5

  .معلمات المرحلتين اإلبتدائية والمتوسطة

  :تضمنت الدراسة الحالية الحدود التالية  :حدود الدراسة

  .اقتصرت الدراسة على معلمات المرحلتين اإلبتدائية والمتوسطة  :الحدود البشرية- أ

تم إجراء الدراسة الميدانية خالل السداسي الثاني من السنة الدراسية  :الحدود الزمنية-ب

2015-2016 .  
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مدارس متواجدة بمدينة أم البواقي منها ) 08(تم إجراء الدراسة في  :الحدود المكانية- ج

  خاصة بالمرحلة المتوسطة، ) 04(خاصة بالمرحلة اإلبتدائية و) 04(

  :راسة الحالية المصطلحات األساسية التاليةتتضمن الد:المصطلحات األساسية للدراسة

هو الحالة التي يكون فيها الفرد غير قادر على القيام باثنين أو أكثر  :صراع األدوار-1

  .)10(من األدوار في نفس الوقت على الوجه الصحيح دون مواجهة مشاكل

اد عينة و يعرف صراع األدوار إجرائيا أنه مجموع الدرجات التي يتحصل عليها أفر    

 ".سمية بن عمارة "الدراسة على مقياس صراع األدوار المعد من طرف الباحثة 

هواستجابة األشخاص لمتطلبات العمل التي ال تتالءم مع معارفهم  :الضغط المهني-2

وإمكانياتهم، والتي تحد من قدرتهم على التعامل معها، ويحدث في مجموعة واسعة من 

ون أسوأ عند شعور الموظفين أن لديهم دعما ناقصا من ظروف العمل التي غالبا ما تك

  طرف المشرفين

 .)11(والزمالء مع نقص القدرة على التحكم في العمل أوإمكانية التعامل مع متطلباته 

و يعرف الضغط المهني إجرائيا أنه مجموع الدرجات التي يتحصل عليها أفراد عينة    

  ".خيرة شويطر"ن طرف الباحثة الدراسة على مقياس الضغط المهني المعد م

هو كل من يتولى التعليم في أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة،  ):المعلمة(المعلم -3

وهو الشخص المسؤول عن اإلشراف على العملية التعليمية التعلمية داخل الصف و في 

 .)12(إطار المدرسة وتوجيهها كي تحقق أهدافها بكفاءة و فعالية

 :فرضيات الدراسة
 .تتعرض معلمات المرحلتين االبتدائية والمتوسطة لمستوى مرتفع من صراع األدوار-1

 .تتعرض معلمات المرحلتين اإلبتدائية والمتوسطة لمستوى مرتفع من الضغط المهني -2

توجد عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة إحصائية بين صراع األدوار والضغط المهني  -2

  .اإلبتدائية والمتوسطةلدى معلمات المرحلتين 
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 :إجراءات الدراسة الميدانية

تم اعتماد المنهج الوصفي اإلرتباطي الذي يهدف إلى  :المنهج المستخدم في الدراسة

  .دراسة العالقة بين المتغيرات

شمل مجتمع الدراسة جميع معلمات المرحلتين اإلبتدائية والمتوسطة،  :مجتمع الدراسة

) 04(مدارس متواجدة بمدينة أم البواقي، منها) 08(معلمة موزعات على) 148(وعددهن 

خاصة بالمرحلة المتوسطة،وتم اختيار هذه المدارس ) 04(خاصة بالمرحلة اإلبتدائية و

  .كونها شاملة لجميع نواحي المدينة

معلمة متزوجة مختصة بإحدى المرحلتين ) 100(شملت عينة الدراسة  :دراسةعينة ال

مدارس متواجدة بمدينة أم البواقي، وتم ) 08(اإلبتدائية أوالمتوسطة، موزعات على

أن تكون المعلمة مختصة بإحدى :اختيارهن بطريقة العينة القصدية بناءا على شروط منها

  .تكون متزوجة المرحلتين اإلبتدائية أوالمتوسطة، وأن

  :األدوات المستخدمة في الدراسة

لقياس صراع " سمية بن عمارة " أعدت المقياس الباحثة:مقياس صراع األدوار-1

بندا متضمنا في مجموعة من األبعاد تتمثل ) 36(األدوار لدى المرأة العاملة، ويتكون من 

في نظرة المرأة لذاتها وعالقتها بزوجها وأوالدها ونظرتها لعملها ولواجباتها المنزلية، وتتم 

وقد قامت معدة المقياس بتقنين المقياس ، ولقد )ا،النعم، أحيان(بدائل) 03(اإلجابة وفقا لـ 

  " ت"من خالل صدق المقارنة الطرفية حيث بلغت قيمة حيث تم حساب صدقه 

مما ) 0,84(وأما الثبات فقد تم حسابه بطريقة التجزئة النصفية حيث بلغ معامل االرتباط 

  .  )13(يؤكد أن المقياس يتمتع بثبات عال

  :مقياس الضغط المهني-2

لقياس الضغط المهني لدى المعلمات، ويتكون من " خيرة شويطر"أعدت المقياس الباحثة    

الظروف  -عبء العمل -أبعاد تتمثل في صراع الدور)07(عبارة موزعة على) 28(

العالقة بالتالميذ، وتتم اإلجابة -العالقة بالرؤساء و زمالء العمل -الترقية -التنقل -الفيزيقية

، ولقد تم حساب الصدق من خالل صدق اإلتساق )نعم، أحيانا،ال(ئل بدا) 03(وفقا ل 

، مما يدل على اتساق العبارات مع أبعادها، وهو )0.41(الداخلي حيث بلغ معامل اإلرتباط 
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ما يؤكد أن المقياس يتمتع بدرج مناسبة من الصدق،في حين تم حساب الثبات بطريقة 

وبتطبيق معادلة التصحيح لسبيرمان ) 0,66(اطالتجزئة النصفية فكانت قيمة معامل االرتب

، كما تم حساب الثبات عن طريق معامل ألفا كرونباخ وكانت )0,79(أصبحت قيمته 

  .)14(، مما يؤكد أن المقياس يتمتع بدرجة مناسبة من الثبات)0,85(قيمته

قياسين وفي الدراسة الحالية لم يتم حساب صدق وثبات األدوات المستخدمة وهذا ألن كال الم

تم إعدادهما من طرف باحثين جزائريين وتم تطبيقهما في البيئة المحلية وبالتالي فهم 

  .مناسبان للتطبيق في البيئة الجزائرية

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
  .الثانيو المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لإلجابة عن التساؤل األول -1

  .بيرسون لإلجابة عن التساؤل الثالثمعامل اإلرتباط  -2

  :عرض النتائج ومناقشتها

  :عرض النتائج-أ

  :عرض النتائج المتعلقة بالفرضية األولى-1

تتعرض معلمات المرحلتين اإلبتدائية والمتوسطة لمستوى مرتفع من :" نص الفرضية

  ".صراع األدوار

  وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام المتوسط الحسابي  

واالنحراف المعياري لكل بعد من أبعاد مقياس صراع األدوار مع ترتيبها تنازليا وتحديد  

تم التوصل إلى النتائج الموضحة في  SPSS,20مستواها، وبعد المعالجة اإلحصائية بنظام 

  :الجدول التالي
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يوضح المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ألبعاد مقياس صراع ) 01(جدول رقم 

  .األدوار و ترتيبها التنازلي ومستواها 

المتوسط   أبعاد صراع األدوار

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

  المستوى  الترتيب

  مرتفع  04 0,83 2,15  نظرة المرأة لذاتها

  مرتفع  03 0,63 2,25  عالقتها بزوجها

  مرتفع  01 0,86 2,53  عالقتها بأوالدها

  مرتفع  02 0,72 2,37  نظرتها لعملها

  منخفض  05 0,62 1,29  نظرتها لواجباتها المنزلية

  مرتفع  / 0,59 2,22  الدرجة الكلية

من خالل ما تم عرضه في الجدول السابق يتضح أن معلمات المرحلتين اإلبتدائية     

 (2,22)والمتوسطة يتعرضن لمستوى مرتفع من صراع األدوار،إذ بلغ المتوسط الحسابي 

، وأتت األبعاد في المستوى المرتفع، إذ تراوحت (0,59)بانحراف معياري قدره 

، وكان بعد العالقة باألوالد في الترتيب األول )1,29-2,53(المتوسطات الحسابية بين

وبمستوى مرتفع يليه بعد النظرة للعمل ) 0,86(وانحراف معياري ) 2,53(بمتوسط حسابي 

مرتفع بعد ذلك يأتي بعد وبمستوى ) 0,72(وانحراف معياري ) 2,37(بمتوسط حسابي

وبمستوى مرتفع ثم بعد ) 0,63(وانحراف معياري) 2,25(العالقة بالزوج بمتوسط حسابي 

  )  0,83(وانحراف معياري) 2,15(النظرة للذات بمتوسط حسابي 

) 1,29(وبمستوى مرتفع وصوال إلى بعد النظرة للواجبات المنزلية بمتوسط حسابي 

  .وبمستوى منخفض) 0,62(وانحراف معياري 

  :عرض النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية-2

تتعرض معلمات المرحلتين اإلبتدائية والمتوسطة لمستوى مرتفع من " :نص الفرضية

  " .الضغط المهني

وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل   

مع ترتيبها تنازليا وتحديد مستواها، وبعد المعالجة بعد من أبعاد مقياس الضغط المهني 

  :تم التوصل إلى النتائج الموضحة في الجدول التالي SPSS,20اإلحصائية بنظام 
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يوضح المتوسط الحسابي و اإلنحراف المعياري ألبعاد مقياس الضغط ) 02(جدول رقم 

  .المهني و ترتيبها التنازلي و مستواها 

وسطالمت أبعاد الضغط المهني

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

  المستوى الترتيب

  مرتفع  01 0,96 2,78 صراع الدور

  منخفض  07 0,61 1,26 عبء العمل

  مرتفع  05 0,70 2,19 الظروف الفيزيقية

  منخفض  06 0,69 1,50  التنقل

  مرتفع  02 0,86 2,49  الترقية

العالقة بالرؤساء و زمالء

  العمل
  مرتفع  04  0,73  2,21

  مرتفع  03 0,75 2,30 العالقة بالتالميذ

  مرتفع  / 0,51 2,68 الدرجة الكلية

من خالل ما تم عرضه في الجدول السابق يتضح أن معلمات المرحلتين اإلبتدائية     

 (2,68)والمتوسطة يتعرضن لمستوى مرتفع من الضغط المهني،إذ بلغ المتوسط الحسابي 

األبعاد في المستوى المرتفع ، إذ تراوحت ، وأتت (0,51)بانحراف معياري قدره 

، وكان بعد صراع الدورفي الترتيب األول بمتوسط )1,26-2,78(المتوسطات الحسابية بين 

وبمستوى مرتفع يليه بعد الترقية بمتوسط حسابي ) 0,96(وانحراف معياري ) 2,78(حسابي

  ) 0,86(وانحراف معياري ) 2,49(

وانحراف ) 2,30(العالقة بالتالميذ بمتوسط حسابي  وبمستوى مرتفع بعد ذلك يأتي بعد

و بمستوى مرتفع يليه بعد العالقة بالرؤساء وزمالء العمل بمتوسط حسابي ) 0,75(معياري 

وبمستوى مرتفع يليه بعد الظروف الفيزيقية بمتوسط ) 0,73(و انحراف معياري ) 2,21(

م بعد التنقل بمتوسط حسابي و بمستوى مرتفع ث) 0,70(وانحراف معياري ) 2,19(حسابي 

وبمستوى منخفض وصوال إلى بعد عبء العمل ) 0,69(وانحراف معياري ) 1,50(

  . وبمستوى منخفض) 0,61(وانحراف معياري ) 1,26(بمتوسط حسابي 
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  :عرض النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة-3

المرحلتين صراع األدوار وعالقته بالضغط المهني لدى معلمات " :نص الفرضية

  ".اإلبتدائية والمتوسطة

وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام معامل اإلرتباط بيرسون بين الدرجات التي    

تحصلت عليها المعلمات على مقياس صراع األدوار و الدرجات التي تحصلت عليها على 

إلى النتائج  ، تم التوصلSPSS,20مقياس الضغط المهني، وبعد المعالجة اإلحصائية بنظام 

  :الموضحة في الجدول التالي

يوضح معامل اإلرتباط بين درجات صراع األدوار و الضغط المهني لدى ) 03(جدول رقم 

  .المعلمات 

 المتغيرات

  

  مستوى الداللة  معامل اإلرتباط

 الضغط المهني-صراع األدوار

  
  دال   0  01 ,  5980,

من خالل ما تم عرضه في الجدول السابق يتضح وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات       

داللة إحصائية بين كل من صراع األدوار والضغط المهني لدى معلمات المرحلتين 

وهي دالة إحصائيا ) 5980,(اإلبتدائية والمتوسطة،حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط بينهما

  .  (0,01)عند مستوى الداللة

  :مناقشة النتائج-ب

إن البيانات المتحصل عليها من عرض النتائج  :مناقشة نتائج الفرضية األولى-1

المتعلقة بالفرضية األولى باستخدام المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري والموضحة في 

يتضح أن معلمات المرحلتين اإلبتدائية والمتوسطة يتعرضن لمستوى ) 04(الجدول رقم 

معلمات يترك آثارا سلبية مرتفع من صراع األدوار، ويفسر ذلك بأن الصراع الذي تعيشه ال

على عالقتهن بأبنائهن حيث تتسم معاملتهن بالعنف والنبذ واإلهمال تجاههم في الوقت الذي 

البد أن يكن مصدرا للحب والدفء، كذلك التأثير السلبي على عالقتهن بأزواجهن الذي 

دم يرجع في أغلب األحيان إلى غياب الدعم والمساندة من طرف الزوج تجاه زوجته وع

إدراكه للصراع الذي تعيشه، إضافة إلى النظرة السلبية لذاتهن والتي ترجع إلى إحساسهن 



251 

2016جوان . ،10ع: جملة البحوث والدراسات العلمية  

بالذنب والتقصير في تلبية مطالب المحيطين بهن سواء في األسرة أوالعمل مع فقدان الثقة 

  .بالنفس، وبالتالي النظرة السلبية للواجبات المنزلية والعمل

  ع نتيجة دراسة ستونر وهارتمانوتتفق نتيجة الدراسة الحالية م   

التي توصلت إلى أن المرأة العاملة التي لديها  Stoner&Hartman&Aroraوأرورا  

مستوى مرتفع من الدور األسري البارز وطول ساعات العمل تعيش مستوى مرتفعا من 

التي توصلت ) 2002(، في حين ال تتفق مع نتيجة دراسة محمد)15(العمل/صراع األسرة

  .)16(المرأة العاملة ال تعاني من صراع األدوار وتتمتع بالشعور بالكفاءة المهنية إلى أن

إن البيانات المتحصل عليها من : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية-2

عرض النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية باستخدام المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري 

يتضح أن معلمات المرحلتين اإلبتدائية و المتوسطة ) 05(والموضحة في الجدول رقم 

يتعرضن لمستوى مرتفع من الضغط المهني، ويرجع ذلك إلى مصادر عديدة منها صراع 

األدوار الذي احتل الترتيب األول ألن المعلمات يقمن بأدوار عديدة منها الدور األسري 

التوفيق بينها، والترقية المهنية التي والمهني الذي يؤدي إلى الصراع نتيجة عدم القدرة على 

تعتبر حافزا للمعلمات للتقدم في أدائهن إال أن قلة فرصها أوانعدامها تؤثر سلبا على أدائهن، 

وسوء العالقة بالتالميذ واتجاههم السلبي نحو التعلم وتدني مستواهم كذلك سوء العالقة 

من المصادر كذلك الظروف بالرؤساء والزمالء في العمل كل ذلك يسبب ضغطا لهن، و

الفيزيقية غير المناسبة كنقص اإلضاءة والتجهيزات والوسائل والتعرض للضجيج، كذلك 

صعوبة التنقل لبعد المدرسة عن السكن وعدم توفر وسائل النقل،إضافة إلى عبء العمل 

ل الناتج عن زيادة المهام التعليمية المتمثلة في التحضير اليومي للدروس ومتابعة أعما

  .التالميذ وضيق الوقت

التي توصلت إلى أن ) 2013(وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة طالفحة    

، في حين ال تتفق مع نتيجة )17(المعلمين يتعرضون لمستوى مرتفع من الضغط المهني

التي توصلت إلى أن المعلمين يتعرضون لمستوى متوسط من ) 2013(دراسة كندري

  .)18(يالضغط المهن

إن البيانات المتحصل عليها من عرض النتائج  :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة-3

المتعلقة بالفرضية الثالثة باستخدام معامل اإلرتباط بيرسون والموضحة في الجدول رقم 
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يتضح أن هناك عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين صراع األدوار ) 06(

كلما ارتفع مستوى صراع األدوار فإنه يؤدي بالضرورة إلى والضغط المهني، أي أنه 

ارتفاع مستوى الضغط المهني لدى المرأة العاملة بصفة عامة والمعلمة بصفة خاصة، وقد 

أكد العديد من الباحثين على أن صراع األدوار بما فيها الدور األسري والمهني ينتج عنه 

التي  Allen et al) 2000(ن وآخرون التعرض للضغط المهني، ومن بينهم الباحثة ألي

أقسام منها المرتبطة بالعمل والمتمثلة في الرضا الوظيفي واإللتزام ) 03(قسمت نتائجه إلى

التنظيمي وألداء الوظيفي والتغيب ودوران العمل، وغير المرتبطة بالعمل والمتمثلة في 

ى الضغط النفسي العام الرضا عن الحياة وعن الزواج واألسرة واألداء األسري، وصوال إل

الذي ينتج عنه مجموعة من األعراض الجسمية والنفسية باإلضافة إلى اإلكتئاب واإلدمان، 

  كذلك الضغط المرتبط باألسرة

  .والمرتبط بالعمل والذي يصل إلى حد اإلحتراق النفسي 

ارت و وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات المذكورة سابقا منها دراسة ن   

التي توصلت إلى وجود أثر سلبي لصراع العمل واألسرة  Nart &Batur) 2014(باتير

، كذلك دراسة كريمي و أليبور وبنت عمر وكريمي )19(على ضغط العمل

)2014(arimi&Alipour&BintiOmar&Karimi  والتي توصلت إلى وجود عالقة

لضغط المهني كما أن صراع ارتباطية موجبة ذات داللة أحصائية بين صراع األدوار وا

  .)20(األدوارهو أقوى مؤشر للتنبؤ بالضغط المهني

  :ةــاتمـخ
من خالل ما تم عرضه من نتائج و مناقشتها وفقا للدراسات المذكورة سابقا يتضح أن   

معلمات المرحلتين اإلبتدائية و المتوسطة يتعرضن لمستوى مرتفع من صراع األدوار 

الناتج عن كثرة انشغالهن و زيادة مسؤوليتهن مما ينعكس سلبا على عالقتهن بأزواجهن و 

  .سلبية لذاتهن ومن ثم لواجباتهن المنزلية وعملهنأوالدهن، كذلك النظرة ال

ومن النتائج كذلك تعرضهن لمستوى مرتفع من الضغط المهني باعتبار الدور المهني   

دورا ثانويا مضافا للدور األسري، كذلك مهنة التعليم في حد ذاتها إذ تعتبر من المهن 

ة بالرؤساء والزمالء والتالميذ الضاغطة التي تساهم فيها العديد من العوامل منها العالق

والظروف الفيزيقية والترقية والتنقل وعبء العمل وأبرزها صراع األدوار، وصوال إلى 

وفي األخير .وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين صراع األدوار والضغط المهني
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ت يمكن القول أن موضوع الدراسة يعد من المواضيع الهامة لجميع أفراد المجتمعا

بمستوياتها المختلفة والتي نأمل أن تجرى حولها المزيد من الدراسات واألبحاث العلمية 

بهدف إيجاد الحلول المناسبة للتخفيف من حدة الصراع الناتج عن تعدد أدوار المعلمات ومن 

  .ثم التخفيف من الضغط المهني الذي يتعرضن له
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  :قائمة المراجع
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Abstract  

   The reading of one of the most important academic skills of students in 
various stages of education, they lunch for thought, which learns the 
individual how to read and understand, analyze and imagine, but we note 
the emergence of some literacy issues when some students, even though 
they are characterized by unusually intelligently, so Artiana doing this story 
in order to definition difficulty learning to read at primary school students; 
as it is one of the most academic learning difficulties prevalent among this 
group, as well as determine the main reasons leading to them, as well as 
explain how to diagnose, and found the solution and proper treatment. 

key words: _ Reading_dyslexie. 
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  :الملخص

تعد القراءة واحدة من أهم المهارات الدراسية لدى التالميذ في مختلف المراحل    
التعليمية، فهي غداء للفكر، من خاللها يتعلم الفرد كيف يقرأ  ويفهم ويحلل ويتخيل، إال 
أننا نالحظ ظهور بعض المشكالت القرائية عند بعض التالميذ رغم أنهم يتميزون بذكاء 

القيام بهذا المقال بهدف التعريف بصعوبة تعلم القراءة عند تالميذ عادي، لذلك ارتئينا 
انتشارا بين هذه الفئة،  ةالمرحلة االبتدائية؛ حيث أنها من أكثر  صعوبات التعلم األكاديمي

باإلضافة إلى تحديد أهم األسباب المؤدية لها، وكذلك توضيح كيفية تشخيصها، ومن تم 
  .ايجاد  الحل والعالج المناسب لها

  .صعوبات تعلم القراءة_ القراءة  :الكلمات المفتاحية

  :مقدمة

تعتبر القراءة وسيلة للتفاهم واالتصال التي من خاللها يستطيع اإلنسان اإلطالع على     

أفكار اآلخرين والتحاور معهم، من خاللها تزداد خبرته وتنمية فرصته للتفوق في شتى 

المجاالت؛ حيث أنّها ليست مجرد اكتساب للمعرفة واالتصال باآلخرين فحسب بل هي 

وفن لغوي وواحدة من أساليب النشاط الفكري في حل المشكالت، عملية عقلية انفعالية 

ولكي تتم عملية القراءة بطريقة سليمة وصحيحة ال بد من توفر االستعداد العقلي والجسمي 

والتربوي؛ حيث أن وجود أي خلل في هذه العوامل يؤدي بالضرورة  إلى  واالنفعالي

رات العقلية فقط وإنّما على مالئمة صعوبة في تعلم القراءة، فهي ال تعتمد على القد

  ).الى آخره... كسالمة البصر، والسمع (األعضاء الحسية 

والقراءة هي عبارة عن خبرات مكتوبة وعلى المعلم تدريب األطفال على إدراكها    

بصورتها المكتوبة ألّن انتفاع التلميذ بالقراءة يكون بقدر إلمامه بهذه الخبرات؛ ومن هنا 

يبرز دور المعلم في إثراء خبرات  تالميذهوالتي يمكن الحصول عليها من خالل سرد 

،مّم يثري خبراتهم اللغوية؛ ويزيد استعدادهم لتعلم القراءة، أّما عليهم القصص والحكايات

عدم تدريب األطفال على القراءة وعدم تعودهم عليها قد يؤدي بهم إلى صعوبات في 

تعلمها، وتعد صعوبات تعلم القراءة من أهم صعوبات التعلم األكاديمية التي يعاني منها 
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الصعوبات في عدم قدرة التلميذعلى قراءة الكلمات تالميذ المرحلة االبتدائية، وتمتثل هذه 

والجمل المطبوعة والمكتوبة نتيجة لمشاكل نمائية كصعوبة في االنتباه، وصعوبة في 

إلى آخره، ونظرا لخطورة هذه المشكلة على حياة التلميذ ... االدراك، وصعوبة في الذاكرة

بة التي تظهر عند التالميذ في الدراسية أردنا من خالل هذا المقال التعريف بهذه الصعو

مختلف مراحل التعليم وعند تالميذ المرحلة االبتدائية خاصة  كونها أهم مرحلة والقاعدة 

األساسية التي تبنى عليها مختلف المراحل التعليمية األخرى، حيث أن هذه الظاهرة هي في 

ا المجال لتخطي انتشار مستمر، ومن تم التعرض ألهم الطرق العالجية المستعلمة في هذ

  :هذه المشكلة، والسؤال المطروح هنا هو

  .فيما تتمثل صعوبات تعلم القراءة ؟ وما هي سبل وطرق عالجها؟ 

  :الدراسات السابقة_1

هناك العديد من الدراسات التي اهتمت بمجال صعوبات تعلم القراءة لدى تالميذ المرحلة   

  :االبتدائية نذكر منها

التي هدفت إلى دراسة االنتباه  )Bolster et al )1986دراسة بولستر وآخرون 

االنتقائي البصري لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم القراءة والتهجي مقارنة بالتالميذ 

من ذوي صعوبات ) 20(تلميذا منهم ) 40(العاديين، وأجريت الدراسة على عينة قوامها 

لذكاء، واختبار تحصيل واسع تعلم القراءة، واستخدمت الدراسة اختبار وكسلر لقياس ا

المدى، واختبار القراءة الشفهية، واختبار التهجي لتحصيل نمط األداء، وتوصلت الدراسة 

أن التالميذ ذوي صعوبات تعلم القراءة يتميزون  بضعف االنتباه :إلى عدة نتائج منها

  .االنتقائي، وباالندفاعية أكثر من التالميذ العاديين 

 تالميذ من األذكياء التالميذ على التعرف إلى هدفت والتي )2000( الدبس دراسة  

 لهم وقدم ،)والكتابة القراءة ( العربية اللغة تعلم صعوبات ذوي من ابتدائي الرابع الصف

 مهارة تقيس فقرة )17( بينها من القراءة تعلم صعوبات تقيس فقرة )32( من مكونة استبانة

 الذين التالميذ نسبة أن إلى الدراسة وتوصلت تابة،الك مهارات تقيس فقرة )15(و القراءة،

  :هي أنواع خمس في القراءة تعلم صعوبات من يعانون
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 بسهولة الكلمة موقع فقدان _القراءة في بطء _ القمرية وأل الشمسية أل بين التفريق صعوبة _

 هجئةت في وصعوبة القراءة، أثناء آلخر سطر من االنتقال عند السطر إضاعة _ الفقرة في

  ).16_15 :2010 جبايب،( الحروف من كبير عدد على تحتوي التي الكلمات

 Albertدراسة البرت تشارلز كورهنن  Charles  Korhonen )2002( :
تناولت العالقة بين طريقة التدريس المستخدمة والتحصيل وصعوبات تعلم القراءة والتي 

على أثر عامل الجنس في تلقى لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم القراءة،وكذلك التعرف 

تلميذا بالصف التاسع تم تصنيفهم ) 40(نفس طريقة التدريس، وتكونت عينة الدراسة من 

على أنهم من ذوي صعوبات تعلم القراءة، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين مجموعة ضابطة 

ة ومجموعة تجريبية، وتم استخدام الطريقة التي يفضلونها والمجموعة الضابطة بالطريق

التقليدية، وقد تم تطبيق اختبار التحصيل القرائي واختبار الفهم القارئ، ولقد أشارت النتائج 

إلى أن التالميذ ذوي صعوبات تعلم القراءة الذين تم استخدام معهم الطريقة التفضيلية كانت 

لديهم دراجات أعلى بصورة دالة إحصائيا في الفهم القرائي من التالميذ الذين استخدموا 

  ).183_182: 2012سالم، ( ودرسوا بالطريقة التقليدية 

التي هدفت إلى التعرف على أثر نموذج لتدريس  :)2002(دراسة بربارا جلسر  

القراءة يسمى نموذج استراتيجية التدريس الشامل على تنمية الفهم القرائي لدى تالميذ ذوي 

العادية ذوي األعمار المتنوعة،  صعوبات التعلم والتالميذ العاديين والموهوبين في الفصول

تلميذا تم تقسيمهم إلى عينة ضابطة وتجريبية، وتم استخدام ) 49(وتكونت عينة الدراسة من 

نموذج  تصميم الخط القاعدي، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن البرنامج كان ذو فعالية 

( راءة والتالميذ العاديين كبيرة في زيادة الفهم القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الق

  ).184_183: 2012سالم،

فعالية برنامج في عالج صعوبات :" بعنوان)2003(دراسة السيد عبد الحميد  

، حيث طبقت الدراسة على عينة "االدراك البصري لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم القراءة

د استخدمت األدوات تلميذا وتلميذة من تالميذ الصف الثالث ابتدائي، ولق) 97(قوامها 

: اختبار القراءة الصامتة، اختبار الذكاء المصور ألحمد زكي، وأظهرت النتائج: التالية

وجود فروق ذات داللة بين متوسط فروق القياس القبلي والبعدي لدى العينة التجريبية 
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والضابطة في االدراك البصري ككل لصالح متوسط فروق درجات القياس القبلي والبعدي 

  ).173: 2004بدير،(العينة التجريبية  لدى

والتي هدفت إلى معرفة العوامل  :)2015(دراسة جمال بلبكاي بالجزائر   

المساهمة في ظهور صعوبات تعلم القراءة، وقد وجد الباحث أنها ترجع إلى المعلم وضعف 

إعداده األكاديمي والمهني أو لديه عيوب في النطق، ومنها ما يرجع إلى المتعلم، ومنها ما 

والورق،  يتصل بالكتاب المدرسي من حيث سوء اإلخراج الفني للكتاب، والطباعة،

  .الخ، أو قد ترجع لألسرة والبيئة التي يعيش فيها المتعلم…والغالف أو المحتوى

  :التعليق على الدراسات السابقة_

نالحظ من خالل هذه الدراسات أنها اتفقت كلها على أن صعوبات تعلم القراءة هي    

اه أو الذاكرة، صعوبات ناتجة عن مشاكل نمائية سواء نتيجة  لخلل في االدراك أو االنتب

وأن التالميذ ذوي صعوبات تعلم القراءة يمتزون بذكاء عادي إال أنهم لديهم صعوبة في 

  .ألسباب مختلفة وذلك مقارنة بزمالئهم العاديين ةالقراءة الكلمات نتيج

  :مفهوم القراءة_ 2

عملية التعرف على الرموز المكتوبة أو : " القراءة هي) 1995(يعرف صالح عميرة    

المطبوعة التي تستدعي معاني تكونت من خالل الخبرة السابقة للقارئ في صورة مفاهيم 

إدراك مضامينها الواقعية، ومثل هذه المعاني يسهم في تحديدها كل من الكاتب والقارئ معا 

  ):158: 2010السعيد، (وللقراءة وظائف هي 

  .معرفة الرموز اللغوية من الحروف والكلمات التي تدخل في تكون الجمل والفقرات_ أ _

  .فهم ما تنطوي عليه من معان ومضامين ترتبط بحياتنا_ب_

إحدى مخرجات اللغة، ويراد بها : " القراءة على أنها) Kttes )1998ويعرف كاتس     

والرموز المكتوبة، وتقوم على رؤية الكلمات المكتوبة وإدراك  إبراز العالقة بين لغة الكالم

معناها، والوقوف على مضمونها لكي يعمل بمقتضاها، فهي بذلك وسيلة أساسية لكسب 
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: 2009السعيدي، ( ومعرفة المعلومات والخبرات وهي مصدر من مصادر المتعة الذاتية 

21.(  

  :The Brain and Raeding المخ والقراءة_3

يعد المخ عضوا معقدا وله دور كبير في عملية التعلم، وهذا المخ يحتوي على باليين      

ى إلوهو ينقسم  ،الخاليا المخية المتداخلة بصورة معقدة والتي ال يمكن تصورها

ن دور كل من نصفي المخ في أساسي يسمى الجسم الثقفي وأربطهما نسيج عصبي نينصفي

وضوح بعد، حيث هناك آراء متعارضة تتعلق بأجزاء المخ الوظيفة المعرفية لم يتشكل ب

يسر من المخ تختصان التي تخدم وظائف اللغة النوعية، وهناك منطقتان داخل النصف األ

منطقة بروكا وهي ضرورية للكالم ومنطقة فرينك، وأكدت  :اسا بوظائف اللغة وهماأس

لى اللغة المكتوبة مما يظهر بما الدراسات الحديثة أن العمليات التي تحدث في المخ تؤثر ع

  ).15: 2008حمزة،(  يسمى بصعوبات في القراءة

  :القراءة  مستويات _4

  :القراءة إلى ثالثة مستويات هي   Akwalيقسم ايكوال 

قرأ وفيه يستطيع التلميذ أن ي : Free Reading Levelمستوى القراءة الحر_1_4

لديه بنسبة  بصورة مالئمة دون مساعدة أو توجيه من المدرس ويكون معدل الفهم 

)90%(.  

 Instructionalمستوى القراءة التعليمي_ 2_4 Raeding :  وفيه يستطيع

وفي هذا المستوى ينبغي أن ، بصورة مالئمة مع مساعدة وتوجيه المعلم قرأالتلميذ أن ي

  ).%95(ومعدل التعرف على الكلمة حوالي ، )%75(يكون معدل الفهم 

وفي هذا المستوى ال يستطيع  :Frustratoin Levelمستوى القراءة المحبط_4_4

أو أقل من تعرفه على ) 50%(بصورة مالئمة وغالبا ما يظهر على التلميذ  قرأن يأالتلميذ 

  ).11: 2008حمزة،(الكلمة وهنا تندرج فئة التالميذ ذوو صعوبات تعلم القراءة 
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  :مفهوم صعوبات  تعلم القراءة_ 5

تعتبر صعوبات تعلم القراءة من أهم الصعوبات التعلم األكاديمية؛ حيث يرى العديد من 

الباحثين من أمثال فتحي الزيات على أّن صعوبة القراءة هي السبب الرئيسي واألساسي في 

إلى القلق واالكتئاب وفي  الفشل الدراسي، فهي تؤثر على صورة الذات لدى التلميذ، وتؤدي به

ما من تعاريف صعوبات تعلم القراءة  نذكر ، وكثير من األحيان إلى كره المعلم، والمدرسة

  : يلي

يعرفها ليرنر بأنها اضطراب أساسي في اللغة تظهر في صعوبة حل الرموز الكلمة، 

  ).100: 2009عبيد، (  وتعكس عدم كفاية في القدرة على تحليل أصوات الكلمة

بأنها عجز جزئي في القدرة على القراءة أو فهم  :")Frierson )1976ويعرفها فريرسون 

 ).124:  2008 ،الجعافرة("ما يقوم به الفرد بقراءته قراءة صامتة أو جهرية

على أنها خلل عند  :")1986(وعرفت المنظمة العالمية لألعصاب صعوبات تعلم القراءة    

الممارسات الصفية التقليدية، فهم يفشلون في اكتساب المهارات طفال، على الرغم من األ

: 2009السعيدي، ( اللغوية الخاصة بالقراءة والكتابة والتهجئة التي تتالءم وقدراتهم العقلية 

29.(  

من خالل هذه التعاريف يمكننا أن نعّرف صعوبات تعلم القراءة على أنّها مصطلح يستخدم 

ءة الحروف والكلمات أو الزيادة أو النقصان فيها وعدم القدرة لإلشارة إلى صعوبات في قرا

الخ، وهذا متعلق بأسباب نمائية وليس بسب عجز في ...على إنتاج األفكار والتعبير عنها

  . أحد الحواس، أو إعاقة عقلية

 :تصنيف صعوبات تعلم القراءة_ 6

  :أنواع  نذكر منها إلى القراءةتعلم تصنف صعوبات   

  

  



264 

2016جوان . ،10ع: جملة البحوث والدراسات العلمية  

  :)الجهرية ( القراءة المسموعة أخطاء1_6

ضعف مهارته في فك الرموز نتيجةل التلميذ في القراءة الجهرية التي يقع فيها خطاءوهياأل

القراءة  في تعلم حيث أّن التلميذ الذي يعاني من صعوبات ؛الخاصة بالكلمات التي يقرأها

  .يرتكب أخطاء في القراءة المسموعة تتضمن حذف بعض الكلمات 

  :أخطاء الهجاء_ 2_6

ضعف التهجي هوعرض مصاحب ألخطاء القراءة حيث تحتوي كلمات التلميذ  الذي    

يعاني من أخطاء في القراءة على خلط بين الكلمات ذات النغمة الصوتية المتشابهة، ومعظم 

التالميذ الذين  يعانون من صعوبات في القراءة وال يتلقون مساعدة تعليمية،لديهم شعور 

المهانة نتيجة الستمرار الفشل واإلحباط ومعظم هؤالء التالميذ في الكبر يميلون بالخجل و

  .إلى الغضب واالكتئاب ويكون لديهم انخفاض في تقدير الذات

  :صعوبات في اإلدراك البصري _ 3_6

يظهر في صورة اضطرابات في اإلدراك المكاني أو الفراغي في تحديد مكان جسم    

راك موقع األشياء بالنسبة لإلنسان وبالنسبة لألشياء األخرى، وفي اإلنسان في الفراغ وإد

؛ حيث أن التلميذ عملية القراءة يجب أن ينظر إلى الكلمات كوحدات مستقلة محاطة بفراغ

  .الذي يعاني من صعوبات تعلم القراءة لديه صعوبة في تحديد موقع الكلمة في الجملة

  :صعوبات في اإلدراك السمعي _ 4_6

أنماط األصوات  بين تمييزالهوعدم القدرة على تكوين المفاهيم الصوتية وعدم القدرة على   

  .المتشابهة والمختلفة،والتفسيرات الصوتية التي تطرأ على الكلمة

  : صعوبات في التمييز البصري_5_6

التمييز بين  القدرة على عدم، والحروف والكلماتوهو عدم القدرة على التمييز بين   

التمييز بين الكلمات  القدرة على عدمو، )ح،خ،ج( :مثل الحروف المتشابهة في الشكل
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، وبعض التالميذ يظنون بأّن الحجم واللون ومادة )عاد، جاد( :المتشابهة في  الشكل مثل

  .وهذا ما نجده كثيرا عند األطفال في سن ستة سنوات ،زهّيالكتابة تؤثر على الحرف وتمي

 :صعوبات في التمييز السمعي_6_6

تظهر في عدم القدرة على التمييز بين األصوات اللغوية األساسية لدى التالميذ الذين   

يعانون من مشكالت في القراءة، كما تظهر لديهم عدم القدرة على التمييز بين الكلمات 

س أو (بحرف : المتشابهة و المختلفة كما ال يستطيعون التمييز بين الكلمات التي تبدأ مثال

  .' ش'يقرأها ' س'مثل ) ش

  :رةـصعوبة الذاك_7_6

تشمل الذاكرة القدرة على االحتفاظ بالمعلومات واستخدامها فيما بعد وقد الحظ    

أّن ضعف مهارات الذاكرة من أهم مميزات األفراد الذين  Haris et Sabiهاريسوساييه 

الذاكرة سواء كانت ذاكرة بصرية أو يعانون من صعوبات القراءة ، فقد تؤثر اضطرابات 

سمعية على عملية التعلم، فمثال الذاكرة السمعية قد تؤثر على القدرة على تذكر األصوات 

  .والحروف، وعلى القدرة عل تجميع األصوات لتشكيل كلمات فيما بعد 

  :صعوبة مزج األصوات_ 8_6

يقصد بمزج األصوات القدرة على تجميع األصوات مع بعضها البعض لتكوين كلمات    

كاملة، فالطفل الذي ال يستطيع ربط األصوات معا لتشكيل كلمات ال يستطيع جمع 

على سبيل المثال إذ تبقى هذه األصوات الثالثة ) ماء(لتكوين كلمة ) ء–أ - م(أصوات

  .ال سيجدون مشاكل في تعلم القراءة الصحيحةمنفصلة، ومن الواضح أّن هؤالء األطف

  :صعوبة القراءة العكسية للكلمات والحروف_ 9_6

يعاني بعض التالميذ الذين لديهم  صعوبات تعلم القراءة صعوبة في قراءة الكلمات    

وقد يستبدل ، "مّر "بدل من "رم"أو "  رأس" بدل من " سار "والحروف بشكل معكوس فيقول 
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" سار "بدل من " صار"أو " دار"جار بدل من "ي الكلمة بصوت آخر فيقول الصوت األول ف

  .الخ ، وتعتبر هذه الظاهرة مألوفة بين تالميذ المرحلة االبتدائية ...

  :خصائص التالميذ ذوي  صعوبات تعلم القراءة_  7

  : ما يلي القراءةمن أهم أخطاء الشائعة أثناء ) 2008(يرى محمود عوض سالم وآخرون 

يميل الطفل إلى حذف الكلمات في القراءة وأحيانا يحذف جزءمن الكلمة  :لحذفا_ 

           .المقروءة 

  .أحيانا يدخل التلميذ إلى سياق كلمة ليست موجودة به:اإلدخال _

“ ذهبت للنزهة“ كأن يقرأ المتعلم ،ذ بإبدال كلمة بأخرىأثناء القراءة يقوم التلمي :اإلبدال_ 

. عدة مرات دون إكماله، لعدم قدرته على قراءة كلمة  نزهة" ذهبت"فيقوم بتكرار كلمة 

 )6: 2015بلبكاي،(

أثناء القراءة يقوم التلميذ بتكرار كلمات أوجمل ناقصة حين تصادفهم كلمة ال  :التكرار_ 

  .)61: 2007عياد، ( يعرفونها

  .ضعف الذاكرة البصرية خصوصا بالنسبة للكلمات وليس للحروف مفردة_

كثير منهم يستمرون في الخلط بين الحروف المتشابهة في سن الثامنة وبعدها كالخلط بين _ 

  .سوش 

بعض هؤالء التالميذ يظهرون عدم التمييز بين اليمين واليسار فيبدأ بقراءة الكلمة باالتجاه _ 

  .المعاكس لها

  .ير منهم لديهم صعوبة في تذكر تسلسل األعداد عندما يتّم عرضها في صورة سمعيةكث_

  .بعض هؤالء التالميذ ال يكونون بارعين ولديهم صعوبة في نسخ األشكال_ 

  .عند القراءة نجد أّن التلميذ  يزيد أو ينقص حروف في الكلمة وينطقها بطريقة خاطئة_ 
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  .بطيء يقرأ التلميذ ببطء وفهمه لما يقرأ_ 

  .الضعف في التركيز يؤدي إلى ضعف في استرجاع الحروف ومعرفة أصواتها_ 

  .يظهرون تردد في القراءة الجهرية _  

  .يفقدون القدرة على القراءة من أجل الفهم ومن أجل التعرف على الكلمات _  

  :العوامل المؤدية إلى صعوبات تعلم القراءة_ 7

تلعب العوامل الجسمية والنفسية واالجتماعية أدوار بالغة في تعليم التلميذ القراءة كنشاط    

مكتسب بالتعلم يتأثر بالعوامل التي تسهم باإليجاب أو السلب حيث تتداخل العوامل المختلفة 

التي تقف خلف صعوبات تعلم القراءة، منها ما يقع تحت العوامل األكاديمية ومنها ما يقع 

حث العوامل النمائية، ونظرا لتداخل العوامل المختلفة التي تقف خلف صعوبات القراءة ت

  : يجمع الكثير من الباحثين في هذا المجال على إمكانية تصنيفيها إلى

  :العوامل الفزيولوجية_1_7

وهي تلك العوامل التي ترجع إلى التركيب الوظيفي والتي تبرز على شكل اختالالت     

ف العصبية لألعضاء المسؤولة عن التعلم، أي أنّاإلصابة في البنية أو تركيبة في الوظائ

األعضاء يؤدي إلى انحرافات في النتائج الوظيفية لألعضاء، ومن هذه االختالالت العصبية 

الوظيفية التي الحظها الباحثون اضطراب السيطرة أو السيادة المخية وهو ما يسمى 

ق ذات داللة في نتائج الوظائف أو النشاط المخي بين بالجانبية حيث لوحظ وجود فرو

  . األطفال

  : العوامل الوراثية-أ

حيث أشارت الدراسات ديكر وديفريز بأّن حدوث خلل على مستوى الكرموزوم الخامس    

عشر هو السبب في صعوبات القراءة، كما أنّه يزداد خطر صعوبات القراءة في حالة ما إذا 

  .اني من صعوبات القراء ة كان أحد الوالدين يع
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  :العوامل العصبية-ب

وهي ناتجة عن إصابات على مستوى الجهاز العصبي أثناء الحمل والتي تؤدي  إلى 

  .صعوبات تعلم القراءة

  :العوامل االنفعالية_2_7

قد ترجع صعوبة القراءة للعديد من األعراض االنفعالية التي يتعرض لها الطفل، كالخجل،  

  .لمعلم المادة وعدم االرتياح

  :العوامل الذاتية_ 3_7

قد يجد الطفل الصغير صعوبة في النطق والقراءة، وهنا يتوجب على األشخاص   

المحيطين به تشجيعهعلى القراءة، وجعل النشاط القرائي محببا إلى نفسه عن طريق 

الخ، مّم يرفع معنوياته ويشجعه على القراءة، كما أن استعمال ...االستعانة بالصورة الملونة

  .القراءة ات تعلمصعوبزيادة في  عيته مّم يؤدي به إلىأسلوب الشتم قد يخفض من داف

  :العوامل البيئية_ 4_7

تلعب العوامل البيئية دورا في صعوبة القراءة، خاصة عندما تكون على شكل حرمان     

بيئي متمثل في سوء االهتمام والحرمان من فرص التعلم المتاحة في البيت والمدرسة، حيث 

 Engelmannلمتخصصين أمثالكوهن وأنجمان يرى العديد من الباحثين ا  Cohen et أّن

فشل الطفل في المهارات القرائية ناتج عن العوامل البيئية المحيطة بالطفل أثناء تعليم 

القراءة، وقد حدد بعض الجوانب الماثلة في عدم تدريب األطفال على القراءة من خالل 

  .تدريس المعلم  عمليات التدريس التي يقوم بها المدرس منها طريقة
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  :تشخيص صعوبات تعلم القراءة_ 8

إلى آخر نظرا الختالف نوعها وحجمها عند  تلميذتختلف أنماط صعوبات القراءة من 

الشخص، ولذلك هي بحاجة إلى تشخيص دقيق، وواضح حتى نتمكن من التعامل معها 

  :القراءة هماصعوبات تعلم  وعالجها، وهناك نوعين من أساليب تشخيص 

  :التشخيص غير الرسمي لصعوبات تعلم القراءة_1_8

تمثل االختبارات غير الرسمية أبسط طرق  وأساليب  تشخيص  صعوبة القراءة     

بصورة غير رسمية والتي تعتمد على المالحظة المباشرة للتلميذ خالل قيامه بالقراءة 

لمات؛ وهو تقييم يقوم للكشف عن مستواه القرائي، وقدراته  أو مهارته في التعرف على الك

به المعلم والمختصون، أو حتى أولياء األمور بقصد اإلحاطة بمستوى الطفل وقدراته على 

القراءة، ويصف كيرك وكالفانت أّن المعلم يستطيع استخدام أنواع مختلفة من القراءة في 

  .تقدير مستوى القراءة الجهرية وقراءة الكلمات، وتمييز الكلمات

  :الرسمي لصعوبات تعلم القراءةالتشخيص _ 2_8

الكامنة للقراءة،  تلميذهو الذي يستخدم اختبارات معينة ذات معايير مرجعية لتقويم قدرة ال  

ومستوى التحصيل فيها، وبشكل عام فإّن هذه االختبارات تشمل على اختبارات فرعية تقيس 

طة بمهارات القراءة إدراك معاني الكلمات وتحليلها  وفهمها، والعناصر األخرى المرتب

اختبارات القراءة " فتحي الزيات"العامة مثل التمييز السمعي، أو مزج األصوات، ويصنف 

  :الرسمية إلى

  .االختبارات المسحية  لتحديد المستوى العام للتحصيل القرائي  -1

االختبارات التشخيصية لتوفير معلومات أكثر عمقا عن نواحي القوة والضعف في -2

  .دى التلميذالقراءة ل
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  :عالج صعوبات تعلم القراءة_9 

  :تعددت وتنوعت طرق عالج صعوبات تعلم القراءة  ومن بين هذه الطرق نذكر ما يلي

  ):VAKT(الحركية-الطريقة الحسية_1_9

إّن هذه الطريقة تعتمد على استخدام الحواس األربع : وتسمى كذلك طريقة تعدد الوسائط

السمع،والحاسة الحركية، وحاسة اللمس في تعليم القراءة، وتستخدم مع حاسة البصر،وحاسة 

  .األطفال الذين لم يقرؤوا بعد ومع التالميذ الذين يعانون من صعوبات في تعلم القراءة 

وتقوم هذه الطريقة على أساس استعمال كل الحواس في أسلوب واحد على افتراض أّن      

الطفل يحتاج إلى استخدام جميع الطرق الحسية في عملية التعلم باستخدام الحواس المتعددة، 

فالتعلم يتحسن وهنا يمكن أّن يتعلم الطفل الكلمة من خالل نطقها بعد سماعها من المعلم 

الحاسة السمعية ، وذلك بعدما يشير المعلم لها وهنا يستعمل حاسة البصر،  يستخدمهنا و

ومن تّم يطلب منه تتبع بأصبعه حروف الكلمة لكي يستطيع قراءتها، وهنا استعمل الحاسة 

اللمسية، وتتكرر هذه الطريقة مرات عديدة حتى يستطيع التلميذ قراءة الكلمات أو النصوص 

  :خصائص هذه الطريقة اللمسية مايلي قراءة سليمة والصحيحة، ومن

يكتب المعلم الكلمة على السبورة أو على ورقة، ويتبعها الطفل بأصبعه، وينطق أثناء  _أ  

  .ذلك كل جزء فيها، ويكرر هذه العملية حتى يستطيع أن يكتبها في الذاكرة بعد مسحها

  .يستطيع الطفل قراءة الكلمة، وكتباتها دون تتبع _ب 

  .الطفل كتابة الكلمة المطبوعة بقراءتها وكتابتهايتعلم   _ـج

  .يتعلم الطفل كتابة الكلمة من الذاكرة من دون الرجوع إلى النسخة األصلية  _د

  .يتمكن الطفل من تعلم كلمات جديدة متشابهة،وتصبح لديه القدرة على التعميم _ ه
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  ):Method de  Fernaled(طريقة فيرنالد _2_9

 استخدم هذا األسلوب منذ العشرينات من القرن الماضي من قبل غريس فيرنالد  

Fernaled .G  

بهدف تدريب التالميذ الذين يعانون من صعوبات حادة في تعلم الكلمات وتذكرها عند 

القراءة، والذين ليس لديهم مخزون من الكلمات البصرية، ويصنف هذا األسلوب ضمن 

القراءة   حيث اقترح هذه الطريقة لتعليم الهجاء للتالميذ الذين  الطريقة الكلية في تعليم

يعانون من صعوبات في تعلم القراءة وهي تتكون من مجموعة من الخطوات هي كالتالي 

  ):4:  2010طنطاوي، (

حيث تقوم طريقة فيرنالد )VAKT(عن طريقة تعدد الحواس " فيرنالد"ال تختلف طريقة    

عدد الحواس أيضا في عملية القراءة، حيث يطلب من التالميذ أن على استخدام المدخل مت

يملوا قصصهم  وخبراتهم الخاصة والتي سيتم تعلمها، ثم بعد ذلك تقوم بتحديد المفردات أو 

الجمل المراد تعليمها ثم يقوم التالميذ بنطق هذه الكلمات  ومشاهدتها أثناء نطقها ثم تتبع 

لمشاهدة الكلمة ثانية ثم قراءة الكلمة قراءة جهرية أمام  هذه الكلمة باألصبع، ثم العودة

المعلم؛ وتمر هذه الطريقة العالجية بأربعة مراحل يتقدم من خاللها التالميذ من مرحلة 

  .إدراك الكلمة إلى مرحلة القراءة الشاملة

  :المرحلة األولى _

أن يكون قد اختارها يكتب المعلم الكلمة على السبورة أو على ورقة بيضاء، وذلك بعد    

يجلس المعلم بجانب التلميذ ويقرأ له الكلمة بنطق وفي نفس الوقت ثم وفقا لرغبة التلميذ، 

يضع أصبعه على حروف الكلمة ثم يطلب من التلميذ تتبع الكلمة بأصبعه، ومن تّم نطقها، 

أن ينظر  يستمر الطفل في عملية التتبع حتى يصبح التلميذ قادر على كتابة الكلمة من دون

إليها بمعنى أنّه ينظر ثم ينطق ثم يكتب من الذاكرة، وفي هذه الحالة يتم تدريب الذاكرة 

  .البصرية
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 : المرحلة الثانية_

في هذه المرحلة يصبح التلميذ  قادرا على تعلم قراءة الكلمة من دون الحاجة إلى التتبع 

طرف المعلم؛ أي يصبح في باألصبع حيث يتعلم قراءة الكلمة مباشرة عند كتابتها من 

مقدوره أن يتعلم الكلمة الجديدة بأّن ينظر إليها  وينطقها بينه  وبين نفسه ثم يكتبها دون أن 

  .ينظر إليها، وينطق بكل جزء من أجزاء الكلمة أثناء كتابته لها

 :المرحلة الثالثة_ 

ها والتعرف إليها بصريا يتعلم التلميذ قراءة الكلمة المطبوعة بنفسه من دون الحاجة لكتابت   

عند مشاهدتها بعد قراءتها لمرة أو مرتين؛ وفي هذه المرحلة تقدم للتلميذ الكتب المطبوعة 

أي هنا يستغني المعلم عن الكلمات التي أعدها إعدادا خاصا للطفل حيث يتعلم ؛ ليقرأ منها

ة النظر ثم بصورة مباشرة من قراءته لكلمات كتب القراءة بصورة عادية مستخدما طريق

  .النطق ثم الكتابة

  :المرحلة الرابعة_ 

في هذه المرحلة يكتسب التلميذ القدرة على قراءة كلمات جديدة من خالل اكتساب الخبرات 

السابقة لمشابهتها لكلمات سبق تعلمها،فقد وصل التلميذ في هذه المرحلة إلى مرحلة التعميم، 

الكافية للتلميذ ليقوم بقراءتها إّن أهم ما تتميز به هذه وما على المعلم هنا إالّ تقديم المادة 

الطريقة هو تركيزها على األنشطة التي تتناول التعّرف على الكلمات وإدراك معانيها، من 

  .خاللها يكتب ويقرأ  التلميذ، كما يمكن استخدام هذه الطريقة في تعليم مهارات التهجي

  ):Geillegham(طريقة جلنجهام _ 3_9

حيث  حهذه الطريقة تركز على تعلم التلميذ نطق أصوات الحروف،  مزجها أو دمجها   

يتعلم التلميذ المزاوجة بين الحروف، ونطق أصواتها المقابلة لها، وتقوم هذه الطريقة على 

أساس تعليم القراءة و والتهجئة باالعتماد على الحواس البصرية  والسمعية  واللمسية 

مرورا ) الحروف(تنطلق من تعليم القراءة من الوحدة الصوتية  قتالحسية في نفس الو
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بالكلمة و انتهاء بالنصوص، حيث تبدأ من الكلمة أوال فتبدأ بتعليم التالميذ أصوات 

الحروف، ثم ربط الحروف الساكنة  والمتحركة ومزجها معا في كلمة واحدة، ويطلق كذلك 

 ،ددة األبعاد التي تقوم على الربط البصريالطريقة الترابطية متع"جلنجهام "على طريقة 

فالطفل يشاهد الحروف ويسمع األصوات التي تمثلها،  ؛والسمعي والحس الحركي للطفل

ويتتبعها وفقا لحركات محددة لليد، ومن ثم يكتبها، وبهذه الطريقة يتم استخدام النماذج 

  ).120:2004الدردير ،(البصرية والسمعية واللمسية والحس حركية 

ويستخدم مع التالميذ الذين ال يقدرون على تفسير رموز الكلمات، وقراءتها بالطرق  

العادية، وتسمى أيضا بالطريقة الهجائية وتبدأ بتعليم الحرف ثم الكلمة ثم الجملة، وتعتمد 

  :هذه الطريقة على ما يلي

  .ربط الرموز البصرية مع اسم الحرف _أ      

  .صوت الحرفربط الرمز البصري مع  _ب     

  .ربط رمز حواس السمع مع سماع الطفل لصوته _ـج

  :الطريقة الصوتية_4_9

تستخدم هذه الطريقة مع التالميذ الذين ال يستطيعون فهم وتفسير رموز الكلمات بصورة  

سليمة وعادية، وتعتمد على الحروف الهجائية كوحدات صوتية، وتسمى كذلك بالطريقة 

الهجائية، فتبدأ بتعليم التالميذ الحروف ثم الكلمة فالجملة، وقد تكون هذه العملية بطيئة في 

  .البداية

ويركز المدخل الصوتي على أصوات اللغة وحروفها وكلماتها، فالتدريس يكون محوره     

تعليم التلميذ الربط بين صورة الحرف المطبوع وصوته، والربط بين مجموعة مؤلفة من 

الحروف واألصوات المصاحبة لها، فهذا النوع من التدريس يعطي التالميذ استراتجيات 

لمات، فمثال يمكن للمعلم أن يكتب حروفا على السبورة، يمكنهم من خاللها فك رموز الك

ويسمع التلميذ صوت نطق هذا الحروف من المعلم الذي يشير إلى الحرف الموجود في 

كلمة قال مثال، وينبه التلميذ بأنّ الكلمة تبدأ بصوت، أو بحرف مثال، وهذه الطريقة تقوم 
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وأصواتها، وتعلم أصوات حروف  على أساس إدراك الكلمات من خالل الربط بين الحروف

  .العلة، والساكنة وذلك بمزج األصوات بالكلمات

  :طريقة التأثير العصبي_5_9

تناسب التالميذ الذين يعانون من صعوبات شديدة في القراءة  ويستخدم هذا األسلوب     

بصوت  حيث يقوم كل من التلميذ والمعلم بقراءة معا في نفس الوقت؛ نظام القراءة المتزامنة

عال وقراءة سريعة، وفي الوقت الذي يقرأ فيه المعلم والتلميذ بانسجام وتوافق، فإّن صوت 

المعلم يوجه إلى أذن التلميذ مع تشجيعه بأن يمّر بأصبعه على طول السطر ولعل أحد أهم 

أهداف هذه الطريقة هو قراءة أكبر قدر ممكن من الصفحات،وهذه الطريقة تفيد التالميذ 

علموا ميكانيكية القراءة لكنّهم يفتقرون إلى الطالقة في القراءة كما أنّها تفيد في عالج الذين ت

حاالت البطء والتلعثم في بعض الكلمات رغم القدرة على تعرف معظم الكلمات في الجملة، 

فالتلميذ يوّجه لقراءة صفحة دون أخطاء، هذه الطريقة تكون أكثر فعالية عندما تمارس 

  )147:2005اللبودي،(كل يوم  لفترات صغيرة

  :طريقة أسلوب تكرار القراءة_6_9

تّم تصميم هذا األسلوب لألطفال الذين يقرؤون ببطء رغم كفاءة تعرف الكلمات بالنسبة   

لهذا اإلجراء، الطفل يقرأ ذات الصفحة مرات ومرات، ولتنفيذ هذا األسلوب يختار المعلم 

ث يجعل المعلم من التلميذ يقرأ الصفحة كلمة، حي) 100(إلى ) 50(صفحة تكون من 

ثم يطلب المعلم من التلميذ .جهرا، ويقوم بمراقبة الزمن وحصر الكلمات التي نطقها خطأ

قراءة النص مرة أخرى ويتدرب على قراءة كلمات النص مرة أخرى مع الحصر أن يكون 

سيالحظ تناقص التلميذ مستعدا على إعادة النص مرة أخرى ويقوم المعلم بنفس المهمة و

األخطاء حتى تتحقق األهداف المرجوة، أي أن يتمكن التلميذ قراءة النص بطالقة، في 

صعوبات تعلم النص  يوهناك طريقة أخرى هي أن يقرأ مجموعة من التالميذ من ذو

لى الصفحة التالية، والفائدة من ذلك هو تشجيعهم على القراءة إثالث مرات قبل االنتقال 

  ).417: الجميل، بدون تاريخ ( وتحسين أدائهم
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  :الطريقة اللغوية_7_9

هذه الطريقة تستخدم مدخل الكلمة الكلية، ويتم تعليم التلميذ هنا قراءة الكلمة من خالل    

، فالتلميذ ال يتعلم مباشرة )موز،جوز( النماذج الهجائية المتشابهة، مثال على ذالك كلمة

كلّما ولمها من خالل اختالفات طفيفة في الكلمة، العالقة بين الحروف وأصواتها، لكن يتع

  .تقدم التلميذ في الدراسة تقدم له كلمات ذات هجاء غير مألوف ويتم تقديمها بطريقة مرئية

  :الخاتمة_

من خالل هذا المقال توصلنا إلى أّن صعوبات تعلم القراءة من أكثر الصعوبات التعلم 

، وذلك راجع إلى مشاكل في البناء لمرحلة االبتدائية لدى تالميذ ا األكاديمية شيوعا وانتشارا

المعرفي لدى التالميذ وليس لمشاكل صحية أوعقلية، ومن أهم الخصائص التي يتميز بها 

تعلم القراءة هي تحصيلهم في القراءة أقل بصورة  في التالميذ الذين يعانون من صعوبات

بالمدرسة رغم أّن نسبة ذكائهم عند  دالة عما هو متوقع بالنسبة لعمرهم العقلي وتواجدهم

  .المتوسط أو فوق المتوسط

حاول الباحثين جاهدين منهم ترجيسون ونظرا ألهمية القراءة في التحصيل الدراسي لتلميذ، 

Torgsesen  وذلك رغبة لكل نوع من أنواع صعوبات تعلم القراءةأو عالج الحلول إيجاد ،

 ،العالجي الذي يقدم له لكي يتحسن أسلوب هذا األخيرمنهم في تكيف التلميذ مع البرنامج 

ألّن القراءة هي أداة الدراسة ووسيلة التعلم والتقدم والتحضر، وهي أداة التفكير فمنها تأتي 

  .جميع الخبرات التعليمية األخرى
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 مجلة البحوث والدراسات العلمية
 جامعة يحيى فارس

 
Email :revue@univ-medea.dz 

 
 

  ائي ـة الدولية في القانون الدولي الجنـة الجريمـعقوب
  -لزار سميرة. أ

  -كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية  -

 -جامعة المدية  -

  

Résumé: 
La peine prononcée issue de la sanction du crime international basée 

sur les divers éléments constitutifs du crime international. 
En conséquence, la peine dans la cadre du droit pénal international 

dans ses diverses formes n’est  pas claire, codifié et précise. 
seulement après, constitution de la cour pénal international et parution du 
statut de Rome (1998) il Ya eu un grand changement concernant la 
sanctionpénale du crime international. 

Donc notre Etude S’articule sur l’objet suivant : la sanction pénale de 
crime international conformément au statut de Rome.  

 

  :ملخص
عقوبة الجريمة الدولية هو ذلك الجزاء الجنائي المترتب عن قيام جريمة دولية 

  .بكامل أركانها
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القانون الدولي الجنائي بمختلف أشكالها وأنواعها لم  حيث أن العقوبة في مجال
تكن واضحة المعالم ودقيقة ومقننة إال بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وصدور النظام 

  .األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
فدراستنا تتناول موضوع عقوبة الجريمة الدولية وكل ما يتعلق بها من أحكام 

  . ألساسي لهاته األخيرةفي ظل نظام روما ا

 :مقدمة

الجزاء الجنائي ليس ركنا من أركان الجريمة الدولية، بل هو األثر التشريعي 

المترتب على توافر أركانها ويعرف بأنه المظهر القانوني لرد الفعل اإلجتماعي إزاء الجناة 

إحترازي يواجه والذي يتمثل في صورة عقوبة تواجه الجريمة المرتكبة أو في صورة تدبير 

 .من تثبت لديه خطورة إجرامية وتلك ألجل تحقيق األغراض المستهدفة بكل منها

نظام روما األساسي لعام (ويالحظ أن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

قد انتهج سياسة عقابية أكثر وضوحا، األمر الذي انتهج سياسة عقابية أكثر ) 1998

اعتباره بمثابة تحول جذري في القانون الجنائي، مما يؤدي إلى  وضوحا، األمر الذي يمكن

 .حدوث تقارب ما بينه وبين القانون الجنائي الوطني

وتجدر اإلشارة إلى أن معظم اإلتفاقيات الدولية كانت تقرر فقط الصفة اإلجرامية 

. ي الداخليللفعل دون تجديد العقوبة علم نحو جازم وحاسم، كما هو الشأن في القانون الجنائ

إما إلى الدول المعنية التي تضطلع بتشريع  -نوعا وكما–على أن يترك تحديد العقوبة 

 .األحكام في قوانينها وإما إلى القضاء الدولي الجنائي

ولذلك يمكن القول أن العقوبة قبل صدور النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

إلى تقنين غالبية أحكام القانون الدولي الجنائي لم تحظ بذات الوضوح والتحديد ويرجع ذلك 

 .1998بموجب نظام روما األساسي لعام 

ال "كما تعد العقوبة عنصرا جوهريا وأساسيا من عناصر الجريمة وذلك طبقا لقاعدة 

ولذلك ال يكفي لتوافر الجريمة الدولية أن يكون الفعل غير " جريمة وال عقوبة بدون نص

ومحددا في النموذج القانوني للجريمة، إذ يتعين أن يكون ذلك المشروع منصوصا عليه 
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ونظرا لألهمية القصوى والدور الحيوي الفعال للعقوبة . السلوك غير المشروع معاقبا عليه

 :في مجال القانون الدولي الجنائي ولذلك طرحنا اإلشكالية التالية

بصفة الدولي الجنائي؟ماهو اإلطار القانوني والتنظيمي للعقوبة في مجال القانون 

  عامة ومن خالل األنظمة القانونية للمحكمة الجنائية الدولية؟

وباألخص من خالل نظام روما األساسي ومن خالل القواعد اإلجرائية وقواعد 

 .اإلثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية

لسلطة ولإلجابة على هذا التساؤل فسنوضح أنواع العقوبات وتحديدها وكذلك نبين ا

التقديرية والجوازية للمحكمة في تخفيضها وأخيرا نبين القواعد واألحكام الخاصة باإلعفاء 

 :نقضاء وذلك من خالل الخطة التاليةاإلمن العقاب وتقادم العقوبة أو بعبارة أخرى أحوال 

 أنواع العقوبات المطبقة من قبل المحكمة الجنائية الدولية: المبحث األول

 )عقوبة اإلعدام(العقوبات البدنية : المطلب األول

 العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية: المطلب الثاني

 تقدير العقوبة وتخفيضها: المبحث الثاني

 تقدير العقوبة: المطلب األول

 تخفيض العقوبة: المطلب الثاني

 إنقضاء العقوبات: المبحث الثالث

 العفو عن العقوبة: المطلب األول

  تقادم العقوبة: ثانيالمطلب ال
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 أنواع العقوبات المطبقة من قبل المحكمة الجنائية الدولية: المبحث األول

ال ريب أن تضمين النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية النص على عقوبات 

توقع على مقترفي الجرائم الدولية، هو أمر يستهدف مواجهة المجتمع الدولي لظاهرة 

 .ومحاولة الحد منهاالجريمة الدولية 

فإفالت المسؤولين عن اإلنتهاكات الرهيبة للقانون الدولي الجنائي من القصاص هو 

الذي يغذي دون أي رحمة تعطش الضحايا وعائالتهم وأقربائهم إلى اإلنتقام ومن ثم يجد 

 .)1(اإلنسان نفسه في حلقة مفرغة من العنف الذي يولد العنف

محكمة الجنائية الدولية قد قسم العقوبات التي يجوز ويالحظ أن النظام األساسي لل

عقد لها نللمحكمة الجنائية الدولية أن تفرضها على الشخص المدان بإقتراف جريمة دولية ي

اإلختصاص بنظرها إلى عقوبات سالبة للحرية وأخرى مالية تمس الذمة المالية للمحكوم 

 .عليه وهي الغرامة المصادرة

األساسي نصا خاصا بعقوبة اإلعدام وسنوضح تلك ولم تتضمن نصوص روما 

العقوبات وذلك على النحو األتي في مطلبين متتاليين ففي المطلب سنتناول العقوبات البدنية 

 .أما في المطلب الثاني سنتطرق إلى العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية

 )عقوبة اإلعدام(العقوبات البدنية : المطلب األول

من أقدم العقوبات وجودا من الناحية التاريخية،  -كعقوبة بدنية–عقوبة اإلعدام تعد 

إذ تعد من أقدم العقوبات التي عرفتها البشرية وقد لجأ إليها اإلنسان في بداية الوجود 

البشري، ثم اعتمدتها الدولة كوسيلة فعالة للكفاح ضد أنواع محددة من الجرائم اختلف 

 .)2(منة وذلك وفقا لفلسفة العقاب التي يتبعها كل نظامتحديدها في مختلف األز

ونظرا ألهمية وقدسية الحقد الذي تسلبه تلك العقوبة وهو الحق في الحياة فقد 

اعتبرت من أشد العقوبات جسامة وخطورة وقد طرحت عقوبة جانبا من قبل نظام روما 
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ألساسيين لمحكمة يوغوسالفيا ويالحظ أن النظامين ا. )3(األساسي كعقوبة للجرائم الواردة به

السابقة وروندا لم يتضمن أيهما النص على عقوبة اإلعدام وذلك بخالف الوضع بالنسبة 

عشر مجرما دوليا طبقا لنص المادة  يلمحكمة نورمبرغ والتي أصدرت أحكاما بإعدام إثن

من الئحة محكمة نورمبرغ والتي تضمنت بعض أنواع العقوبات الجسدية مثل ) 27(

 .عداماإل

ديسمبر  20والصادر في ) 10(وقد تضمن قانون مجلس الرقابة على ألمانيا رقم 

اإلرهابية النص على  نظماتم والذي أشار إليه حكم محكمة نورمبرغ في شأن الم1945

اإلرهابية وذكر عقوبة اإلعدام كأولى  نظماتالعقوبات الواجبة التطبيق على أعضاء الم

 .)4(ثم عدد باقي العقوبات األخرى العقوبات التي يتم تطبيقها

وتجدر اإلشارة إلى أنه إذا كانت عقوبة اإلعدام قد طرحت جانبا في النظام األساسي 

إال أن هذا النظام يقدم الضمانات الكافية للدول  - كما أسلفنا الذكر–للمحكمة الجنائية الدولية 

صة بها عندما تحكم على بأن العقوبات المنصوص عليها فيه لن تؤثر على العقوبات الخا

نين وذلك عند مباشرتها اإلختصاص الوطني والذي قد يتضمن أوال عقوبة اأفراد مد

  .)5(اإلعدام

ونرى أنه نظرا لجسامة وخطورة النتائج التي تترتب على إرتكاب الجريمة الدولية 

واألمر  وما تخلفه من فضائع وأهوال ومذابح وحشية يندى لها جبين البشرية، فقد كان يتعين

نصا ) م1998نظام روما األساسي (كذلك تضمين النظام األساسي للمحكمة النائية الدولية 

 .يتضمن عقوبة اإلعالم على من يتم إدانته بارتكاب جريمة دولية

فال ريب أن خلو النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية من نص يدرج عقوبة 

رتكاب انين بايكون لتلك المحكمة توقيعها على المداإلعدام ضمن الجزاءات الجنائية التي 

أمر يمثل إنتقادا لهذا النظام االساسي ومن شأن ذلك المساس باستقرار  ،جرائم دولية

فضال عن تمكين المتهمين بارتكاب جرائم دولية من الفرار  ،المجتمع الدولي وأمنه
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لى جعل الحد من الجريمة الدولية واإلفالت من العدالة الدولية األمر الذي يؤدي في النهاية إ

 .كهدف للسياسة الجنائية الدولية أمر بعيد المنال

لذلك نرى أن من أقدم على ارتكاب جرائم دولية أدت إلى إبادة جماعات بشرية 

بأكملها، تنطوي شخصيته على خطورة إجرامية ال محل إلبرائه منها، كما أه وقد هانت 

 .برياء فإن إستئصال حياته من المجتمع يكون أهونعليه أرواح اآلالف من الضحايا األ

قد تسول له نفسه اإلقدام على  منمل الردع ضد كل اوقد يكون ذلك من عو

إقتراف إحدى الجرائم الدولية الجسيمة فالمذابح المروعة واإلنتهاكات الجسيمة للقانون 

بقة وروندا فضال عن الدولي اإلنساني التي ارتكبت في البوسنة والهرسك ويوغوسالفيا السا

إلى السلم . فلسطين والعراق ولبنان وإقليم دارفور بالسودان ال زالت ماثلة أمام أعين الجميع

إذ أمر ضروري وأقدم عليه واضعو الالئحة العسكرية لمحكمة نورمبرغ،  فما وضعه

 منها النص على عقوبة اإلعدام كإحدى العقوبات التي يكون للمحكمة) 27(المادة  تتضمن

 .الجنائية الدولية توقيعها على من يتم إدانته بارتكاب جريمة دولية

ويالحظ أن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن قرر عقوبة السجن 

قد أجاز بموجب الفقرة ) أ،ب-77المادة (التي يكون للمحكمة إنزالها على الشخص المدان 

 - باإلضافة إلى عقوبة السجن–ة الدولية أن تأمر للمحكمة الجنائي) 77(الثانية من المادة 

بفرض غرامة وذلك بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد اإلجرائية وقواعد 

اإلثبات، أو تحكم كذلك بمصادرة العائدات والممتلكات واألصول المتحصلة من إقتراف 

 .)6(الجريمة الدولية

حديد ما إذا كانت تأمر بفرض غرامة وتجدر اإلشارة إلى أنه لدى قيام المحكمة بت

وعند تحديدها قيمة الغرامة المفروضة تقرر ) 77(من المادة ) أ) (2(بموجب الفقرة 

المحكمة ما إذا كانت عقوبة السجن كافية أم ال، مع إيالء اإلعتبار على النحو الواجب للقدرة 

ر بالتعويض حسب المالية للشخص المدان، بما في ذلك أي أوامر بالمصادرة وأي أوام
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اإلقتضاء وتأخذ المحكمة في اعتبارها ما إذا كان الدافع إلى الجريمة هو الكسب المالي 

 .)7(الشخصي وإلى أي مدى كان إرتكابها بهذا الدافع

 العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية: المطلب الثاني

 ):عقوبة السجن(العقوبات السالبة للحرية : أوال

بالعقوبات السالبة للحرية تلك التي تتضمن حرمان المحكوم عليه من حقه يقصد 

أو هي بعبارة أخرى، تلك التي يتحقق إيالمها عن طريق حرمان . )8(في التنقل والحرية

إذ تسلبه هذا الحق، إما نهائيا أو ألجل . المحكوم عليه نهائيا بها من حقه في التمتع بحريته

 .)9(باإلدانةمعلوم يحدده الحكم الصادر 

وقد ظهرت العقوبات السالبة للحرية في التشريعات التي أعقبت عصر التنوير بعد 

 .)10(العقوبات البدنية التي اتسمت بالتعذيب في العصور الوسطى

وقد بدأ السجن كعقوبة في الظهور ليحل تدريجيا محله العقوبات البدنية القديمة، 

المشرعين واستقر في وجدان الناس أن السجن هو حتى صار األداة األولى للعقاب لدى 

 .)11(رامجالجزاء المعتاد لإل

ويالحظ أن اللوائح أو النظم األساسية للمحاكم الدولية العسكرية مثل نورمبرغ 

قد خلت  ،وطوكيو وغيرها والتي شكلت لمحاكمة األشخاص المدانين بارتكاب جرائم دولية

من عقوبة السجن كعقوبة أصلية وذلك بخالف الحال بالنسبة لنظام روما األساسي للمحكمة 

يكون <<منه ) 77(فقد تضمن النص على السجن كعقوبة في المادة  ،الجنائية الدولية
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من هذا النظام ) 5(للمحكمة أن توقع على الشخص المدان بارتكاب جريمة في إطار المادة 

 :)12(العقوبات التاليةاألساسي إحدى 

 .سنة 30السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها  ):أ( 

السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة ):ب( 

 .>>وبالظروف الخاصة للشخص المدان

يتضح إذن من النص المذكور أن السجن من العقوبات المقررة في نظام روما 

هذه العقوبة ال يجب أن تتجاوز مدة ثالثين عاما كحد أقصى، ومع ذلك فقد األساسي وأن 

أجاز النص الحكم بالسجن المؤيد بشرط أن تكون هذه العقوبة لها ما يبررها سواء من حيث 

الخطورة الشديدة للجريمة المرتكبة، أو من حيث الظروف الخاصة والشخصية التي أحاطت 

 .الدوليةبالشخص المدان بارتكاب الجريمة 

إذن يجوز للمحكمة فرض عقوبة مدى الحياة إن كان لهذا ما يبرره من شدة الجرم 

 .)13(والظروف الفردية للشخص المدان

 :العقوبات المالية: ثانيا

العقوبات المالية هي التي تصيب ثروة المحكوم عليه، كالغرامة   

وتعد الغرامة من أقدم وتتمثل العقوبات المالية في الغرامة والمصادرة )14(والمصادرة

العقوبات وترجع في أساسها إلى نظام الدية الذي كان مطبقا في الشرائع القديمة وهو نظام 

يختلط فيه العقاب بالتعويض ثم تطورت بعد ذلك إلى أن صارت في الشرائع الحديثة عقوبة 

 .)15(من معنى التعويض
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ه نزع ملكية نموضي مأما المصادرة فهي جزاء جنائي مالي فهي جزاء جنائي مال  

أو )16(مال أو شيء له عالقة لجريمة وقعت أو يخشى وقوعها جبرا عن صاحبه وبال مقابل

ته إلى ملك الدولة دون فهي بعبارة أخرى نزع ملكية مال من صاحبه جبرا عنه وإضا

 .)17(مقابل

إلى أن المصادرة كعقوبة مالية كالغرامة ولكنها تختلف عنها )18(ويذهب بعض الفقه

أما الغرامة فتتمثل في  ،كونها تتمثل في نقل ملكية شيء من المحكوم عليه إلى الدولة في

 .تحميل ذمة المحكوم عليه بدين عليها

) أ( 2موجب الفقرة بوكذلك يالحظ أن المحكمة عندما تحدد قيمة للغرامة الموقعة 

، فإنها وتحقيقا لهذه الغاية تولي اإلعتبار بصفة خاصة لما ينجم عن الجريمة )77(من المادة 

من ضرر وإصابات، فضال عن المكاسب النسبية التي تعود على الجاني من إرتكابها وال 

يمكن  من قيمة ما"في المائة  75ما نسبته  -بحال من األحوال–تتجاوز القيمة اإلجمالية 

عد خصم مبلغ بوأموال يملكها المدان وذلك " تحديده من أصول سائله أو قابله للتصرف

 . )19(مناسب يفي باإلحتياجات المالية لشخص المدان ومن يعولهم

رض الغرامة، فإنها تعطي للشخص المدان مهلة معقولة يدفع فولدى قيام المحكمة ب

ي مبلغ إجمالي دفعة واحدة أو على دفعات خاللها الغرامة ويجوز أن تسمح له بتسديدها ف

 .)20(خالل تلك الفترة

ها وفقا لنظام الغرامات بويالحظ أنه يكون للمحكمة لدى فرضها للغرامة أن تحس

اليومية وفي هذه الحالة ال تقل المدة عن ثالثين يوما كحد أدنى، وال تتجاوز خمس سنوات 
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ذلك في ضوء الظروف الشخصية للشخص كحد أقصى وتقوم بتحديد قيمة الدفعات اليومية و

 .)21(المدان، بما في ذلك اإلحتياجات المالية لمن يعولهم

وقد يثور التساؤل عن الحكم فيما إذا تقاعس الشخص المدان عن سداد الغرامة 

من ) 146/4(لقد أجاب عن هذا التساؤل نص الفقرة الخامسة من القاعدة رقم  ،المحكوم بها

واعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، بأنه في حالة عدم القواعد اإلجرائية وق

يجوز للمحكمة "تسديد الشخص المدان الغرامة المفروضة عليه وفقا للشروط المبينة أعاله، 

 .)22(109ووفقا ألحكام المادة  222إلى  217إتخاذ التدابير المناسبة عمال بالقواعد 

يجوز لهيئة "مدان عدم تسديد الغرامة، فإنه ويالحظ أنه في حالة تعمد الشخص ال

رئاسة المحكمة، بناء على طلب منها أو بناء على طلب من المدعي العام ونتيجة 

أخير، تمديد مدة السجن لفترة ال  ذمالكإقتناعهابإستنفاذ جميع تدابير اإلنفاذ المتاحة، و

رئاسة في تحديد فترة تتجاوز ربع تلك المدة أو خمسة سنوات أيهما أقل وتراعي هيئة ال

التمديد هذه قيمة الغرامة الموقعة، والمسدد منها، وال ينطبق التمديد على حاالت الحكم 

 30بالحبس مدى الحياة وال يجوز أن يؤدي التمديد إلى أن تتجاوز فترة السجن الكلية مدة 

 .)23(عام

تمديد ا إذا كانت ستأمر بالمكذلك تقوم هيئة رئاسة المحكمة من أجل البت في

وتحديد طول الفترة التي ستأمر بها، بعقد جلسة مغلقة لغرض الحصول على آراء الشخص 

 .)24(المدان وآراء المدعي العام، ويحق للشخص المدان أن يطلب مساعدة محام

أما فيما يخص إذا وجد تعارض بين العقوبات التي تنص عليها القوانين الوطنية 

للدول والعقوبات الواردة بالنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن الحل نصت عليه 

من النظام األساسي موضحا أنه ليس هناك تعارض بين تطبيق السلطات ) 80(المادة 

ها في قوانينها متى انعقد لها اإلختصاص بنظر الدعوى الوطنية للعقوبات المنصوص علي
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وبين العقوبات الواردة في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وذلك في حالة 

إنعقاداإلختصاص لها بالنظر في الدعوى وذلك بغض النظر عما إذا كانت تلك العقوبات 

  .)25(روما األساسي من عدمهتتفق وتتماشى مع تلك الواردة والمنصوص عليها في نظام 

 تقدير العقوبة وتخفيضها: المبحث الثاني

تراعي المحكمة الجنائية الدولية عند قيامها بتحديد مقدار العقوبة المتعين إنزالها 

عدة أمور مثل )26(وتطبيقها على الشخص المدان، وفقا للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

صاب المجني عليه وأسرته وكذلك طبيعة السلوك الضرر الحاصل، والسيما األذى الذي أ

رتكاب الجريمة ومدى مشاركة الشخص غير المشروع المرتكب والوسائل التي استخدمت ال

المدان، ومدى القصد، والظروف المتعلقة بالطريقة والزمان والمكان، وسن الشخص 

 .)27(المدان، وحظه من التعليم وحالته اإلجتماعية واالقتصادية

أنه عالوة على العوامل المذكورة سلفا، تأخذ المحكمة في اإلعتبار حسب ويالحظ 

 :)28(اإلقتضاء مايلي

 :ظروف التخفيف من قبيل ):أ( •

الظروف التي ال تشكل أساسا كافيا إلستبعاد المسؤولية الجنائية، كقصور القدرة  )1

 .العقلية أو اإلكراه

جهود بذلها لتعويض سلوك المحكوم عليه بعد إرتكاب الجرم، بما في ذلك أي  )2

 .المجني عليه أو أي تعاون أبداه مع المحكمة

 :ظروف التشديد وتتمثل في )ب( •

 أي إدانات جنائية سابقة بجرائم من إختصاص المحكمة أو تماثلها، 
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 إساءة استعمال السلطة أو الصفة الرسمية، 

ارتكاب الجريمة إذا كان المجني عليه مجردا على وجه الخصوص من أي وسيلة  

 لدفاع عن النفس،ل

 ارتكاب الجريمة بقسوة زائدة أة تعدد المجني عليهم، 

ارتكاب الجريمة بدافع ينطوي على التمييز وفقا ألي من االسس المشار إليها في  

 ،21من المادة  3الفقرة 

 .أي ظروف لم تذكر ولكنها تعد بحكم طبيعتها مماثلة لتلك المذكورة أعاله 

يكون قد قضى  - إن وجد–بة السجن، أي وقت وتخصم المحكمة عند توقيع عقو

 .)29(سابقا في اإلحتجاز فيما يتصل بسلوك يكمن وراء الجريمة

أنه عندما يدان شخص بأكثر من جريمة واحدة، تصدر إلى وتجدر اإلشارة 

شرط بالمحكمة حكما في كل جريمة، وحكما مشتركا يحدد مدة السجن اإلجمالية، 

أقصى كل حكم على حدة وال تتجاوز السجن لفترة أن ال تقل تلك المدة عن مدة 

  .)30()77(من المادة ) ب(ثالثين سنة، أو عقوبة السجن المؤبد، وذلك وفقا للفقرة 

 تخفيض العقوبة: يثانالمطلب ال

ال يجوز لدولة التنفيذ أن تفرج عن الشخص قبل إنقضاء مدة العقوبة التي قضت   

للعقوبة  خفيفن للمحكمة وحدها حق البت في أي تبها المحكمة الجنائية الدولية، حيث يكو

 .)31(ستماع للشخصوتبت في األمر بعد اال

ويالحظ أنه إذا قضى الشخص المحكوم عليه ثلثي مدة العقوبة، أو خمسا وعشرين 

سنة في حالة السجن المؤبد، فإنه يكون للمحكمة الجنائية الدولية، واألمر كذلك أن تعيد 
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ويتعين أال تعيد المحكمة  خفيفهوذلك للنظر فيما إذا كان ينبغي تالنظر في حكم العقوبة 

 .)32(النظر في الحكم قبل إنقضاء المذكورة سلفا

وجدير بالذكر أنه إذا كان للمحكمة الجنائية الدولية سلطة إعادة النظر في مسألة 

 :)33(تخفيض العقوبة، إذا أنه يتعين عليها مراعاة توافر المعايير اآلتية

االستعداد المبكر والمستمر من جانب الشخص للتعاون مع المحكمة فيما تقوم به  )1

 .من أعمال التحقيق والمقاضاة

وعا بالمساعدة على إنفاذ األحكام واألوامر الصادرة عن المحكمة طقيام الشخص  )2

في قضايا أخرى، وباألخص المساعدة في تحديد مكان األصول الخاضعة ألوامر 

يمكن استخدامها لصالح المجني عليهم  يادرة، أو التعويض التبالغرامة أو المص

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الخاصة ) 223(وقد تضمنت القاعدة 

على المحكمة مراعاتها عند إعادة يتعين بالمحكمة الجنائية الدولية عدة معايير 

 :)34(النظر في تخفيض العقوبة تتمثل في اآلتي

 أثناء احتجازه بما يظهر إنصرافا حقيقيا عن جرمه، تصرف المحجوز عليه  )أ 

 احتمال إعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع واستقراره فيه بنجاح،  )ب 

ما إذا كان اإلفراج المبكر عن المحكوم عليه سيؤدي إلى درجة كبيرة من عدم   )ج 

 اإلستقراراإلجتماعي،

ثر يلحق بالمجني أي إجراء مهم يتخذه المحكوم عليه لصالح المجني عليهم وأي أ  )د 

 .عليهم وأسرهم من جراء اإلفراج المبكر

الظروف الشخصية للمحكوم عليه، بما في ذلك تدهور حالته البدنية، أو العقلية، أو   )ه 

 .تقدمه في السن
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وكذلك يتعين على المحكمة الجنائية الدولية مراعاة عدة إجراءات، وذلك عند إعادة 

اءات إعادة النظر بقيام قضاة دائرة اإلستئناف النظر في تخفيض العقوبة، حيث تبدأ إجر

الثالثة الذين تعينهم الدائرة، بعقد جلسة اإلستماع ألسباب استثنائية، مالم يقرروا خالف ذلك 

 .في قضية يعينها

وتعقد جلسة اإلستماع مع المحكوم عليه، الذي يجوز أن يساعده محاميه، مع توفير 

أن تدعو المدعي العام والدولة القائمة بالتنفيذ،  ما قد يلزم من ترجمة شفوية وللمحكمة

وتدعو أيضا إلى الحد المستطاع المجني عليهم أو ممثليهم القانونيين الذين شاركوا في 

في ظروف –التدابير إلى المشاركة في الجلسة أو إلى تقديم مالحظات خطية ويجوز 

و أو في دولة التنفيذ، تحت استثنائية عقد جلسة استماع عن طريق التخاطب بواسطة الفيدي

 .)35(ده دائرة اإلستئناففإشراف قاض تو

ويتعين أن يقوم نفس قضاة دائرة اإلستئناف الثالثة بإبالغ القرار وأسبابه في أقرب 

 .)36(وقت ممكن إلى جميع الذين شاركوا في اجراءات إعادة النظر

 إنقضاء العقوبات: المبحث الثالث

في العقاب في تنفيذ العقوبة في المحكوم عليه فعال تتمثل صور إنقضاء حق الدولة 

ي حقها في العقاب نظرا إلقتضائها له وإذا كان األمر كذلك، إال أنه هناك حاالت فتنوبذلك ي

فيها حق الدولة في العقاب دون إقتضاء، وتتمثل في سقوط الدعوى الجنائية،  يأخرى ينقض

 .)37(المحكوم عليه وسقوط الحكم الجنائي بالتقادم، والعفو، ووفاة

إذن فإن كان األصل في حق الدولة في العقاب أن يتحقق إقتضاؤه بإخضاع 

مرتكبي الجريمة للعقوبة، إال أنه قد تعرض أسباب تحول دون هذا اإلقتضاء، وترجع هذه 

  .)38(األسباب إلى التقادم والعفو عن العقوبة وكذلك وفاة المحكوم عليه
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  .إنقضاء العقوبات على تناول أحكام العفو عن العقوبة والتقادموستقتصر دراستنا ألسباب 

ولعل التساؤل سرعان ما يثور عما إذا كان تطبيق إنقضاء العقوبة من عفو تقادم 

  .لها، وكما يحددها التشريع الوطني، يجد له مجاال في القانون الدولي الجنائي من عدمه

 : هذا ما سنحاول توضيحه في المطلبين التاليين

 العفو عن العقوبة: المطلب األول

أو )39(العفو عن العقوبة هو إنهاء إلتزام المحكوم عليه بتنفيذ كل العقوبة أو بعضها

هو كما يذهب بعض الفقه إقالة المحكوم عليه من تنفيذها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة 

 .)40(أخف منها قانونا

الجمهورية يصدر بقرار منه والعفو عن العقوبة المحكوم بها هو حق لرئيس 

ويقتضي إسقاط العقوبة المحكوم بها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها قانونا في 

 .)41(الحدود الواردة في قرار العفو أو بالقانون

باعتباره وسيلة تلجأ إليها الدولة إلصالح بعض <<ويالحظ أن العفو عن العقوبة 

وال مجال إلصالحها بالطعن في الحكم في مكافأة من . حكماألخطاء القضائية التي شابت ال

يكون جائزا في جميع العقوبات، . >>ثبت حسن سلوكه بعد قيامه بتنفيذ جزء من العقوبة

كما أنه ال يصدر إال بعد أن يكون الحكم الصادر باإلدانة قد صار باتا، ألنه مادام الحكم 

يه، إال أن ذلك ال يمنع رئيس فبالطعن قابال للطعن، فإنه يمكن والحال كذلك إلغاؤه 

 .)42(الجمهورية من ممارسة سلطاته في حق العفو
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وجدير بالذكر أن العفو الخاص ال يمحو الصفة اإلجرامية عن الفعل المكون 

ال يمس الحكم الصادر بها، إذ يظل قائما ومنتجا ألثاره القانونية، مالم فهو للجريمة ولذلك 

 .)43(يؤثر العفو الخاص في العقوبات التي تم تنفيذها ينص قرار العفو، كذلك ال

أما العفو العام والذي ال يكون إال بقانون، فهو يعد بمثابة تنازل من جانب الدولة 

 .)44(عن حقها في العقاب وهو تنازل يمحو الجريمة ويزيل أثرها الجنائي

بكل جالء وبمطالعة نصوص نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتبين 

 .بأنها ال تتضمن أي إشارة صريحة للعفو عن العقوبة

ترتيبا على ذلك فإنه ال يجوز للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة أي شخص ثانية، 

يكون قد صدر بحقه عفو سواء فيما يتعلق بالجريمة أو العقوبة، ويستوي في ذلك أن يكون 

 .العفو صادرا من البرلمان أو رئيس الجمهورية

ستثناء يتعلق بحق المحكمة الجنائية اذه القاعدة ليست مطلقة، إذ يرد عليها وه

الدولية في محاكمة الشخص الذي صدر بحقه قرار العفو إذا ما تبين أن العفو لم يستهدف 

ماية المحكوم عليه من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإذا ما أدين الشخص حسوى 

ولية من قبل المحكمة الجنائية الدولية، فإنه والحال كذلك ال يجوز قتراف جريمة داالمتهم ب

لرئيس الدولة أو البرلمان العفو عن العقوبة المقضى بها وذلك تأسيسا على نص المادة 

من النظام األساسي للمحكمة ) 110/2(العقوبة المقضى بها وذلك تأسيسا على نص المادة 

للمحكمة وحدها حق البت في <<والتي نص على أنه ) نظام روما األساسي(الجنائية الدولية 

 .)45(لشخصإلى اوتبت في األمر بعد اإلستماع ،أي تخفيف للعقوبة

فقد قرر النص المذكور صراحة حق المحكمة الجنائية الدولية وحدها في البت في 

 .أي تخفيف للعقوبة وذلك بعد اإلستماع إلى الشخص
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الجسيمة لحقوق اإلنسان التي تترتب على الحكمة في ذلك في اإلنتهاكات  نوتكم

البشرية  بينوالتي تتمثل في المذابح المروعة التي يندى لها ج ،ارتكاب الجرائم الدولية

وتقشعر لها األبدان، فأرواح ماليين البشر التي أزهقت بال ذنب في كل من البوسنة 

والهرسك، ويوغوسالفيا السابقة وروندا، فضال عن فلسطين والعراق ولبنان وإقليم دارفور 

بالسودان الزلت ماثلة أمام أعين المجتمع الدولي، ونرى أن تحقيق العدالة الجنائية الدولية 

نص صريح يقرر عدم يستلزم تضمين نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية كان 

جواز سريان العفو على العقوبات المحكوم بها على األشخاص المدانين بارتكاب جرائم 

 .دولية

د ما ذهب إليه بعض الفقه من أن اإلعفاء من القصاص فيما يتعلق يولذلك نؤ

أمر يتضمن خيانة لتضامن البشرية  –مدى لحقوق اإلنسان بالجرائم واإلنتهاكات الواسعة ال

 .)46(لهم بواجب تحقيق العدل، والتذكر والتعويضتدين مع ضحايا تلك الصراعات والذين 

 تقادم العقوبة: المطلب الثاني

يتعين التمييز بين إنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وإنقضاء العقوبة بالتقادم، إذ 

أي إنقضاء العقوبة –الدولة في معاقبة الجاني، بينما يصيب الثاني األول يصيب حق 

 .)47(حق الدولة في تنفيذ العقوبة - بالتقادم

فإذا إنقضت . ويالحظ أن القانون قد حدد مددا لتنفيذ األحكام الصادرة بالعقوبات

 .)48(هذه المدد دون تنفيذها سقطت العقوبات وإنقضى حق الدولة في تنفيذها

ض الفقه إلى التمييز بين تقادم الدعوى الجنائية وتقادم العقوبة، حيث وقد ذهب بع

عرف تقادم الدعوى بأنه يقصد به مضى فترة من الزمن يحددها القانون تبدأ من تاريخ 
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تها ويترتب على هذا التقادم إنقضاء ءاإرتكاب الجريمة دون أن يتخذ خاللها إجراء من إجرا

 .)49(الدعوى

يحددها القانون من تاريخ "الزمن من أما تقادم العقوبة فيقصد به مضي فترة 

صدور الحكم البات دون أن يتخذ خاللها إجراء لتنفيذ العقوبة التي قضى بها ويترتب على 

 .)50(تقادم العقوبة إنقضاءاإللتزام بتنفيذ العقوبة مع بقاء حكم اإلدانة قائما

لمتهم قد لقى جزاءه وأن الجريمة وعقوبتها قد وتكمن الحكمة من التقادم في أن ا

 .)51(محيتا من ذاكرة الناس وبالتالي فال مصلحة للمجتمع في التنفيذ

وتجدر اإلشارة إلى أن المجتمع الدولي كان كثيرا ما ينتابه القلق والفزع نظرا 

ل لخضوع الجرائم الدولية لقواعد التقادم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية للدو

المختلفة، إذ ال يخفى ما ينطوي عليه ذلك األمر من الحيلولة دون مالحقة معاقبة المسؤولين 

 .)52(عن اقتراف تلك الجرائم

ولذلك وإيمانا من المجتمع الدولي بأهمية مالحقة ومحاكمة هؤالء المسؤولين 

على عدم  وضرورة مثولهم أمام المحاكم الدولية، فقد تم إعداد إتفاقية دولية تتضمن النص

خضوع جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية للتقادم المنصوص عليه في القوانين 

 .)53(الداخلية

من مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم البشرية ) 5(كذلك فقد تضمنت المادة 

غير قابلة  -بطبيعتها–تعتبر الجريمة المخلة بسلم البشرية وأمنها "وأمنها النص على أنه 

 .للتقادم

 1958نظام روما األساسي لعام بين من مطالعة النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ي

ال "منه على عدم تقادم الجريمة الدولية، إذ قررت أنه ) 23(أنه قد تضمن النص في المادة 
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، إذن فقد أشار "تسقط الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة بالتقادم، أيا كان أحكامه

، ويستفاد من "كام هذا التقادمحإلى عدم تقادم الجريمة الدولية، وأيا كانت أ النص صراحة

أنه لن يكون بمقدور أي من الدول ) أيا كانت أحكام هذا التقادم(هذه العبارة األخيرة 

 .األطراف وضع قيد زمني لحماية الشخص من العقاب

تقادم العقوبة، إذ  وإذا كان األمر كذلك كذلك إال أن التساؤل سرعان ما يثور بشأن

لم تتضمن نصوص نظام روما األساسي نصا يقرر صراحة عدم تقادم العقوبة الصادرة في 

 .الجرائم الدولية

نرى أنه إزاء خلو نصوص النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية من نص 

مادة صراحة عدم تقادم عقوبة الجرائم الدولية، كما هو الشأن بالنسبة لنص ال قررصريح ي

من هذا النظام والتي تقرر صراحة عدم تقادم الجرائم الدولية، فإن األمر يستلزم ) 29(

يقرر صراحة عدم تقادم العقوبة الصادرة في الجرائم  اتضمين نظام روما األساسي نص

 .الدولية

 :خاتمة

وأخيرا ونظرا لألهمية القصوى التي تمثلها العقوبة بالنسبة للجريمة الدولية في 

القانون الدولي الجنائي، فقد أبانت وأوضحت الدراسة أنواع العقوبات التي تطبقها المحكمة 

الجنائية الدولية وتقرير تلك العقوبات وكذلك تخفيفها وأخيرا أسباب إنقضاء العقوبة كالعفو 

 .والتقادم وذلك على نحو ما سبق ذكره
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 :هوامش البحث

نائية الدولية لروندا بشأن المقدمة التي األستاذ اليتي كاما، رئيس المحكمة الج .1

وردت لسيادته بالمجلة الدولية والقانون الدولي اإلنساني، محكمتا يوغوسالفيا 

 .587، ص 1997، السنة العاشرة، ديسمبر سنة )58(، العدد )وروندا

 .110، ص 2005فتوح الشاذلي، علم العقاب، دار الهدى للمطبوعات، سنة . د .2

ني، المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام وآليات محمد شريف بسيو. د .3

 .81، ص 1، طبعة 2004اإلنفاذ الوطني للنظام األساسي، دار الشروق، سنة 

حسنين عبيد، الجريمة الدولية، دراسة تحليلية تطبيقية، دار النهضة العربية، . د .4

 .137، ص 1994سنة 

 .الجنائية الدوليةمن النظام األساسي للمحكمة ) 80(نص المادة  .5

 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 77(المادة  .6

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة ) 146/1(القاعدة رقم  .7

 .الجنائية الدولية

مأمور محمد سالمة، قانون العقوبات، القسم العام، دار الفكر العربي، سنة . د .8

 .599، ص 1973

 .23فتوح الشاذلي، علم العقاب، مرجع سابق، ص . د .9

 .599مأمور محمد سالمة، قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص  .10

األستاذ أحمد عوض بالل، النظرية العامة للجزاء الجنائي، الطبعة الثانية، دار  .11

 .11و 10، ص 1996النهضة العربية، القاهرة، 

 .للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام األساسي ) 77(المادة  .12

فتوح الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة، . د .13

 .172، ص 2003المسؤولية والجزاء الجنائي، غير موضح جهة النشر، عام 

عبد الفتاح الصيفي، حق الدولة في العقاب، غير موضح جهة النشر، . د .14

 .319، ص 2، طبعة 1985، سنة )مزيدة(

 .235فتوح الشاذلي، مرجع سابق، ص . د .15

 .631مأمور محمد سالمة، مرجع سابق، ص . د .16
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السعيد مصطفى السعيد، األحكام العامة في قانون العقوبات، دار المعارف  .17

 .667، الطبعة الثالثة، ص 1957بمصر، سنة 

 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة) 146/2(القاعدة رقم  .18

 .الجنائية الدولية

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة ) 146/3(القاعدة رقم  .19

 .الجنائية الدولية

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة ) 146/4(القاعدة رقم  .20

 .الجنائية الدولية

صة بالمحكمة من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الخا) 227(المادة رقم  .21

 .الجنائية الدولية

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة ) 146/5(القاعدة رقم  .22

 .الجنائية الدولية

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة ) 146/6(القاعدة رقم  .23

 .الجنائية الدولية

 .الدولية من النظام األساسي للمحكمة الجنائية) 80(المادة  .24

 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 1فقرة /78(المادة  .25

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الخاصة ) فقرة ج/145(القاعدة رقم  .26

 .بالمحكمة الجنائية الدولية

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الخاصة ) 2فقرة /145(القاعدة رقم  .27

 .الدوليةبالمحكمة الجنائية 

 .من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 2(فقرة ) 78(المادة  .28

 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 110/2،1(المادة  .29

 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 110/3(المادة  .30

 .من النظام األساسي للمحكمة الدولية) 110/4(المادة  .31

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة ) 223(قم القاعدة ر .32

محمد شريف بسيوني، المحكمة الجنائية . الواردة بمؤلف د. الجنائية الدولية
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الدولية، نشأتها ونظامها األساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية 

 .492، ص 2001 والمحاكم الجنائية الدولية السابقة، طبعة نادي القضاة، سنة

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الخاصة ) 1فقرة  224(القاعدة رقم  .33

 .بالمحكمة الجنائية الدولية

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة ) 224/2(القاعدة رقم  .34

 .الجنائية الدولية

، دار الهدى عبد الفتاح مصطفى الصيفي، قانون العقوبات النظرية العامة. د .35

 .633للمطبوعات، بدون سنة النشر، ص 

عبد الفتاح مصطفى الصيفي، حق الدولة في العقاب، مرجع سابق، ص . د .36

319. 

محمود نجيب حسني، الوسيط في قانون العقوبات، الجزء األول، القسم . د .37

 .810، ص 1981األول، دار النهضة العربية، سنة 

عامة في قانون العقوبات، مرجع سابق، السعيد مصطفى السعيد، األحكام ال. د .38

 .760ص 

 .602محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص . د .39

أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، الجزء األول، القسم العام، . د .40

 .810، ص 1987دار النهضة العربية، سنة 

وبات، النظرية العامة، مرجع سابق، عبد الفتاح مصطفى الصيفي، قانون العق.د .41

 .637ص 

و  636عبد الفتاح مصطفى الصيفي، قانون العقوبات، مرجع سابق، ص . د .42

637. 

 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 110/2(المادة  .43

محمود صالح العادلي، اإلطار العرفي للقانون الدولي اإلنساني، طبعة أولى، . د .44

 .29، ص 2003العربي، القاهرة، سنة دار المستقبل 

محمود نجيب حسني، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، المرجع . د .45

 .807السابق، ص 
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أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، . د .46

 .710ص 

ية، ، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربيمحمود نجيب حسن. د .47

 .203، ص 1982سنة 

، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة يمحمود نجيب حسن. د .48

 .879، ص 1982العربية، سنة 

محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص . د .49

478. 

 .355عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، ص . د .50

 .355واحد محمد الفار، مرجع سابق، ص عبد ال. د .51
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 مجلة البحوث والدراسات العلمية
 جامعة يحيى فارس

Email :revue@univ-medea.dz 
  

  امـــــظـــالن إلصالح الدستورآأساس تعديل ضرورة
  خضراوي الهادي.د

لكحلعائشة: أ     

  قسم الحقوق

  كلية الحقوق والعلوم السياسية

  جامعة لغواط

elhadi_05@yahoo.fr 

  lakhalaicha84@gmail.com 

 

Résumé:  

 L'amendement constitutionnel nécessité juridique et politique dans tous les 
systèmes, y compris le régime algérien qu'il touche la Constitution mais 
seulement pour servir les principes et les fondements de la société, car elle 
est la loi fondamentale et suprême dans l'état mais les mouvements 
constitutionnels Btaatbana en Algérie, nous constatons que chaque 
amendement seulement venu pour surmonter la crise, ce question soulève le 
problème suivant: 
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     Quelles sont les motivations et les objectifs de l'amendement 
constitutionnel et la façon dont il a été pris en compte dans l'Algérie depuis 
l'indépendance et à ce jour? 

     Ce problème a entraîné l'existence des motifs et des objectifs dans tous 
les domaines derrière chaque amendement constitutionnel, et voilà ce que 
Snodha mettant l'accent sur la nécessité de modifier la Constitution à 
travers un stand sur ces objectifs, qui est censé être la base pour la réforme 
du système et le tigre à la réalité en Algérie jusqu'à la délivrance de l'avant-
projet de révision de la Constitution de l'année entre 2015 amendement à 
surmonter la crise et l'ajustement vers la stabilité et de la stabilité. 

  :ملخص
 النظام فيها بما األنظمة آل في وسياسية قانونية ضرورة الدستوري التعديل إن     

 عليها يقوم التي واألسس المبادئ يخدم بما فقط ولكن الدستور يمس فهو الجزائري
 في الدستورية للحرآات بتتبعنا ولكن الدولة في واألسمى األساسي القانون ألنه المجتمع
  :التالية اإلشكالية تثير المسألة فهذه أزمة، لتجاوز وجاء إال تعديل آل بأن نجد الجزائر

 االستقالل منذ الجزائر في تجسيدها تم وآيف الدستوري التعديل وأهداف دوافع هي ما     
  هذا؟ يومنا وإلى

 تعديل آل وراء المجاالت آل وفي وأهداف دوافع وجود عن أسفرت اإلشكالية هذه     
 على الوقوف خالل من الدستور تعديل ضرورة على بالترآيز سنوضحه ما وهذا دستوري،

 الجزائر في واقعها إلى نمر ثم النظام إلصالح أساس تكون أن يفترض التي األهداف هذه
 لتجاوز تعديل بين 2015 لسنة الدستور لمراجعة التمهيدي المشروع صدور غاية إلى

  .واالستقرار الثبات نحو تعديل وبين األزمات

 

 

 

 



305 

2016جوان . ،10ع: جملة البحوث والدراسات العلمية  

  :مقدمة

 يعتبر ألنه جديد، دستور وضع ال الدستور نفس على اإلبقاء الدستوري التعديل يقتضي     

 بتغيير أو جديدة أحكام بإضافة أو منها البعض بإلغاء سواء الدستور ألحكام جزئي إلغاء

  .إلغاءه هو وإنما له تعديال يعد فال للدستور الكلي اإلنهاء أما بعضها، مضمون

 المواد نصوص على تعديالت أو تغييرات إدخال بأنه الدستوري التعديل تعريف فيمكن     

 الجزئي، والتعديل الجوهري التعديل هما صورتان وللتعديل الدستور، منها يتكون التي

 للسلطات المنظم بصفته للدستور األساسية األركان يمس الذي التعديل في تتمثل األولى

 الصورة أما االستفتاء، طريق عن للشعب الرجوع إلى وتعديله وضعه يحتاج والذي وسيرها

 تحكم التي العامة بالمبادئ المساس دون الدستور أحكام بعض تغيير في فتتمثل الثانية

 األساسية بالتوازنات المساس ودون وحرياتهما، والمواطن اإلنسان وحقوق المجتمع

  .الدستورية والمؤسسات للسلطات

 بما وتعديلها الدستورية الوثيقة لصياغة ضرورية آلية الدستوري التعديل فإن ومنه     

 وكذلك التطورات ومختلف المجاالت كل يمس الذي والتوسع االستقرار مقومات مع يتماشى

 القواعد وباعتماد االختالالت، معالجة طريق عن السياسي النظام على االنسجام إضفاء

 باتباع ذلك ويكون تحقيقها، في المرغوب األهداف إلى الوصول أجل من المعالم واضحة

 التي الموضوعية بالضوابط التقيد إلى إضافة دستوريا عليها المنصوص اإلجراءات

  . الدستور يتضمنها

 الدستورية المواد في والمتمثلة تحكمه التي الضوابط باتباع صورتيه بكلتا التعديل ويتم     

 التي الدستور من 178 المادة بنص وذلك التعديل، يمسها أن يجب وال تعديلها يحظر التي

  :يمس أن دستوري تعديل أي يمكن ال" أنه على نصت

 للدولة، الجمهوري الطابع -

 الحزبية، التعددية على القائم الديمقراطي النظام -

 الدولة، دين باعتباره اإلسالم -

 والرسمية، الوطنية اللغة باعتبارها العربية -
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 والمواطن، اإلنسان وحقوق األساسية الحريات -

 ووحدته، الوطني التراب سالمة -

 .والجمهورية الثورة رموز من باعتبارهما الوطني والنشيد الوطني العلم -

  .األشكال من شكل بأي تعديلها الدستور منع جوهرية األركان هذه وتعد

  :التالية اإلشكالية طرح يمكن تقدم ومما    

  الجزائر؟ واقع في تجسيدها تم وكيف الدستوري التعديل وأهداف دوافع هي ما

 وأهداف دوافع على االطالع ألن التحليلي المنهج وبإتباع اإلشكالية هذه على لإلجابة     

 يجعلنا الذي بالشكل وتمحيصها تحليلها منا يقتضي الجزائر في وواقعها الدستوري التعديل

 هذا في دراستا تقسيم ارتأينا النظام إصالح إلى الوصول في وفعاليتها كفايتها مدى نتبين

  :رئيسيين مبحثين إلى الموضوع

  الدستوري التعديل وأهداف دوافع: األول المبحث     

  الجزائري الدستور تعديل واقع: الثاني المبحث     

  الدستوري التعديل وأهداف دوافع: األول المبحث

 فتكون التعديل هذا إلى دفعت معينة أهداف لتحقيق وسيلة دستوري تعديل كل يعتبر     

  .لذلك ملحة ضرورة

  المجتمع تطور لمسايرة التشريعي النقص سد: األول المطلب

 عليه يجب التي األحكام بكل اإللمام يمكنه ال أي نقص ويشوبه إال دستور كل إن     

 الحسبان في تكن لم جديدة مسائل تظهر بحيث مستمر تطور في دائما المجتمع ألن دسترتها

 مجال عن النظر بغض إكماله يجب تشريعي نقص إلى يؤدي مما الدستور، نشأة وقت

 الدستوري التعديل أهمية فإن وبالتالي ،)إلخ....اقتصاديا اجتماعيا، سياسيا،( كان إن النقص

 مقومات ظل في الدولة تنظيم وتطوير تجديد بهدف التشريعي النص سد خالل من تظهر

 يمكن ال أمر تغييره يمكن ال نهائي سياسي نظام بوجود القول ألن الراشد، الحكم وروح
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 التطورات مواكبة أجل من وذلك والتغيير التبديل ويلحقه إال النظام زمن طال فمهما تصوره

 عليه يترتب ما وهذا المجاالت، كل وفي آلخر وقت من تتغير والتي المجتمع يعيشها التي

 أوجد الذي هو الدستور ألن التغيير ظروف تقتضيه ما بحسب الدستورية الوثيقة في تغيير

 الذي الدستور من شرعيتها تستمد القوانين مختلف ألن وكذلك اختصاصها، وحدد السلطة

 تعيشها التي واالجتماعية االقتصادية لألوضاع انعكاسا يعتبر كما القوانين، أسمى يعتبر

 إال الدولة على ما يكون الطروف لهذه حتمية وكنتيجة للتغيير، قابلة األوضاع وهذه الدولة

 الدولة تتفادى وبهذا دستوريا، عليها المنصوص لإلجراءات وفقا دستوري بتعديل القيام

 عن الواقع اختالف حالة في واالنقالب كالثورة قانونية غير بطرق الدستورية القواعد تعديل

  .الدستورية النصوص

  الحكم نظام طبيعة تغيير: الثاني المطلب

 الحكم، نظام تغيير هو الدستوري التعديل وراء من األساسي الهدف يكون أن يمكن     

 مختلف إطار في والتغيير التبديل موضع الحكم نظام تضع الدستورية القواعد أن حيث

 ترسيخ وبواسطة التطور لقانون وفقا وتكون إصدارها، وقت الدولة في السائدة المعطيات

 بين الديمقراطية الدول دساتير مختلف في وتجمع توقف والتي ديمقراطية األكثر األسس

  ).الوطنية للسيادة االمتياز إعطاء مع الشعبية والسيادة الوطنية السيادة( السلطة من شكلين

 يعكس ألنه السياسي، النظام في الحيوية لبث وسيلة يعتبر الدستوري فالتعديل ومنه     

            1.الدولة تواجهها التي والتهديدات التحديات لمختلف االستجابة من حالة

  الجزائري الدستور تعديل واقع: الثاني المبحث

 وضع هو مباشرة الوطنية السيادة استرجاع بعد الجزائر إليه سارعت ما أول إن     

 مرت مرحلة كل وضرورة ظروف حسب وذلك وتطورات تعديالت تبعته ثم للبالد دستور

 الجزائر أن كما األزمات، لتجاوز كآلية الجزائر في الدستوري التعديل وكان الجزائر، بها

  :     المبحث هذا في سنوضحه ما وهذا جديد دستوري لتعديل استعداد في هي اليوم
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  الجزائر في الدستورية التعديالت جوهر: األول المطلب

 وضع تم حتى فشيئا شيئا تتطور بدأت الجزائر في مكتوب دستور وضع فكرة إن     

 أو انقالب إثر وألغي سبتمبر في وضع حيث طويال يدم لم لكنه المستقلة، للدولة رسمي

 لمؤسسات الجزئي التعطيل بسبب مجمله في يطبق لم أنه علما 1965 في الثوري التصحيح

 عشرة ثالثة بعد الدستور من 59 المادة أعمال إلى الجمهورية رئيس لجوء نتيجة الدولة

 طرف من السلطة حول العميقة االختالفات بسبب ذلك ويعود التنفيذ حيز دخوله من يوما

 الجديد الدستور تبني تم حيث 1975 غاية إلى دستور دون الجزائر وبقيت السياسيين، القادة

 وتبني االشتراكي بالفكر مشبع الدستور هذا وكان. دستوري واستفتاء واسعة استشارة بعد

 مقاليد كل على الحزب سيطر وبذلك. الواحد الحزب وأفكار كمرجعية، الوطني الميثاق

 بصيغة إلغاءه تم أن إلى المفعول ساري الدستور هذا بقي القاعدة، إلى القمة من السلطة

  .1989 سنة جديد دستور وضع طريق عن ضمنية

  .دامية واقتصادية واجتماعية سياسية أحداث عقب الدستور هذا وجاء     

 ابتداء البالد عرفتها سياسية أزمة أول تجاوز من بدوره يتمكن لم األخير الدستور هذا     

 الشعبي المجلس حل وهنا فعلي، تعليق حالة في وضع أنه القول ويمكن ،1991 سنة من

 في االنتقالية المرحلة وحلت ،1992 جانفي في الجمهورية رئيس واستقالة الوطني،

 السياسية األزمة استيعاب على قدرته لعدم نظرا للدستور، الفعلي التعليق وتم الجزائر

 دستوري تعديل إجراء تم عندما 1996 سنة حتى واألمنية، واالجتماعية، واالقتصادية،

 والسياسي األمني الواقع مع الدستور تكييف إعادة للكلمة الموضوعي بالمفهوم أو واسع،

 المفاجئ االنتقال عن نتجت البعض رأي في الوضعية هذه ولعل واالقتصادي، واالجتماعي

 الوطنية والمواثيق السابقة الدساتير كرستها السياسية السلطة وحدة نظرية من والمباشر

 بعد السياسية الجمعيات قانون عن الناشئة المفرطة التعددية إلى السياسية والمرجعيات

  .21989 دستور في الفكرة هذه تكريس

 االنتقالية السلطة بها قامت التي المشاورات على بناء الدستور تعديل إلى أدى ذلك كل     

 لدستور الحياة إلعادة جرعة بمثابة كان 1996 سنة الحاصل فالتعديل الوقت، ذلك في
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 للسلطة الشرعية واعطاء السياسي، النظام استمرارية ألجل الدستور هذا وتكييف ،1989

  .خصائص من فيها بما واستمراريتها القائمة

 والعالقة السياسي والنظام الجزائري، الدستور تناولت التي الدراسات ألغلب المتتبع إن     

 تطويق إلى يهدفون كانوا ،1996 دستور واضعي أن جلية بصورة يدرك السلطات بين

 وتمت خانقة أزمة خصم وفي ظروف في ولد الدستور هذا ألن واألمنية السياسية، األزمة

 استقرار إلى يهدفون كانوا كما الجزائر، بها مرت عصيبة محنة ضغوط تحت صياغته

 ابتدعوا لذلك ،3المستويات كافة على األمان صمامات ووضع واستمرارها الجزائرية الدولة

 تزايد التي التنفيذية، السلطة لصالح السلطة تركيز ذاتها حد في هي التي القواعد من العديد

 من خوفا الشعب، يمثل باعتباره الوطني الشعبي المجلس تطويق ثم كبيرة بصورة نشاطها

 تتم وال المعينين من ثلثه يتكون الذي األمة، بمجلس السابقة السياسية األزمة تكرار

 هو األمة مجلس رئيس ويكون أرباع ثالثة أغلبية تحققت إذا إال القوانين على المصادقة

  .الدولة في الثاني الرجل

 رئيس مسؤولية مع الرئاسية العهدة تحديد هو 1996 دستور في جاء تعديل وأهم

  .الجنائية األفعال عن الجمهورية

  4.التنفيذية على قياسا والقضائية التشريعية السلطة ازدواجية مع     

 المجال تعلق مجاالت ثالثة على انصب 2008 لسنة الدستوري التعديل جوهر أما     

 الحقوق بترقية فتعلق الثالث المجال أما الثورة، برموز والثاني التنفيذية، بالسلطة األول

  .للمرأة السياسية

 عليه نص ما عكس عهدتين من ألكثر الرئاسية العهدة تمديد األول المجال في فتم     

 كما واحدة، مرة للتجديد قابلة الرئاسية العهدة بأن أحكامه تتضمن كانت الذي 1996 دستور

 الجمهورية رئيس مكانة بتقوية وذلك التنفيذية السلطة تنظيم إعادة التعديل هذا خالل من تم

 على مهمته تقتصر أوال وزيرا الحكومة رئيس فأصبح الحكومة، وبين بينه العالقة وتوضيح

 وهو صالحياته وسعت الذي الجمهورية رئيس برنامج تنفيذ بهدف الحكومة عمل تنسيق

  5.مهامه وإنهاء تعيينه في التقديرية السلطة له الذي
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 من الخامسة المادة تعديل من الهدف فكان الثورة برموز المتعلق الثاني والمجال     

 رموز لتعزيز الوطنيين والنشيد العلم وخاصة الرموز هذه تغيير منع هو 1996 دستور

 األزمان مر على حفظهما وضمان الجزائريين لكل جماعيا رصيدا تعتبر التي الدولة

 من دستوري تعديل أي يمسها أن يمكن ال التي المبادئ ضمن إدراجهما تم ولذلك واألجيال

 كما الجمهورية، رموز من اعتبرا حيث ،1996 دستور من 178 للمادة بند إضافة خالل

 التاريخ كتابة ترقية على العمل في الدولة دور على 2008 تعديل أي التعديل هذا أكد

 عليها تقوم التي للمبادئ وتعزيزا الجماعية الذاكرة على حفاظا الناشئة، لألجيال وتعليمه

  .1996 دستور ديباجة عليه نصت ما وهذا الجزائرية األمة

 بين المساواة لبدأ فتجسيدا للمرأة السياسية الحقوق بترقية والمتعلق الثالث المجال أما     

 الحقوق ترقية على العمل في الجزائر إرادة على الدستوري التعديل هذا أكد المواطنين

 ضمن النيابة في حظوظها بمضاعفة وذلك الدولية، اللتزاماتها تنفيذا للمرأة السياسية

 المرأة وجهاد بتضحيات، واعترافا المجتمع في مكانتها تبين التي بالطريقة المنتخبة المجالس

  6.األليمة الوطنية المأساة أثناء وكذلك المجيدة التحرير ثورة أثناء الجزائرية

  :المرتقب الدستوري التعديل مشروع إعداد: الثاني المطلب

 ولكنها القانون دولة ودعم التنمية مسار في وهي األزمة تجاوزت قد حاليا الجزائر إن     

 وهو أال األزمات تجاوز لحالة مغاير بهدف المرة وهذه الدستور تعديل مسألة طرحت

 من كبير جزء لمطالب تلبية التعديل هذا أن إلى باإلضافة الدولة هياكل وتحديث إصالح

  . به المدني المجتمع وحركة السياسية القوى

 الدستوري التعديل مشروع إلعداد إتباعها الواجب الطريقة حول السياسي الجدل فبعد     

 مجلس من ببيان الجدل هذا في الفصل فتم له، ورافض تأسيسي بمجلس مطالب بين

  :كاآلتي وكانت ستتبع التي اإلجراءات وحسمت ،02/05/2011 في المنعقد الوزراء

 األحزاب عن يصدر ما إليها يرفع مختصة للجنة الجمهورية رئيس بتعيين بداية     

 من يفترض كل ما بخصوص واسعة استشارة بعد واقتراحات عروض من والشخصيات

  .سياسية إصالحات
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 المجتمع طبقات مختلف إلى باالستماع الوطنية المشاورات لجنة قامت الشأن هذا وفي     

 مراجعة حول ثم التشريعية االصالحات من مجموعة حول واقتراحاتها آرائها استفتاء بهدف

  .الدستور

 سنة في جرت التي التشريعية االنتخابات بعد المشاورات من جديدة جولة كانت وبعدها     

 وضع على موضوعها حصر حيث سالل، المالك عبد السيد األول الوزير بقيادة 2012

  .المرتقب الدستوري للتعديل تصور

 من تلخيصي وعمل شاملة دراسة محل كانت اقتراحات بتقديم المسار هذا ختم ثم     

 أولية وثيقة ضمن عملها إدراج وتم السبب، لهذا أنشئت مؤهلة عمل مجموعة طرف

 خبراء لجنة تنصيب إثرها على قرر حيث فيها، للنظر الجمهورية رئيس على عرضت

 وفي أيضا باالستناد وذلك الدستوري التعديل المتضمن للقانون تمهيدي مشروع بإعداد تهتم

 واالجتماعيون السياسيون الفاعلون طرف من والمقدمة المعتمدة االقتراحات إلى الوقت نفس

 دستورية، أحكام إلى ترجمتها بهدف الموضوع في الجمهورية رئيس توجيهات وإلى

 اللجنة وهذه الجمهورية رئيس من بتكليف األول الوزير طرف من كان اللجنة هذه وتنصيب

  :التالية المهام لها أسندت جامعيين أساتذة من مكونة كانت

 .الوثيقة إثراء بغرض وجيها تراه اقتراح كل االقتضاء عند تقديم -

 انتقالية أحكام وإدراج الدستوري، التعديل المتضمن للقانون تمهيدي مشروع إعداد -

 إرفاق مع التدريجي، لتطبيقها ضمانا المواد، من مادة تطبيق ذلك يتطلب عندما

 .األسباب لعرض بمشروع التمهيدي المشروع هذا

 .والتقدير للنظر الجمهورية رئيس على بها القيام تم التي األعمال عرض -

 التمهيدي المشروع تعارض وعدم االقتراحات هذه من بالتأكد الجمهورية رئيس يقوم وبعدها

 رئيس يقرر دستوريا له المخولة السلطات وبمقتضى الجزائري، للمجتمع األساسية القيم مع

 المقررة لإلجراءات سيخضع الذي الدستوري التعديل لمشروع النهائية الصيغة الجمهورية

   7.المعتمدة التعديالت وطبيعة أهمية حسب وذلك الدستور في



312 

2016جوان . ،10ع: جملة البحوث والدراسات العلمية  

 الذي 28/12/2015 في الدستور لمراجعة التمهيدي المشروع صدور حقيقة وتم     

 على محافظة جذرية تكون أن وراءها من والهدف التعديالت من مجموعة على انصب

  :أهمها من العربي العالم يشهدها التي للتحوالت مواكبة الثوابت،

 المجتمع تحكم التي العامة للمبادئ ومدعمة محافظة عميقة سياسية إصالحات -

 .الوطنية الهوية لثوابت بالنسبة وكذلك الجزائري

 عن الديمقراطي التداول وتكريس السلطات، ممارسة على المشروعية إضفاء -

 .ونزيهة حرة انتخابات طريق

 .العدالة واستقالل السلطات بين الفصل مبدأ تكريس -

 .والجماعية الفردية والحريات الحقوق تكريس -

 رأيه إلبداء الدستوري المجلس بإخطار قام التعديل بهذا الجمهورية رئيس مبادرة وبعد

 المشروع على األخير هذا اطالع وبعد الدستور، لمراجعة التمهيدي المشروع حول المعلل

 مشروع أن الدستوري المجلس ارتأى إذا بحيث الدستور من 176 للمادة وطبقا التمهيدي

 وحقوق الجزائري، المجتمع تحكم التي العامة المبادئ البتة يمس ال دستوري تعديل أي

 للسلطات األساسية التوازنات كيفية بأي يمس وال وحرياتهما، والمواطن اإلنسان

 الذي القانون يصدر أن الجمهورية رئيس أمكن رأيه، وعلل الدستورية، والمؤسسات

) 3/4( أحرز متى الشعبي، االستفتاء على يعرضه أن دون الدستوري التعديل يتضمن

 يوم بيانه الدستوري المجلس أصدر المادة لهذه وتطبيقا ،8البرلمان غرفتي أعضاء أصوات

 الضوء وإعطاء التمهيدي المشروع حول المعلل رأيه يتضمن الذي 28/01/2016 الخميس

 انظار في البرلمان، على التمهيدي المشروع هذا لعرض الجمهورية لرئيس األخضر

 الجريدة في نشره سيتم الذي للدستوري النهائي التعديل يتضمن الدي القانون صدور

 .  البيان لذات وفقا الرسمية

 المجاالت كل وفي الحالية للظروف مالئم بأنه يبدو الدستوري التعديل هذا فإن ثم ومن     

 تعديله وسيتم األزمات، وتجاوز االستعجال واقع على يأتي لم ألنه االستقرار على ويبعث

  . ومكان زمان لكل صالح دستور كل ليس بأن المعلوم من ألنه ذلك الضرورة اقتضت إال
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  :الخاتمة

 نجد هذا يومنا وإلى االستقالل منذ الجزائر في الدستورية للتعديالت تتبعنا خالل من     

 هذه لتجاوزها، محاولة وإما البالد أوضاع مع التكيف إما وراءها من الهدف كان أنه

 على اطالعنا خالل من أما الجزائر، بها مرت التي األزمات في تمثلت التي األوضاع

 التعديل انتظار في الدستور لمراجعة التمهيدي المشروع عليها انصب التي التعديالت

 التي المستعجل التعديل حاالت دون الهادئ الديمقراطي االنتقال تجسد نجدها فإننا النهائي،

 أثناء مراعاتها يجب التي التوصيات من مجموعة إلى نخلص األخير وفي قبل، من عهدناها

  :الدستورية التعديالت

 .أحكامها في غموض أي لتفادي الدستورية النصوص في والفراغات الثغرات سد -

 إال تعديله ويكون السياسي النظام استقرار إلى يؤدي نسبيا جامد دستور اعتماد -

 .لذلك الملحة للضرورة

 .العامة بالمبائ المساس وعدم تغييرها يمكن ال التي الثوابث على يحفاظ تعديل -

 .القانون دولة ظل في وقوي نزيه جمهوري نظام تأسيس -

 .الدولة استمرار على المحافظة -

 دولة سيادة من يعنيه بما رشيد حكم إقامة نحو قدما المضي إلى يسعى دستور -

  .والشفافية والمساءلة المشاركة وضمان القضاء واستقاللية القانون،
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Résumé : 

Nous abordons dans cet article l’image artistique…notre choix a été inspiré 
par la valeur de l’artfiguratif en soi-même en tout qu’invention humaine et 
sur sa capacité à transmettre les messages et à exprimer les sentiments de 
l’artiste envers son milieu social et culturel et historique. Ce qui donne à 
cette image une importance majeure dans les sciences de la communication.  

    Et pour but d’apporter un éclairage sur la vraie signification des motifs, 
des forme, et des couleurs qui traitent de la structure de cette image , il nous 
faut comprendre son langage et son propre vocabulaire et qu’on appel les 
signes visuelles .Ces signes nous permettent une analyse sémiologique qui à 
son tour permet de dévoiler le sens de l’image et d’en déduire les vérités 
cachées. 
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  :ملخص 

 .. آالمهمآمالهم و ..الناس و أفراحهم ن،  أقراحد ترجم فن الرسم و آلالف السنيلق        
كّل هذا و أكثر، و لكن دونما تلفظ بكلمة ... إيمانهم و كفرهم ..مشاعرهم و أفكارهم

  .واحدة، فمفردات الصورة لم تكن سوى خط وشكل و لون

هذه المفردات البكماء ذات القوة التأثيرية الخارقة  هي ما شغل عقول الباحثين في       
علوم االتصال و على رأسها علم السيميائيات الذي رأى في الصورة الفنية نصا مفتوحا 

االختالف الوحيد هو طبيعة ... قابال للقراءة و التأويل تماما كالنص الشعري أو النثري
و شغل السيميائي فيها هو تفكيك . ة و طبيعة وحداتها و شبكاتها العالئقيةاللغة الموظّف

كيف قالت "هذه العالمات ثم إعادة بنائها من جديد من أجل الوصول إلى اإلجابة عن 
 "   الصورة ما قالته و ما الذي تعنيه؟

  :مقدمة

اإلنسان األول لقد لعبت الصورة منذ القدم الدور الرئيس في الحياة البشرية، إذ صاحبت 

وهو الذي ال يعرف عن النعيم شيئا إالّ مأوا في كهف من جبل، و لكنّه رغم كل شيء 

ربما ليتصل بالقوة الخفية التي تسّير عالمه السفلي المضني، فتيّسر عليه بعضا من ... رسم

شظف العيش، وربما العتقاده أن الصورة لديها قوة سحرية خارقة تمكّنه من امتالك 

  .و األشياء بمجرد تمثيلها على األسطح الصخرية الطرائد

ثّم تحّضر هذا اإلنسان وأنشأ المدن و شّيد العمائر و الصروح، و الصورة ال تزال تصاحبه 

و تتطور بتطوره، حاملة عبأ التعبير عن مشاعره و أفكاره و معتقداته و أذواقه، مسجلة 

الثقافية و االجتماعية و الدينية : بعادهاعبر زخم من األشكال و األلوان مسيرة التاريخ بكل أ

ال تزال على حالها ال تبرحه إلى  -أي الصورة–و االقتصادية و حتّى السياسية، وهي 

يومنا المشهود هذا و إن تعددت أشكالها و تميزت مدارسها و اتجاهاتها ، ففن الرسم باق 

لكن كّل ما تتمثله تجربته العوالم الداخلية للفنان و -ليس فقط- على حاله يحمل مشعل عكس 

فالرسم وسيلة من وسائل التعبير و التواصل . الشخصية عن المحيط الخارجي بكل أبعاده

اإلنساني و هي مثلها مثل النثر و الشعر نص فني قابل للقراءة وإن تغيرت مفردات اللغة 
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دات أو التي يوظفها و تغيرت وفقها قواعد النحو بما هي قواعد تحكم العالقات بين مفر

  .وحدات هذه اللغة

ومن هنا كان اهتمام علم السيميائيات بالصورة بوجه عام و الصورة الفنية بوجه خاص بما 

أنه علم يهتم بجميع أنظمة و أنساق التعبير و التواصل البشري، بل و بجميع األنساق الدالة 

ها نظم حبلى و إن لم يكن هدفها التواصل، و هو يدرس هذه األنساق جميعها على اعتبار

إننا كبشر تسّيرنا رغبتنا بتوليد :و على حّد تعبير دانيال شاندلر . بالمعاني و الدالالت

نحن فعال كما . المعاني، و نتمّيز بأننا نصنع المعنى عن طريق ابتكار العالمات و تفسيرها

لمات و تتخذ العالمات شكل الك". ال نفكر إالّ بواسطة العالمات"يقول  شارل ساندرسبورس

أو الصور أو األصواتأو الروائح أو النكهات أو السلوكات أو األشياء، لكن ليس لهذه 

  )1(.األشياء معنى في ذاتها، و ال تصبح عالمات إالّ عندما نحّملها معنى

فما هو المفهوم الذي يطرحه علم السيميائيات للصورة الفنية أو لنقل الصورة المنتمية لفن 

  الرسم؟

على هذا السؤال علينا أّوال أن نعّرف بموضوع علم السيميائيات، على الرغم قبل اإلجابة 

اتجاهات  بين من أن الجدل حول حدود  هذا الموضوع في حّد ذاته ال يزال محل تجاذب

 .شتى و متباينة الطرح

  :موضوع السيميائيات

بذاته ، على  علينا أن نعرف أوال أن السيميائيات  هو  علم  حديث  النشأة  كعلم  قائم  

الرغم  من أن  موضوعه كان متناوال  بشكل  أو بآخر  في  االنتاجات  الفكرية  

:  الكالسيكية   وهو  على حداثته انبثق من منبعين ال واحد   وكالهما  في الفترة  ذاتها  

-1913(المنبع  األول  ذو  طبيعة لغوية  ، كون  صاحبه ويدعى فرديناند دو  سويسر

باحثا  في علم  اللسانيات، وكان  مدركا  لحقيقة  أن البشر  ال يتصلون     كان)  1857

فقط بواسطة  اللغة،  ولذلك  فقد  رأى  أنه  البد  من وجود  علم  أشمل  من علم  

اللسانيات، يدرس  كل   العالمات  والرموز  التي  يوظفها  بنو  البشر  خالل  تواصلهم  

نظام  من  العالمات  التي تعّبرعن  أفكار  ومنهذه  الناحية، اللغة  "  داخل   مجتمعاتهم 
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فهي  مماثلة  للكتابة  وأبجدية  الصم  وإلبكم  والطقوس الرمزية  وصيغ  االحترام  

واإلشارات   العسكرية  ورغم  هذه  المماثلة  تبقى  اللغة أهم  األنظمة ،  ولذلك  يمكن  

داخل  الحياة  االجتماعية ، فيشكل  هذا  العلم   أن  نؤسس  علما  يدرس حياة  العالمات 

  ".sémiologieجزء من علم  النفس اإلجتماعي  ، وسنطلق عليه  اسم  السيميولوجيا

ستعّرفنا  السيميولوجيا  مّما  تتكون  العالمات، وما هي  القوانين  التي  "  وهو  يضيف   

ن  ال نستطيع  الجزم  بما ستكون  تحكمها، وألن  السيميولوجيا غير  موجودة  بعد ، فنح

وفي  المقابل  من حقها  أن تكون  موجودة  ، ألن مكانتها  قد حددت  مسبقا، وما 

  )2(".اللسانيات إال جزء من هذا العلم  العام

شارل  ساندرس  " أما  المنبع  الثاني، فكان  ذو طبيعة منطقية  كون  صاحبه  الذي يسمى 

و  فيلسوف  وعالم  منطق  أمريكي ، ومن  غير  موعد  ه)    1914 -1838( بورس  

مسبق  وال اتفاق   تحّدث  هو  اآلخر    وفي  الفترة   نفسها  عن رؤيته  لضرورة  

وجود  علم  عام  للعالمات  أسماهسميوطيقا،  وهو في تقديمه  لهذا  العلم  الجديد  يعلن   

ق  األمر  بالرياضيات  أو  علم  لم يكن  بوسعي أن أدرس  أي  شيء ،  سواء  تعل" 

البصريات  أو  الكيمياء  أو  علم التشريح  المقارن  أو علم الفلك  ، أو علم  النفس  أو 

والميثولوجيا  إال  من زاوية  ...  علم الصواتة أو  االقتصاد أو  تاريخ  العلوم  ،  وكذا 

  )3("نظر  سيميائية  

س  حياة  العالمات   والرموز  التي  توظّف  داخل  إذن  سويسر  اللغوي  تنبأ  بعلم  يدر

الحياة   االجتماعية   سواء  كانت  لغوية  أو غير  لغوية  واختار  أن يسميه  

sémiologie  سيميولوجيا ، أما بورس  عالم  المنطق  فلم  يكتف  بالتنبؤ  ، بل  قطع

،  والذي  أسماه  من   أشواطا  مديدة  في  الدراسة  العميقة  لعلم  العالمات  هذا

  .سيميوطيقا semioticجانبه

و لكن السيميوطيقاالبورسية لم تعرف ذلك االنتشار الواسع الذي    

عرفتهسيميولوجياسوسير خاصة من الجانب األوروبي، لذلك نجد الكثير من الكتابات 

الذي " روالن بارت" الفرنسية تنطلق من الدرس اللساني، كما فعل الناقد األدبي و السيميائي 

لحقيقي إلى رحاب األنساق غير اللغوية، و تأسست على يده عرفت السيميولوجيا خروجها ا
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أن  السيميلوجيا  بمبادئها  هي  "  روالن  بارت " فلقد أقر  . فعليا سيميولوجيا الصورة

مجرد  نقل  حرفي  للمبادئ  اللسانية    ومن  هذا   المنطلق  اعتبرها  جزء  من علم  

من  اللسانيات  الجزء المفضل  من    الذي جعل"  سوسير "اللسانيات  ،  عكس  ما تنبأ به 

  )4(. السيميولوجيا 

/ المدلول ،  التعين /  ، الدال / كالم / لسان (المفاهيم  اللسانية "  بارت"ولذلك  طّوع 

لدراسة  أنساق   الموضة  والغذاء  )  المحور االستبدالي / اإليحاء    المحور التركيبي 

  .ر ذلكوالمالبس  واإلشهار  واألسطورة  وغي

وبهذا   المنظور  تصبح  اللسانيات  علما  عاما ، إذ  تتجاوز وضعها  اإلبستيمولوجي  

المعروف الذي  يجعلها  تقتصر  على دراسة  العالمات  اللغوية  ، وتصبح  السيميائيات  

عبارة  عن  منهجية  لصيقة  بهذه اللسانيات  المعممة  ، فلم  يجعل  بارت  السيميائيات  

  )5(.من  اللسانيات  إال  ليتوّسع  بهما  معا  إلى  أبعد  الحدود فرعا 

نجد أن  السيميولوجيا تشهد تطورا  في " ... برنار  توسان " وفي  هذا  السياق  يضيف 

.. وبعض  مساعديه" روالن  بارت " المدرسة  التطبيقية  للدراساتالعليا بإيعاز من 

تثير  اهتمام  السيميولوجيين أصبحت  تتكون  أساسا    فاألشكال  التعبيرية  اإليقونية  التي

من   الرسم  التمثيلي ،  السينما ، القصة المصورة، وأضحى  النص األدبي  المادة   

مباشرة ، " بالغة  الصورة "الهامة للدراسات السيميوطيقية  اللسانية،  فبعد  نشر  كتاب  

الموسيقي  والغناء ، إضافة  إلى  خصص بارت اهتمامه بالنص مع  اقتحام  لميدان  

  )6(.الصورة  الفوتوغرافية

و بالتالي فسيميائية الصورة بوجه عام عرفت أنطالقتها مع أعمال روالن بارت، بما فيها  

  .الصورة الفنية محور موضوعنا

    :مفهوم الصورة الفنية

ت بمجموعة من الميزا -كصورة ثابتة- الصورة في فن التصوير أو الرسم تتمتع 

تستمدها من فن الرسم في حّد ذاته الذي يعّد من الفنون التشكيلية، وهو فن رسم األشياء 
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واألشخاص باستخدام األلوان والبقع والتظليل والترقين والطالء، وإنتاج اثر الضوء 

  )7(.والظل

هي " شاكر عبد الحميد"وهو بذلك يتضمن خمسة عناصر رئيسية على حّد تعبير 

يف األشكال والفراغ والضوء والظالل واأللوان، غير أن اللون هو أكثر إيقاع الخطوط وتكث

  .)8(هذه العناصر أهمية بل هو جوهر فن الرسم

  :وشاكر عبد الحميد يورد لنا جملة من التعاريف حول فن الرسم أهّمها

أن فن الرسم هو فن تمثيل الشكل باللون والخط على سطح ذي بعدين من خالل 

و كذلك تنظيم لأللوان بطريقة معينة على سطح مستو،كما يعرف كذلك الصور البصرية، وه

باعتباره الفن المتكون من التنظيم الخاص لألفكار وفقا إلمكانات الخط واللون على سطح 

ذي بعدين،كما يعرف على أساس أنه التعبير عن األفكار واالنفعاالت من خالل إبداع بعض 

  .)9(ة بصرية ثنائية البعدالخصائص الجمالية المحددة بواسطة لغ

حتى أن )الصورة(لقد عرفت كل شعوب العالم عبر أحقاب التاريخ المختلفة فن الرسم

بمبادئ )المؤمنين(الكثيرين وآلالف السنين جعلوها مقدسة فوضعوها في دور المعابد لتذكر

فقد  Dominique.S.Floersheim"فلورشيم.س.دومينيك"عقيدتهم، وعلى حّد تعبير 

ت الصورة وألحقاب عديدة ومديدة من التاريخ لتعويض النقص في القراءة والكتابة، استعمل

ثم إن فن الرسم أخذ على عاتقه كذلك ولمدة طويلة مهمة عكس العالم الخارجي، ولم 

يتراجع عن هذا الدور إالّ بعد اختزاع الصورة الفوتوغرافية، إذ اتجهت بعدها الصورة 

فقد ذهبت بعض المدارسفي العصر -عالم الفنان- لعالم الداخليالفنية أكثر فأكثر إلى عكس ا

الحديث إلى االعتقاد بسخافة تقليد الطبيعة،وضرورة ابتكار لغة بصرية خاصة بكل 

فنان،وبذلك ابتعد فن التصوير أو الرسم شيئا فشيئا عن عكس العالم الخارجي واقترب أكثر 

  )10(.فأكثر إلى عكس العالم الداخلي للفنان

دائما، فإن الفنان يفتح أعيننا ويجعل الحقيقة  مرئية بالنسبة "فلورشيم"حّد تعبير  وعلى

  .)11(لنافي نفس الوقت الذي يمرر فيه ودون أن نشعر أفكاره ومشاعره
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ال حاجة لنا إلى التساؤل عن درجة الوفاء للواقع أو :"أنه" غيغوتييه"وكما يقول

هو االستعماالت الرمزية الممكنة التي تفتح االنزياح عنه،فما هو أساسي في عمل الصورة 

وحدها الصورة على محيطها القريب والبعيد على حّد سواء،فالمعنى في الصورة ليس شيئا 

آخر سوى العالقات الخفية التي تربط بين ما يؤثثها،وبعبارة أخرى إن ما يشكل لغة 

ساني واأللوان واألشكال الصورة هو ما يقود إلى إنتاج المعاني داخلها أيضا،فالوجود اإلن

والخطوط واإلضاءة واإلعداد الفضائي والظالل كلها مداخل أساسية الستيعاب ممكنات 

  )12(.إن ما يثيرنا هو الحزن في العينين ال لونهما...التدليل داخل الصورة

من أجل كّل هذا كان االهتمام بالصورة عامة والصورة الفنية بشكل خاص من قبل 

الكّل نظر ...منظرين ومحللين ينتمون إلى مروحة واسعة من العلوم أهل االختصاص من

للصورة الفنية من زاوية اختصاصه بحثا عن بنيتها الشكلية وميكانيزمات اشتغالها كواحدة 

من أكثر وسائل التعبير والتواصل البشري إثارة وتأثيرا،وما يهم موضوعنا هو رؤية علم 

ديدا بما أن علم السيمائيات هو علم البحث عن آليات السيمائيات لهذا النوع من الصور تح

اشتغال العالمات داخل منظومتها التعبيرية ومن خالل نص معين وكيفية بناء العالقات فيما 

  .بينها لتنتج لنا المعنى

هناك مستويان في الصورة يشير األول إلى ":غي غوتييه"وبالعودة إلى 

وسابق على وجودها،ويشير الثاني إلى سلسلة فيها أي ما يوجد خارج العين "الموضوعي"

المعاني التي ال يمكن أن توجد إالّ في الذات الناظرة وقدرتها على الكشف عن سياقات 

جديدة هي أصل التمثيل وغايتهاألولى، إذ يتكفل المعطى األول بوصف المعطى الظاهر من 

من صلب النظرة وحاصلها التأليفات الجديدة التي تعّد في واقع األمر قصديات مسقطة هي 

  .وال وجود لفواصل قطعية بين األول والثاني

إن عمل الصورة يتوقف على قدرتها على استيعاب مجمل األحكام والتصنيفات 

الغنى "االجتماعية واستعادتها كما هي مودعة في األشياء والكائنات،وبعبارة أخرى يتوقف 

برة اإلنسانية في كل أبعادها الرمزية، داخلها على قدرتها على االستعانة بالخ"الداللي

فالمعنى ليس معطى سابقا لما يتم تمثيله في الصورة،انه وليد الممارسة اإلنسانية في 

  )13(.محيطها بأشيائه ومظاهره وتلك طبيعة كل الفنون التي تصنف ضمن النمط المحاكي
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سوعات وغي غوتييه يلّمح هنا إلى مصطلح التمثيل الذي درجت القواميس والمو

على توظيفه في شرح مفهوم الصورة وهو مصطلح في الحقيقة أثار جدال واسعا في أوساط 

  .السيميائيين

الصورة بأنها إعادة  Robert"روبيرت"وكما تذكر بالسم محمد،بينما يعّرف قاموس 

إنتاج طبق األصل أو تمثيل مشابه لكائن أو شيء،ويحيل أصل المصطلح االشتقاقي على 

يعني إعادة اإلنتاج   Initarوالمشابهة والتمثيل والمحاكاة ذلك أن الفعل الالتيني فكرة النسخ 

بواسطة المحاكاة،نجد االصطالح السيميوطيقي بالمقابل يضع الصورة تحت نوع أعم يطلق 

وهو يشمل العالمات التي تكون فيها العالقة بين الدال   Iconicityعليه مصطلح األيقونة 

ولعّل أول من قدم تعريفا مرجعيا لهذا المفهوم هو ...المشابهة والتماثلوالمرجع قائمة على 

الذي قّدم العالمة األيقونية على أنها شبيهة " شارل ساندرس بورس"العالم األمريكي 

أو )صورة(بالموضوع المحال عليه،وال يهم في نظر بورس إن كانت هذه العالمة بصرية 

  .)14(سمعية

لبورسي قامت العديد من األبحاث السيميائية في مجال وبناء على هذا االصطالح ا

الصورة رغم أن مصطلح العالمة األيقونية في حّد ذاته عرف الكثير من الجدل ومّسه 

رغم تبنيه " شارل موريس"التعديل والتحوير على اختالف وجهات نظر المنظرين،فها هو 

ها أية عالمة تشبه من بعض لمصطلح األيقونة البورسي،إالّ أنه عّدله بتعريفها على أن

على الظواهر المتعددة  Iconicityالنواحي ما تشير إليه،وقد أراد أن يطّبق مفهوم اإليقونة

للفن،والحظ في الوقت ذاته أن هذه العالمة األيقونية في تشابهها مع الموضوع تمتلك 

  .تأويالت شتى على نحو كامن

رسم والنحت والفنون األخرى هي ميزة ال" موريس"وبالتالي فاأليقونة في رأي

إن التشابه الخارجي البسيط مع الحياة لم يكن قط هدفا للفن :"وبضمنها الموسيقى وهو يقول

الحقيقي وال يحدد معناه الداخلي،فتمثيل الخصائص األساسية والمميزة للعالم المحيط والحياة 

لى نحو ثابت،لذلك فإن الروحية لإلنسان قد جذب اهتمام الفنانين العظام في شتى العصور ع

تشابها معّينا بين الصور الفنية  والحياة ال يمكن أن يسلك سلوك المبدأ التحليلي لتحليل 

  ".الفن
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عدم كفاية هذا التشابه الخارجي للتعبير عن الجوهر الجمالي للعالمة "موريس"وطور 

نفعالية التعبيرية اإليقونة،فالفن في نظره هو لغة من نوع خاص،لذلك اهتم أساسا بالوظيفة اال

للفن،ففي رأيه يمتلك الفن واللغة على نحو مشترك قابلية تعيين األشياء والظواهر فضال عن 

  .)15(تصوير موقف تجاههما

ويمكننا اختصار وجهة النظر السيميائية للصورة الفنية فيما أورده 

إّن :"الفن في مقارنة مهمة ودقيقة بين السيميائيات وتاريخ" L :Jervereauجيرفير.ل"

من الناحية األسلوبية،فهو أوال يضعها في )اللوحة(المؤرخ للفن يعمد إلى تحليل الوثيقة الفنية 

وعائها الزمني الذي أنجزت فيه بكل ما يعنيه من تداعيات وتأثيرات فنية،ثم يهتم بالجانب 

التقني من استعمال األدوات واأللوان،كما يهتم بصاحب اللوحة هل هو معروف أو 

غمور،وهل هذه اللوحة مميزة بما يكفي لتحدث أثرا في العالم الفني أم أنها ستمر في م

صمت،إنه سيهتم بمركبات الصورة من األنواع والخطوط وطريقة توزيع األشكال واأللوان 

بجميع مكوناتها في )اللوحة(باختصار مؤرخ الفن يضع الصورة  الفنية...والظالل والضوء

وكمعلم زمني،أّما بالنسبة للسيميائي  فما يهّمه هو داللة  سياقها كموضوع وكأسلوب

الصورة،ما الذي أراد الفنان التعبير عنه، وما هي العالمات التي وظّفها من أجل ذلك،وهو 

بالتالي يضع الصورة في شبكة تحليل دقيقة وبالتالي فهو يهتم بمكونات الصورة من منطلق 

ها،وبالتالي فالسيميائي ينتقل من الدال إلى أنها دالة،وكيف أنها عّبرت عن مدلوالت

المدلول،وهو بهذا يكشف عن العناصر والمركبات التي تعلّم الطريق لمعرفة بالغة 

  .)16(الصورة

إذن الصورة الفنية لم تكن يوما مجرد محاكاة ساذجة للموجودات أو نسخة طبق 

تجاه المدرك وهذا للطبيعة،فالصورة هي مواقف وأحكام ا-سيئة كانت أم حسنة-األصل 

الذي تبحث عنه السيميائيات من خالل العمل على تفكيك عناصرها وإعادة بنائها من 

الصورة شيء آخر غير استنساخ حرفي ":Gay Gautiehغي غوتييه"جديد،وفي هذا يقول

إلى األشياء ذاتها،إنّها لحظة " نظرة تنظر"لواقع مرئي ال مراء فيه،فما يأتي من العين هو 

وم باستعادة ظالل خفية هي ما يشكل الفواصل التي ال تراها إال نظرة تبحث في فنية تق

إن العالم موضوعي في ذاته ال في وعي ...األشياء عن جوهرها ال عن تجلياتها المباشرة

الذات التي تلتقطه في كليته أو في تفاصيله،فالعين ترى عبر وسائط الثقافة والخيال 
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ما تستوعبه النظرة ليس واقعا ...أن تراه ال ما يمثل أمامها ترى العين ما توّد(والمعتقدات

بل معرفة بهذا الواقع وهذا االنفتاح على الظاهر هو ما تعّبر عنه األلوان والنور ولعبة 

إّن غاية كل تواصل بصري هي استنفار لكّم هائل من األحاسيس التي ...التركيب في اللوحة

فظي إلدراك مداها إنها مبثوثة في الحجم واللون تتوسل بالنظرة أكثر مّما تستدعي الل

الصورة ...والشكل واالمتداد،لذلك فإن اللوحة تحرمنا من الكالم الكي تعلّمنا فن النظرة

تمثيل ال يستند إالّ إلى خصوصية النظرة لذلك تصنّف عادة ضمن األدوات التعبيرية المولّدة 

  .  )17(الستثارة ال إحالة على مقوالتلألحاسيس واالنفعاالت والتداعيات إنها وسيلة ل

  :طبيعة العالمة في فن الرسم

مدلول،لسان /بالمبادئ اللسانية وثنائيتها الشهيرة، دال" روالن بارت"رغم تمسك 

في دراسته للصورة، يتجه الكثير من الباحثين حتى ...إيحاء/استبدال،تقرير/الكالم،تركيب/

إلى توظيف بعض " بارت"الفرنسية، بل وحتى من تالمذة من أتباع المدرسة السيميولوجية 

في تناولهم لموضوع الصورة تحديدا، إذ نجد تصنيف بورس الثالثي " البورسية"المفاهيم 

للعالمات حاضرا بقوة في كتب السيمائيات الناطقة بالفرنسية والمترجمة عنها على الرغم 

  .فرنسيةمن تشبث أصحابها بالمبدأ الثنائي للسيميولوجيا ال

إن التحليل السيميائي للصور والعالمات األخرى غير اللفظية ":"...جونثانبيغنل"وكما يقول

 .)18("قوة وتأثيرا واضحين" بورس"يجد في بعض تحديدات 

الحظنا مقدار عشوائية العالمات اللغوية حيث ال رابط حتمي :"وهو يضيف قائال  

ود ألي ترابط آخر بين طرفي العالمة هذين، بين الدال والمدلول إليه في أذهاننا، وال وج

هذا النوع من العالمة المتسم ....والمرجع أوالموضوع الذي تمثله في الواقع

أّما في الصورة فيختلف األمر في "(العالمة الرمزية"يدعوه بورس)االعتباطية(بالعشوائية

 Signeأليقونيةالعالمة ا"حيث الدال يشبه المرجع وهو ما يدعوه بورس )...الغالب كلية

Iconique" حيث تمتلك العالمة األيقونية وبخالف العالمة اللغوية خاصية الدمج في آن معا،

  .)19(بين الدال والمدلول والمرجع 
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أليقونات بأنها تلك العالمات التي تستطيع تمثيل موضوعها ا"بورس"لقد عرف 

ع أو المرجع،ويمكن أن أو بفضل الخصائص ذاتها التي يملكها الموضو" شبهها به"بواسطة

نخّمن ما كان يقصده بالشبه بين صورة مرسومة وصاحبها،ولقد القى تعريف األيقونة هذا 

وعمل على تدقيقه واليه يعود   Charl Morris"شارل موريس"بعض االهتمام إذ تلقّفه

في نشره وإشاعته إذ يشكّل إسهامه إحدى المحاوالت األكثر "امبرتو ايكو"الفضلكما يذكر

وهو يذهب إلى أن العالمة تصبح أيقونا إذا كانت تملك بعض "الئمة لتعريف الصورة دالليام

إلى أن العالمة األيقونية  هي عالمة مشابهة في "موريس"خصائص الشيء الممثل،ويذهب 

هو مسألة  « Iconicité »بعض مظاهرها لما تدل عليه،وهو ما يعني أن الطابع األيقوني

  .)20(درجة

مصطلح األيقونة بالظواهر المتعددة للفن،والحظ في الوقت ذاته "وريسم"ولقد ربط

في تشابهها مع الموضوع تمتلك تأويالت شتى على نحو " األيقونية"أن هذه العالمة

كامل،فاأليقونة في رأي شارل موريس هي ميزة الرسم والنحت والفنون األخرى وبضمنها 

يط مع الحياة لم يكن قط هدفا للفن الحقيقي، ،وهو يقول أن التشابه الخارجي البس"الموسيقى

ولم يحدد معناه الداخلي فتمثيل الخصائص األساسية والمميزة للعالم المحيط والحياة الروحية 

لإلنسان قد جذب اهتمام الفنانين العظام في شتى العصور على نحو ثابت،لذلك فإن تشابها 

إن ...سلوك المبدأ التحديدي لتحليل الفن معينا بين الصورة الفنية والحياة ال يمكن أن يسلك

الفن في نظره هو لغة من نوع خاص، وهو يمتلك كما اللغة قابلية تعيين األشياءوالظواهر 

  .)21(فضال عن تصوير موقف اتجاههما

بهذا يحاول إبعاد صفة المماثلة عن مفهوم األيقونة،ويركز بدال من ذلك "موريس"و

أمبرتو "ئص ال أكثر مع الموضوع أو المرجع،ولقد عالجعلى فكرة التشابه في بعض الخصا

شارل "هذا المفهوم في محاولة لتقديم توضيح أكثر عمقا لما جاء به"إيكو

إننا ال نستطيع التواصل بواسطة العالمات اللفظية فحسب،بل نستطيع ":"أيكو"،يقول"موريس

تبدو طبيعّية ومعللة ولصيقة   Figuratifsذلك أيضا بواسطة عالمات تصويرية

باألشياء،ولكن المشكلة بالنسبة للسيمائيات البصرية هي معرفة الكيفية التي تستطيع بها 

العالمة أن تبدو مساوية لتلك األشياء،وبالرغم من انه ال يوجد عنصر مادي يجمعها بتلك 



326 

2016جوان . ،10ع: جملة البحوث والدراسات العلمية  

التصويرية تستطيع  األشياء،وإذا لم تكن هناك عناصر مادية مشتركة،فذلك معناه أن العالمة

  .)22(أن تدل بواسطة دعائم خارجية،أي عبر بنيات عالئقية معادلة

لو رسمت على ورقة ملمح حصان مختزال إّياه في خط :"األمر قائال"إيكو"ويوضح 

متواصل بسيط سيستطيع الجميع التعرف عليه،رغم أن الخاصية الوحيدة التي تمّيز الحصان 

هي الخاصية الوحيدة التي ال تتوفر في الحصان ) واصلأي الخط األسود المت(المرسوم

،فأنا في )الحقيقي،فالرسم الذي أنجزته ينحصر في عالمة تحدد الفضاء الداخلي للحصان

رسمي لم أعد إنتاج شروط اإلدراك مادام إدراك الحصان يتم من خالل عدد هائل من 

  .خط متواصلالمنبهات التي ال يمكن أن تقارن ال من بعيد وال من قريب ب

وهكذا يمكن القول أن العالمات األيقونية تعيد إنتاج بعض شروط إدراك الشيء 

المصور بعد إخضاعها لالنتقاء اعتمادا على سنن التعرف،فنحن نختزل الظواهر األساسية 

للشيء المدرك انطالقا من هذه السنن،وعليه فنحن حين نبصر حمار الزرد في حديقة 

وبذلك .....لتي نتعرف عليها والتي تحفظها ذاكرتنا هي الخطوطالحيوان،فإن العناصر ا

عندما نروم رسم حمار الزرد فنحن نحرص على إبراز الخطوط حتى لو كان شكل الحيوان 

تقريبيا،وبالتالي فأمبرتو إيكو يذهب إلى أن العالمة األيقونية هي ليست العالمة التي تملك 

مة تملك بعض خصائص الشيء الممثل كما بعض خصائص الشيء الممثل بقدر ما هي عال

  .ندركه نحن

وبالتالي فالعالمة األيقونية بالنسبة إليه يمكن أن تملك من خصائص الشيء الممثل 

  . )23(واألخرى المفترضة أو التواضعية) أي المرئية(تلك المرتبطة بالجانب البصري 

أن ما يمّيز الصورة عن ففي رأيه " لكريستيان ميتز"هذا بالنسبة إليكو،أّما بالنسبة 

بقية األنظمة الدالة ومنها اللغة هو حالتها التماثلية أو أيقوناتها،أي شبهها الحسي للموضوع 

الذي تمثله، فصورة قط تشبه القط فعال،في حين ال يشبه القط في شيء العنصر الصوتي أو 

ة إلى ذلك ،غير أن الصورة ليست تماثلية سوى في شكلها العام،وهي إضاف]قط[المكتوب

تحتوي على مجموعة من العالقات االعتباطية بموضوعها،فأن نجعل عنصر المماثلة 

الخاصية المثلى للصورة البصرية ليس سوى إسقاط للجزء على الكل،وكما ال يصلح أن 

نعمم الظاهرة الصوتية في اللغة الطبيعية على النسق العام لهذه اللغة،فإنه ال يصح أن نغلق 



327 

2016جوان . ،10ع: جملة البحوث والدراسات العلمية  

سها وباستقالل عن بقية األنظمة الدالة نتيجة خاصية المماثلة التي ليست الصورة على نف

سوى جزء من مكوناتها العامة،إن أهمية المماثلة تتجسد حسب ميتز في كونها وسيلة 

تقوم إمكانية قراءة أو فك "الواقعي"لتحويل األسنن،فعن طريق تشابه الصورة بموضوعها

ألسنن التي تدخل في قراءة الموضوع رموز الصورة التي تستفيد هي نفسها با

الصورة مثل الكلمات ومثل كّل ما تبقى من األشياء لم يكن في -وبالنسبة إليه دائما...نفسه

إمكانها أن تتجنب االرتماء في لعبة المعنى في حركتها لتعالج الداللة في قلب 

  .)24(المجتمعات،فسيميولوجيا الصورة ال تضع نفسها خارج السيميولوجيا العامة

بأن تعريفا محددا وخالصا للعالمة  M. Joly"مارتين جولي"ومن جهتها تقّر 

اإليقونية غير موجود بعد،ألن جدال قويا ال يزال قائما حوله من قبل المنظرين،ولكنها 

نجد مفهوم المماثلة :"بالمقابل تتحدث عن مفهوم المماثلة الوثيق الصلة بالعالمة األيقونية

وبالتالي فمفهوم ...ريخية محددة،ونتيجة لتحول ثقافي واجتماعي مسننكخضوع لمتطلبات تا

العالمة األيقونية سمح بتمييز عدد من الوحدات التصويرية التي تشكل الجزء األكبر من 

غالبية الرسائل البصرية،إنها تلك األشكال على خلفيات التي اعتدنا أن نتعرف عليها بناء 

ي تشكل مفردات للغة البصرية،ونحن إذ نوظف مصطلح على منطلقاتنا ونوايانا،وهي الت

  .)25(اللغة فنحن نقصد كل نظام اتصالي يوظف عالمات مركبة وفق أسلوب خاص

ولكن نستطرد لنقول أن مصطلح اإليقونة ال يعني بالضرورة عالمة مرئية،هذا ما 

انه ال يسمح أبدا أن نطرح المعادلة :"µ" مجموعة مو"يؤكد عليه أعضاء 

،صحيح أن مفهوم اإليقونة مستعمل خاصة في مجاالت السينما،وفي فن ...مرئي=يإيقون

أي (التصوير ولكن بتعبير أدق،يعتبر المصطلح مستقال تماما عن الطبيعة الفيزيائية للوسيط

وحتى إيقونة لمسية ...) الضجيج،الموسيقى،السردية(فثمة إيقونة صوتية) الحاسة الموظفة

كرا في مساواة اإليقوني مع المرئي هو وجود عالمات مرئية وشمية،ولكن ما نجده مستن

  .وسيكفي اعتباران بسيطان لتبيان ذلك تجريبيا...وغير إيقونية في الوقت نفسه

يمكن لعالمات إيقونية مرئية  متعادلة أن تتمظهر في عالمات خارجية :أوال

ما،ويمكن أن  متنوعة،فمثل صورة شخصية يمكن أن تكون أكثر ضبابية أو أقل إلى حّد
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ومن المهم األخذ بعين االعتبار هذه االختالفات وتعريف ...ينظم مخطط آخر لذات المدينة 

  .)26(موقعها السيميائي

  :نعود لمارتين جولي التي تعلق على هذا الشأن قائلة

إن الخصائص المادية والجوهرية للصورة كانت تعتبر في البداية كتنوعات 

النظرالسيميائية تحلل على أساس أنها تقع على المستوى التعبيري أسلوبيةوكانت من وجهة 

" مجموعة مو"،غير أن )محتوى/تعبير(للعالمة اإليقونية،وذلك بناء على تقسيم هجملسليف

من األوائل الذين اقترحوا أن يكون البعد التشكيلي للتمثالت البصرية كنظام عالماتي قائم 

  .مات اإليقونيةبذاته ومتكامل وليس مجرد دال للعال

فإلى زمن قريب كان االهتمام بالجانب التشكيلي 

مقتصرا على المنظرين من أصحاب اختصاص ...) ألوان،أشكال،كثافة،مكونات(للصور

 .)27(تاريخ الفن أو علم النفس االجتماعي

،بالغة الصورة يجب أن تأخذ بعين االعتبار التفاعالت "لمجموعة مو"ولكن بالنسبة 

  مختلف العالمات،إذ أن البالغة تهتم بالخطابات وليس بالعالمات المعزولة الموجودة بين

العالمات التي :و بالتالي يوجد في الصورة على األقل نموذجان من العالمات المرئية

سنسميها إيقونية،والعالمات التي سنسميها تشكيلية،هذا التمييز ليس جديدا،بل نجده قد وقّع 

ففي "...غريماس"وكذا" Payandبايان"و" Damischداميش" بأقالم عديدة مع أسماء مثل

  .  حالة اإليقونة يمكننا التساؤل عّما يمكن أن يكّونه أيالتشابه مع الواقع

و في حالة التشكيلي يمكن التساؤل عن المكان الذي قد يأخذه الفن التشكيلي في 

  .  )28(....مثال" بورس"تصنيف العالمات،كتصنيف 

التي تقول أن المكونات " جولي.م"يأتينا من طرف  ولعل توضيحا أكبر

  :التي تخترق العالمات اإليقونية يمكن تصنيفها إلى أربعة تشكيالت) العالمات(التشكيلية

  .األلوان بكل أطيافها وقيمها وتأثيرها على مسألة الظالل والنور-
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  .وكذلك الخطوط والنقاط والمساحات)دوائر،مربعات،مثلثات(األشكال بعينها-

، الموقع )صغير/كبير(الفضاء الذي يحوي المكونات الداخلية للصورة وأبعاده النسبية-

  .)قريب/ناحية األسفل، بعيد/ناحية األعلى(التوجه)يسار/أسفل، يمين/أعلى(بالنسبة لإلطار

  .رفيع/ أملس، سميك/ قماش، محبب/ ورق:الخامة المستعملة أو النسيج-

ما هو خاص بفن التصوير كالخامات  وكل هذه المكونات التشكيلية منها

  .واإلطار،ومنها ما هو غير خاص به كاأللوان واألشكال

وعلى كل يبقى المستوى اإليقوني والمستوى التشكيلي مختلفين،لكنهما متآزرين في 

بناء الرسالة البصرية وهذا ما يوضحه الرسم البياني التالي المقتبس عن مخطط 

  . Hjelmslevهيجمسليف"

  )29(الرسالة البصرية  التشكيلي

  اإليقوني

  

-وإذا أردنا أن ننشئ بالغة مرئية يمكن أن نتوقع أن البنية البيانية للرسائل البالغية

تلعب في الوقت نفسه -على اعتبار أن البالغة تهتم بالخطابات وليس بالعالمات المعزولة

  .)30(للرسائلعلى  مختلف نماذج الوحدات المكونة 

ولكن هناك مشكلة تداخل العالمة اإليقونية مع العالمة التشكيلية في فن الرسم إلى 

درجة أنه ال يمكن الفصل بينهما كعالمات كل على حدة،مّما دفع الكثير من السيميائيين إلى 

بالعالمات اعتبار أن العالمة التشكيلية هي مجرد دال في العالمة اإليقونية،أي أنها ليست 

  .الكاملة،وإنّما هي جزء من العالمات اإليقونية

وبالتالي تتوقف عند حدود كونها مجرد شكل في مستوى التعبير،وهذا ما رفضته بشدة 

موّضحة بشكل عملي كيفية التمييز بين العالمة اإليقونية والعالمة  (µ)مجموعة مو"

  لولمد  دال

  مدلول  دال  
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واقع أمام ظاهرة مرئية  موقفان التشكيلية،فأصحاب هذه المجموعة يقولون أن هناك في ال

  :ممكنان

إّما بقعة زرقاءويمكننا أن نعلن، :أن نرى فيها مجرد ظاهرة فيزيائية أو صورة تمثيلية

ونفس الشيء يكون أمام شكل بسيطهذه "...هذا يمثل األزرق"هذا أزرق، كما يمكننا القول

تشكيلية،رسم الوجه قد  بقعة صغيرة عديمة الشكل قد تكون......دائرة أو هذا يمثل دائرة

يكون إيقونيا ولكن تشكيال هندسيا قد يكون بين االثنين ،يكون تشكيليا ألنه ليس له من 

مرجع كائن من العالم الطبيعي وإيقوني ألنه ليس الفريد من نوعه،ولكنه يرجع إلى فكرة 

  .  )31(خارجية عنه

عي أننا في الحقيقة أمام وبالتالي فنحن عندما نتحدث عن العالمة البصرية علينا أن ن

عالمة تشكيلية تعود إلى كل ما هو اصطناعي يخضع لتوافقات :عالمتين

وعالمة إيقونية  تحيل إلى المعادالت الموضوعية، كالجسد )ألوان،نسيج،أشكال(ثقافية

،أي ما تحبلبه الطبيعة،وال يتم التمييز بين التشكيلي واإليقوني إالّ )pose(والنظرة والوضعة

وال يمكن الحديث عن عالمة في حّد ذاتها سواء كانت تشكيلية أم إيقونية وإنّما ...اإجرائي

  .)32(عن عالمة بصرية تجمع بين البعدين معا

إذن،في الفن التشكيلي يتآلف الخط واللون والحركة وتدخل في مجموعات تحكمها 

الفنية داخل  ضرورات داخلية،ودور السيمائيات هو الكشف عن العالقات الدالة في اللغة

وإذا ما تلمسنا طبيعة الوحدات الخاصة بنظام فن الرسم، فانه يمكن ....العمل الفني نفسه

  .)33(تأسيس قراءة خاصة للعالقات الموجودة بينها

للغة -إن صّح التعبير-وتقدم لنا بعض مراجع سيمائيات فن الرسم معجما صرفيا

ني،وهو يدخل ضمن الجانب الرسم يستند إليها الرسام في إنشاء الموجود الف

التواضعي،وبالتالي الجانب التشكيلي،وفيه الداللة المتواضع عليها لمجموعات األلوان 

والخطوط واألشكال الهندسية والعناصر، هذا المعجم في نهاية المطاف يوصلنا إلى أن 

مادة اللوحة الفنية هي عمليات تأليف جانبين،فمن ناحية نكون بصدد إعطاء شكل ذي بعدين ل

لخلق الشكل الفني الضروري،ومن ناحية أخرى تجسيد أفكار من خالل ) طالء مثال(ما

فعندما نرسم األشياء فنحن ال نقوم بترجمة فورية لإلشكال في مجالها ....عملية التشكيل هذه
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الواقعي الذي يحّد من إمكاناتها الداللية،بل نستدعي سلسلة من الدالالت التي ما تنفّك تتعمق 

الحّد  الذي تصل إلى تشكيل صورة عن العالم كلّه،وهذا ما يقودنا إلى القول أن وظيفة إلى 

الفن ال تقتصر على التوصيل المباشر وتحديد الفرضيات سلفا،بل تتعدى ذلك إلى ترميز 

العالم الذي يمثله،ويكون العمل الفني سلطة تصويرية يمارس علينا ويدفعنا إلى تبني نظم 

بمثابة أسس ثقافية للتفكير،والفن ال يسعى إلى توظيف العالمات كما هي  تسنين معينة تكون

في دالالتها المعجمية،بل يعمل على إقصاء هذه الداللة المعجمية والتعرف القبلي لها من 

خالل تركيبها مع عالمات أخرى في عالقات متشابكة ومتباينة،وهذا ما يعطي دالالت 

  .)34(وحدها،بل لبنية اللوحة ككل جديدة ذات طابع مسنن ليس للعالمات

" ادوارد مانيه"غذاء على العشبللفنان"مثاال عن العالقات في لوحة " بالسم محمد"وتورد 

Edward Manet )1832-1883 ( الرجالن الظاهران في اللوحة قد يلقاهما المرء

رية مصادفة وهما يرتديان الزي ذاته في شارع من شوارع باريس،وإن قوام المرأة  العا

الجالسة يخلو من أية مثالية ويجسد قوام امرأة مألوفة،وأّما الضوء فباهت وطبيعي، 

  .والصورة بأكملها تمتلك سمة واقعية تناقض الوضع الشاذ الذي عرضت فيه الشخوص

إن المهم في هذا العمل ليست العالقة التي تكون أو ال تكون بين شخوصها الرئيسية 

أن يضيف  بقعة ضوء "مانيه"ان وبين األشكال ذاتها،فحين أراد بل تلك التي تقوم بين األلو

  .رسم امرأة عارية،وحين شاء أن يضاد بقعة اللون ببقعة معتمة رسم رجال بسترة سوداء

إن العالقات الترابطية بين الشخصيات والمنظر العام هي عالقات خارجية  وإذا تم 

ج نظام اللوحة،لكن هناك مشاكل فحص كل األشكال فهي صور إيقونية لمرجع موجود خار

مختلفة تشار في هذا السياق،فإن نسمي الموضوع المصور تسمية تحيل إلى الموضوع 

الواقعي فهذا من شأنه أن يقضي على اللغة التصويرية باختزال مكوناتها في مكونات مشهد 

  .نخارج اللوحة،في حين أن اللغة الخاصة باللوحة هي لغة الخطوط واألشكال واأللوا

سنضع مفهوم التمثل نفسه الذي يقوم عليه التصوير التمثيلي موضع تساؤل،إن الواقع 

  :يمكن أن يالحظ في أن لغة اللوحة تمر بثالثة محاور وهي"مانيه"الذي تم تمثيله في لوحة 
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التنظيم الداخلي للعناصر بعدد محدد للوحة،في بنية مغلقة، توليف العناصر في -1

إنها الشفرة التشخيصية ....نسانية،األشياء الملموسة،األشكالتعارض مترابط،الصوراإل

  .في لعبة اللون"مانيه"ويمكن مالحظة ذلك في عمل 

  .الرجال:األسود والعتمة-

  .المرأة :الضوء واألبيض-

  األشجار تتنوع بين اللونين-

عالم إذ أن العالم الذي تحيل إليه هذه اللوحة هو :الواقع الذي يحيل إليه هذا العالم-2

حقيقي،لكن تركيب الجلسة واللون والمنظر العام جعل من الرسم غاية في حّد ذاته،وكان 

وقّل أن تقبلها  أمزجة الجمهور بل قد ) م 19القرن (التكوين بدعة غير مألوفة في حينها 

تتراءى له تحديا وامتهانا لذوقه،وبهذا صار العالم الواقعي في تركيبه ووحداته عالما غير 

  . )35(مألوف

وبالتالي فالعالمات البصرية في اللوحة سواء كانت تشكيلية أو إيقونية تعطي انطباعا 

بأنها تمثيل للمواضيع والوقائع الخارجية،إالّ أنها في نهاية المطاف تحيل إلى عالم داخلي 

هو عالم اللوحة الذي تلعب فيه شبكة العالقات والتركيبات بين وحداته الدور الرئيس 

لغته الخاصة،ولكن هذا العالم المغلق ال ينفك ينفتح من جديد على العالم الخارجي  وتعطي له

في سيرورة داللية متوالدة  تغذيها تجاربنا ومدركاتنا وإيديولوجياتنا و انتماءاتنا  العقائدية 

  .والثقافية واالجتماعية

يات فن الرسم هذا، و نخلص إلى القول بأن ما يهم سيميائيات الصورة الفنية أو سيميائ

هو الوصول إلى معرفة مدى قدرة الصورة على تقديم نفسها للقراءة، ومن تّم قدرتها على 

توظيف عناصرها و مكوناتها التعبيرية البصرية بشقيها اإليقوني و التشكيلي من أجل أداء 

ماري "بالغي ناجع، و لعّل خير ما نختم به مقولة الناقدة السيميائية و مؤرخة الفن الكندية 

لديه وظيفة سيميائية ) و تقصد فن الرسم(أن الفن "التي تعلن  Marie Carani   "كاراني

التعريف بنظام التعبير البصري في مكان و زمان محددين بالنسبة لمجتمع ما، و : محددة

في حقبة تاريخية ما و التعريف بالقوانين و المتطلبات التعبيرية و اإليقنوغرافية السائدة في 
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حتّى أن المشتغلين في سيمياء فن الرسم يرون أن هناك عدد من نظم . اإلطار الزمكانيهذا 

الداللة و المرجعيات التي تساهم كلّها في بناء هذه السيميائية، وهذا ما يشبه قواعد النحو في 

و الكثير من مؤرخي الفن المشتغلينبالسيميائية يرون ضرورة االنعتاق من . مجال اللسانيات

على ) في إشارة إلى أتباع المدرستين السوسيرية و البورسية(ة اللسانية و المنطقية السيطر

اعتبار أن الصورة لغة تعبيرية قائمة بذاتها لها مفرداتها الخاصة و قوانينها التي 

  )36(."تحكمها

و رغم أن سيميائية الفن ال تزال تتقاذفها أمواج االتجاهات و المدارس السيميائية 

  .لمرجعيات، إالّ أنها نجحت في الخروج بالفن إلىموضوعية التحليل العلميالمختلفة ا
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Abstract 

The Turkish new foreign policy with the Ôglu theory include that new 
political strategy of the new regional and international Turkish role in order 
to realize the idea of deep strategy and give it a strategic and a important 
role what make a necessity to learn the horizons of this strategy and build 
some future possible scenarios in fact to determine the real Turkish 
strategical role between the regional and international challenge and 
opportunities 

  :  ملخص

حسب - تفرض تركيا من خالل سياستها الخارجية الجديدة مجموعة من المبادئ
داوود أوغلو وهي رؤية إستراتيجية جديدة لتحقيق فكرة عمقها اإلستراتيجي أو باألحرى 
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اإلستراتيجية التركية من خالل أدوارها اإلقليمية والدولية وهنا قادتنا الدراسة التطلعات 
منطقيا إلى التطرق من خالله إلى محاولة إستشرافية ورسم احتماالت وتصورات 
مستقبلية انطالقا من معطيات واقعية تتمثل في تحديات ورهانات لتفعيل الدور المستقبلي 

بذلك إلى مجموعة من المشاهد االحتمالية والمقترحة على لتركيا إقليميا ودوليا وخلصنا 
  .الساحة اإلقليمية والعالمية

 مقدمة
لقد جّسدت السياسة الخارجية التركية مع حزب العدالة والتنمية أهدافا وتطلعات 

مرسومة لمستقبل يطمح إلى تكييف الواقع الداخلي واإلقليمي مع الخيارات الجديدة لتحقيق 

وفي هذا اإلطار ترتسم لنا مالمح الخيارات الجديدة لحزب العدالة ، الدوليةالتحديات 

التي ظهرت من خالل توجهات الدبلوماسية التركية في لعب أدوار مهمة وبارزة ، والتنمية

غير أن بعضها من تلك األدوار تبقى غامضة وغير ، ومنه الدولي، على الصعيد اإلقليمي

لدولية المتقلبة وغير الثابتة، وهنا يظهر لنا جليا بعض واضحة حسب توجهات المتغيرات ا

والتي تمثل في حقيقتها تحديات محّركة لمستقبل األدوار التركية ، اإلرهاصات والعقبات

ورهانات لتحقيق تطلعاتها المستقبلية، ألن تكون العبا مشاركا وفي مرحلة الحقة العبا 

يه تركيا محورا قائما بذاته وفي تصريحات تكون ف، وربما دولي جديد، مؤسسا لنظام إقليمي

نعم غّيرت تركيا محورها، كنّا في موقع المنفّذ واآلن : "لداود أوغلو في قازاغستان، قال

 " وقع المقّررمنحن في 

تحقق من خاللها  أن تحديات وجعلت منها رهانات البد منلبتلك ا تركيا اهتمت حيث

من خالل تفعيلها واقعيا وليس  وكذا دوليةالحتى قليمية واإلدوار األذو  هاتطلعات مستقبل

 واهتماممنذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة  وذلك يظهر جليا نظريا فحسب

اإلستراتيجي في موقع تركيا في المعادالت بتحقيق العمق السياسة الخارجية التركية 

والتحديات ؟ وماهي  ترهاناما مدى إمكانية تحقيق تركيا لتلك الومنه  .اإلقليمية والدولية

السيناريوهات المستقبلية المحتملة والممكنة في أجندة السياسة الخارجية التركية؟ وقد 

  :اعتمدنا على الخطة التالية
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  مقدمة

  رهانات وتحديات الدور المستقبلي لتركيا : المبحث األول

 "بالثورات العربية" تركيا وتحدي ما يسمى  .1

 تركيا ورهان قبول االنضمام لالتحاد األوروبي  .2

سيناريوهات ومخرجات الدور التركي الفعلية والمحتملة: المبحث الثاني  
 تراجع الدور التركي إقليميا/سيناريو تنامي   .1

 تراجع الدور التركي دوليا/سيناريو تنامي  .2

 الخالصة واالستنتاجات .3

 خاتمة               

وتحديات الدور المستقبلي لتركيارهانات : المبحث األول  

وتتفادى ، من األوراق الرابحة موعةستها الخارجية مجاتلعب تركيا من خالل سي  

والمتمثل  إقليميتحّد  أبرزهامن ، األوراق الخاسرة، على أساس رهانات وتحديات عديدة

في تحقيق والمتمثل ، والمتمثلة بالثورات العربية، وتحّد دولي، في األزمات المحيطة بها

  : قليمية ودوليةإانضمامها للمجموعة األوروبية، وذلك لتحقيق تطلعات مستقبلية 

  الثورات العربيةوتحدي تركيا : أوال

عندما طرحت تركيا الجديدة سياسة تعدد البعد، إنما كانت تشمل كل محيطاتها   

شك في أن مهمة وال."العالمين العربي واإلسالميي فواإلقليمية من البلقان إلى القوقاز، 

إلى  صربياي الكثير من المشكالت اإلقليمية، من فبه تركيا  اضطلعتالتي ) الدور الوسيط(

مرورا بكل المشكالت القائمة في هذه الجغرافيا ، ومن جورجيا إلى السودان، باكستان

وهنا جدير بتخصيص تحليلنا على حرص الدبلوماسية التركية على مبدأ سالم ، ]1["الواسعة

أي البد من الحفاظ على السالم واألمن في ، سالم وأمن في الداخل، وأمن في الخارج

المنطقة اإلقليمية المحيطة بتركيا، على أساس أن توتر هذه المنطقة سيؤثر على أمن 

وسالمة البيئة الداخلية لتركيا، وهذا ما يفسر التدخل القوي لتركيا والبارز بصورة واضحة 
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من تونس مرورا بليبيا والعراق ، بية التي اكتسحت الوطن العربيرفي مجمل الثورات الع

ل في األساس المجال ثوهذه المنطقة الجغرافية تم... واليمن والبحرين وسوريا، ومصر

مستقبل الدور التركي إقليميا البد من التوقف تحدي الحيوي اإلقليمي لتركيا، وقبل تحليل 

ورات العربية لتفصيلها من حيث المفهوم ومن حيث أمام األحداث الراهنة والتي تعرف بالث

  .الواقع

 : كمفهوم الثورات العربية  -  أ

وارع شربت اآلراء حول هالمية مفهوم الثورات العربية والتي اكتسحت القد تض  

مرورا بالعديد من الدول العربية كليبيا والعراق ، بسوريا وانتهاءاعربية عديدة بدءا بتونس 

، غير أن هناك من يسميها بالربيع العربي وآخر بالشتاء العربي أو ومصر واليمن والبحرين

  ...ربي وهكذا دواليكعالدمار ال

تبدو لي "ويضيف ... على أنها انتفاضة كبيرة): "سمير أمين(حيث يعرفها الدكتور 

الحركة التي اتخذت مجراها في المجتمعات العربية في واقع األمر انطالقا ثوريا قد يتحول 

، فما حدث هو أكثر من انتفاضة آو ثورة يعود بعدها المجتمع إلى ال أكثر... ثوريإلى مد 

  ]2[".من حركة احتجاج، لكنه أيضا اقل من ثورة ماكان عليه قبلها، أي أكثر

ودي نسم الثورة ُوامنذ البدء أطلق على الحدث ): "طاهر لبيب(ويضيف الدكتور 

رأى ما حدث انتفاضة أو رآه : في غموض المدلول اًظ عليه، داالّ، وجد سندفّّحتبه، منَ 

ّرد أو عصيان، وقيل أكثر من انتفاضة واقّل من ثورة، في بلدان الخوف العربي قيل تمُّ

والشعب  ثور الثورة: ، أّما األنظمة استعملت الجناس)ةغبال( سكرةٌ ترجى لها صحوةٌ

لكن إذا كان هذا فلَِااستراتيجياتهمية لتس، ال براءة في كل الحاالت، إذ لشغب ،ال يحتفظ  م

سلبون الحق في وبأي أخالقية ُي) ناقصة(معرفة  بأيبتسمية أطلقها الفاعلون على فعلهم؟ 

ر؟ صحيح أن الثورة اثم أليس في النفي الداللي للثورة نفي داللي للثو، اختيار عنوان فعلهم؟

ويضيف  ]3["ي الداللة، آجاله؟بما تنجزه، ولكن لم ال ينظر اإلنجاز من دون تسمية تقّصر ف

تعاريف الثورات العربية مؤجلة، ليس اآلن غير االكتفاء بما قد : "دائما الدكتور طاهر لبيب

القول بثورة : يبدوا في المطلق من المسلمات، ولكنه في الحالة العربية من المفاجآت

  ]4[".الخطاب)مستحيل(الممكن، المفاجأة هي في خروج الممكن االجتماعي عن 
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سميت : "ويضيف صادق جالل العظم في تعريفه للثورات العربية ويقول

انتفاضات الربيع العربي الراهن بثورات الشباب وثورات التكنولوجيا العالية لالتصاالت 

قال وفايسبوك وتويتر نفون اللوالمعلوماتية مثل االنترنيت والكومبيوتر المحمول والت

لتطور األحداث لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة، وفي هذا ويوتيوب والفضائيات المتابعة 

كله نقلة هائلة لعبت بصورة حاسمة لصالح الشعوب الثائرة وبمساعدتها على تعزيز 

المنحنى السلمي لتحركها وعلى الظهور بمظهر الحراك الواعي والمثقف المتمكن من أحدث 

  ]5[".إنجازات العصر في ميدان تكنولوجيا االتصاالت

هي عبارة عن "الدكتور مسعود ظاهر فيكتفي بتعريف الثورات العربية ويقول  أّما

  ]6[".!! انتفاضات شبابية فحسب

ورغم تعدد تعاريف الثورات العربية وتعدد تصورات المحللين والباحثين إالّ أنها 

والجدل والدراسة فالبد من حصرها كواقع وذلك بتقصي حيثياتها  لالهتمامتبقى واقع مثير 

  .نظرية والواقعيةال

  : واقع الثورات العربية

إّن أول سؤال نبدأ به لتقصي حقيقة الثورات العربية وهو عن توقيت الثورات 

وهو السؤال الكالسيكي المعهود الذي "العربية؟ أو باألحرى لماذا في هذا الوقت بالذات؟، 

ترفعه فورا وبعصبية ظاهرة عقليات المؤامرة وتفسيراتها السوريالية لحظة وقوع أي حدث 

غير أن تفسير ما يحدث  ]7[، "لعربي أو العالم اإلسالمي عموماملفت إن كان في العالم ا

من ثورات عربية على أنها مؤامرة خارجية جاءت على ألسنة الزعماء والقادة العرب الذين 

غير ظريات المؤامرة، نكانوا يصرون على بقاءهم واستبدادهم فكانوا في كل مرة يحتمون ب

مار الزعماء والقادة أنفسهم للغرب من اجل تثبيت أن هذه المفارقة المثيرة للجدل هو استث

و هو عميل استخباراتي أمريكي _اتهم مايلز اكس كوبالند " حكمهم وإطالة عمره، حيث

زعماء عربا بالخيانة، وآخرين بالعمالة، وكشف عن الكثير من ديبلوماسية ما وراء _ سابق 

ورة مغايرة، لما كان شائعا الكواليس، فأظهر سلوك حكام ورجاالت السياسة العرب في ص

كما تحدث ...كما تحدث عن ناصر وصدام معتبرا إياهما صناعة أمريكية...ومعروفا عنهم

عن نشاط المخابرات األمريكية في المنطقة العربية، واخطر وأشهر عملية فضح للعبة 
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إذ ]. 8["، التي تتحرك على المسرح السياسي في العالم )الزعماء(السياسية والدمى السياسية 

أن اهتمام الواليات المتحدة األمريكية الوطن العربي ليست بجديدة حيث تعد أهم الملفات 

اإلستراتيجية لدى المخابرات األمريكية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وانتهاجها لسياسة 

ملء الفراغ بعد انسحاب بريطانيا من الشرق األوسط، بل وبالتأكيد الحفاظ على بقاء 

رائيل في المنطقة، وكل هذا وذاك مرتبط بتداعيات الظروف الراهنة في الوطن العربي، إس

  . أو باألحرى بموجة الثورات العربية

غير ان طرح سؤال عن سبب هذا التوقيت بالذات وفي خضم هذه الظروف الدولية، تكون 

مؤامرة  يةأليس المطلوب كشف " : مهمة بمكان، حيث يرى الدكتور صادق جالل العظم انه

بل البد من متابعة الظروف  ]9["حقا، وال أية إجابة جادة أو شبه جادة عن هذا السؤال

 اتهو من قبيل المصادفة أن الثورفالعامة عند اندالع هذه الثورات أو االنتفاضات الشعبية، 

األزمة االقتصادية العالمية غير  رالعربية الراهنة قد اندلعت بعد ثالث سنوات من تفج

المسبوقة التي عصفت بالرأسمالية العالمية، والتي مازالت تتفاقم وتتفاعل وتتماشى؟ من 

ا في ضوء التبصر التاريخي، الذي يربط الثورات صالصعب أن يكون األمر كذلك، وخصو

، وإذا كان هذا الوضع األمريكي فقد انفجرت ]10["ويةبنيالشعبية باألزمات االقتصادية ال

، وكان يعني أن كل السياسة التي اتبعتها الدولة األمريكية 2008سبتمبر األزمة المالية في 

منذ مطلع تسعينات القرن العشرين لم تفض إلى تجاوز األزمة التي رسمت هذه السياسة من 

الرأسمالية باتت أكبر من أن تحل في الشكل التقليدي المعتمد  ةأجل تجاوزها، وأن األزم

إذا كانت اإلمبريالية مندفعة "التحكم في النفط حيث واق على الحرب والسيطرة على األسو

لتحقيق السيطرة الشاملة من خالل إعادة بناء البنية المجتمعية لضمان السيطرة المديدة أو 

على التوسع العسكري، والحرب ) 2008 – 1990(المطلقة، وعملت طيلة عقدين تقريبا 

و هنها، وأيضا إذا كان هدف كل ذلك والتدخل من أجل فرض ابتكار أمريكي لعالم يفلت م

وهو األمر الذي فرض  ]11["تجاوز األزمة االقتصادية التي تعيشها الرأسمالية األمريكية

بالتالي سعت إلعادة تشكيل العالم ولمي اهيمنة الواليات المتحدة األمريكية على االقتصاد الع

فرضت ما أسمي "يث وفق مصالحها هي بالذات بغض النظر عن مصالح قوى اإلنتاج، ح

اما من أجل حرية تمالتي عملت على فرض سوق عالمي مفتوح ) المتوحشة الليبرالية(بـ

األطراف من خالل  يتح مجاالت نهب ففتها وقامت بعولمة أسواق األسهم، وامضارب
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اق العالم في ركما عادت إلغ)... ثروة الشعب(تشكيل طبقة مافياوية نشطت في نهب 

هذا ] 12[.كشكل تقليدي لحل األزمة) الحرب على اإلرهاب(ن انوحروب مستمرة تحت ع

الفوضى الخالّقة، أي الفوضى "، هو العالم الذي أنشأته، وهو عالم الفوضى والدمار والنهب

التي تخلق الربح من خالل الفوضى التي تسمح بالنهب، عالم البورصات والمضاربة 

التراكم المالي من خالل عملية إعادة إذا كانت الحروب تمتص "و] 13["والنهب والحرب

  ]14[".البناء التي تتبعها

من جهة، ، األزمة إلى نهب أعلى أفضت"وهذا ما نجده على الصعيد العربي حيث 

بعد ، )الغذائية والنفط وبالتالي كل السلع الضرورية(وإلى تصاعد السلع اإلنسانية األساسية 

وهو  2008و 2007واألرز والذرة سنوات عمليات المضاربة على السكر والقمح والنفط 

مقدرة العائلة على  أصاباالحتقان االجتماعي نتيجة االنهيار الذي  علىاعد ساألمر الذي 

العيش، ولهذا تحقق ارتفاع كبير في أسعار كل السلع الضرورية وانهيار كبير في الخدمات 

ي الذي طرح مشكالت لنصل إلى درجة من االحتقان في الشارع العرب" والصحة والتعليم

الطبقات الشعبية في حراك تصاعد إلى أن وصل إلى انتفاضات عمت كل من تونس ثم 

ويحدد الدكتور سمير أمين بدقة أكثر ... مصر وليبيا واليمن وسورية والعراق والبحرين

أعلنت حكومة واشنطن خطة : "واقع الثورات العربية انطالقا من الثورة المصرية إذ يقول

إلجهاض المد الثوري في مصر، من خالل مرحلة انتقالية قصيرة يبقى نظام الحكم أوباما 

خاللها في أيدي الطبقة الحاكمة بعد الحفاظ على الدستور الحالي، بتعديالت تافهة وانتخابات 

سريعة عاجلة تضمن مساهمة اإلخوان المسلمين في البرلمان واستمرار النظام، وتوجد اآلن 

تفند ذالك، وهذا إن دّل على شيء فإنه يدل، على وجود إستراتيجية .]15["وثيقة أمريكية

أمريكية مبرمجة ومخططة في المنطقة العربية، وهي قديمة ومستمرة إلى يومنا هذا، حيث 

على تنفيذ "يصرح كوبالند في كتابه لعبة األمم كيف أشرفت الواليات المتحدة األمريكية 

وجهود أمريكا في استبعاد اإلسالم عن أي سلطة، ...بيكثير من االنقالبات في العالم العر

وتشجيعها جمال عبد الناصر في مصر شعار القومية العربية، على الرغم من أن الشعار 

أكبر، ولكنهم خافوا من انتشار اإلسالم، كما أرادوا أن  ةاإلسالمي سيعطيه مساحة جماهيري

المي المتنامي، فحصل المراد وتم ضرب تكون القومية العربية أداة لكبح جماح التيار اإلس

وقد كان ] 16"[ذلك التيار في مصر وكثير من الدول العربية ضربة كبيرة كما يقول كوبالند
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أول ظهور لحركة اإلخوان المسلمين، في الثالثينات، وقد تم استبعادها من أي محاولة 

في مجمل الدول  سنة تعود مرة أخرى تقريبا 80للدخول في الممارسة السياسية، وبعد 

العربية وبشكل واضح في مصر وذلك بصعود حزب اإلخوان المسلمين إلى الحكم بطربقة 

شرعية وديمقراطية وألول مرة في تاريخ مصر، والغريب في األمر هو إضعاف هذه 

الحركة وتجميدها ووصفها بالتطرف والتخلف والعجز عن مجارات الديمقراطية وهذا في 

يس إال خاصة بعد العرقلة والكبح الذي عرفه هذا الحزب جوهره ضرب لإلسالم ل

اإلسالمي من مختلف الطوائف الدينية المصرية، وهذا ما أدى إلى اختناق وضعف األداء 

السياسي لهذه الحكومة أمام الشعب المصري مما أدى بهذا األخير من سحب الثقة من 

من حرب أهلية إلى حرب  الحكومة ومطالبتها بالتنحي مما ادخل مصر في منعرج خطير

والذي سمى اإلخوان " وفي هذا السياق يحلل الدكتور المصري كريم جبائلي ... طائفية

المسلمين في مصر، بجماعة اإلخوان المتأسلمين، ويضيف على أنها جماعة متطرفة، 

وشبهها بالحركات المتطرفة التي ظهرت في الغرب خالل الثالثينات، وهي الحركات 

فاشية، فاألسالماوية هي حركة معيقة لدينامية وتقدم الشعب المصري، ويضيف النازية وال

ان هذه الحركة تستعمل الدين من اجل خداع الدين، كما يرى أن هناك فرق بين اإلسالم، 

وهكذا نستنتج أن ] 17..." [واإلسالم السياسي، وهو بالضبط الفرق بين الصهيونية واليهودية

لجمود وعدم قدرته على التعاطي مع الحياة السياسية مستمر استهداف اإلسالم ونعته با

 11وواضح خاصة مع تسارع األحداث بتعقد المتغيرات الدولية خاصة بعد تفجيرات 

الحرب الشاملة ضد ( م وإعالن الرئيس األمريكي برنامجه والمتمثل في  2001سبتمبر 

بعد إعالنه المشهور والتي تمثل في جوهرها الحرب على اإلسالم، خاصة ) اإلرهاب

والصريح بعودة الحروب الصليبية، وذلك إلعادة ترتيب البيت األمريكي وتفادي بداية 

هل " انفالت العالم من قبضتها، اذ نجد وبصراحة تساؤالت دونالد رامسفيلد تؤكد ذلك 

ن ؟، وزارة الدفاع تتغير بالسرعة المطلوبة لتتعاطى مع البيئة األمنية للقرن الحادي والعشري

هل يمكن لمؤسسة كبيرة أن تتغير بالسرعة الكافية؟، هل تتغير الحكومة األمريكية بالسرعة 

كل هذه التساؤالت حاول بوش تبريرها عن طريق عرض للعضالت ] 18"[الكافية ؟

، 2003العسكرية األمريكية من خالل تنفيذ عمليات عسكرية من خالل اجتياح العراق 

ألف  150، حصل تحرك أكثر من 2003فبحلول خريف "بحجة الحرب على اإلرهاب، 

جندي أميركي في قلب العالم العربي، كان أداة توظيف جهادية ذات جاذبية شبه غامضة 
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النواحي، كان التوظيف اإلرهابي متصاعدا، بشكل واضح وجلي، عبر العالم العربي، حيث 

  في اليمن،  أشارت تقارير السي آي إي إلى أن المدارس اإلسالمية الدينية،

و المملكة العربية السعودية وإيران تسجل اكتظاظا، وكانت كذلك المساهمات لرجال الدين 

الراديكاليين وعملياتهم تسجل إزديادا، وكان الماليين يشاهدون يوميا على قناة الجزيرة 

الفضائية، صور الدبابات األمريكية في بغداد وتكريت، وكانت ملحمة العراق تردع الشباب 

من الوقوف على الحدود، كانوا ينضمون إلى القتال العالمي  –في العراق والخليج  –العرب 

وهنا نستنتج أن الخوف من " ضد الصليبي بوش وجيشه الكافر، دفاعا عن قضية جيلهم 

اإلسالم آو ما يسمى باالسالموفوبيا هو الحقيقة الجوهرية لإلستراتيجية األمريكية في 

( ذه اإلستراتيجية له عالقة بالثورات العربية، فهي استمرار لسيناريو المنطقة، واستمرار ه

، في الوطن العربي وذلك من خالل التدخل في المنطقة وإعادة ترتيب )الحرب على اإلسالم

البيت العربي حسب ما يخدم المصالح األمريكية والبقاء الصهيوني، وذلك بتفكيك وإعادة 

منطقة الشرق األوسط، فمن المشاهد المتكررة من خالل تركيب األنظمة العربية خاصة في 

متابعة الثورات العربية، هو مباركة صعود األحزاب اإلسالمية إلى الحكم تارة وإسقاطها 

وإضعافها بعد حين، وذلك بضرب اإلسالم واثبات عجزه عن إحتواء الحياة السياسية 

العمق العربي ويزيده تشتتا  وتحقيق الديمقراطية والحكم الراشد، وهذا مايزيد من ضرب

وضعفا وانقساما من خالل إضرام االنقسام العربي العربي واإلسالمي مع مختلف الطوائف 

الدينية العربية في حين نجد نتائج هذه الثورات تخدم األجندة األمريكية ومقاييسها 

  .لعالميةاإلستراتيجية حسب مصالحها القومية، التي تعمل على تمديد سيطرتها وهيمنتها ا

  : تحدي الثورات العربية ورهان الدور اإلقليمي التركي: ثالثا

لقد كان موقف تركيا إزاء الثورات العربية والذي تجّسد في البداية موقف الترقّب 

الحذر من الثورات العربية لكنها في النهاية ساندت الثورات العربية، فقد طالبت بن علي 

ت لكنه عارضت التدخل العربي في ليبيا في البداية ما ومبارك بالتنحي بعد فترة من الصم

تركيا  اتهامأدى إلى اندالع التظاهرات ضد تركيا أمام القنصلية التركية في بنغازي مع 

بدعم القذافي وإحراق العلم التركي بل تدعو القذافي إلى التنحي وتغلق سفارتها في 

ا تبنت منهجا حذرا اتجاه الثورة طرابلس، كما قدمتمشروعا لحّل األزمة الليبية، بينم
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مع العالقات بدول الخليج العربية من ناحية والقضايا الطائفية من ناحية ....... البحرينية

أخرى، كما تبنت منهجا حذرا اتجاه الثورة السورية، ما أّدى إلى اهتزاز ثقة بعض الشعوب 

مضطربابل انتهازيا، أي العربية في السياسة التركية، وفي ذلك كله بدا الموقف التركي 

تحكمه المصالح االقتصادية فحسب، ما دعا أحد المتخصصين العرب في الشأن التركي إلى 

اتجاه الثورات العربية، وهو أمر ) ميكيافيلية(التساؤل عما إذا كانت تركيا تتبع سياسة 

والشعبي  مفهوم أخذا في االعتبار عنصر المفاجأة والتعقيد والتناقض بين الجانبين الرسمي

في الثورات العربية وعنصر المصالح االقتصادية الحيوية التركية في بعض البالد العربية 

  ]19.["مليار دوالر 15حيث لها استثمارات في ليبيا تبلغ نحو 

إن اهتمام تركيا بما يحدث في محيطها اإلقليمي خاصة الجوار العربي راجع الى 

راتيجية التركية الجديدة، وان مبدأ تعدد البعد كون الوطن العربي فاعل أساسي في اإلست

يحتوي على الوطن العربي، كأهم األبعاد التركية الخارجية، وبالتالي فامن وإستقرار 

المنطقة له عالقة وتأثير على امن واستقرار تركيا الداخلي لذا فإن الثورات العربية تؤثر 

درة على التحكم في شؤونها السياسية مباشرة في السياسة الداخلية التركية مما يفقدها الق

الداخلية وتحقيق تطلعات سياستها الخارجية، وهذا ما يمثل تحديا صعبا بالنسبة لتركيا وفي 

هذا الشأن تحاول تركيا على الحفاظ على نموذجها اإلستراتيجي وتقديمه للمجتمعات العربية 

تها وواقعها من جهة، كفرصة ال بد من استثمارها لصوغ منظومة من العالقة بين هوي

وقد برزت الحاجة إلى االستفادة " وتوقها إلى إقامة نظام ودولة حديثتين من جهة أخرى، 

من النموذج التركي في الداخل واضحة، بعد نشوب إنتفاضات الشارع العربي في أكثر من 

م، ويضيف الدكتور محمد نور الدين في نفس السياق، انه قد دلت 2011دولة عربية عام 

التجربة في العالم العربي، كما في تركيا على إن محاوالت إلغاء اآلخر في المعادلة الداخلية 

كانت توصل إلى نتائج كارثية، وينسحب هذا على العالقة بين النظام واإلسالميين وعلى 

  ]20[ .العالقة بين المجموعات العرقية والدينية والمذهبية

ومما تجدر اإلشارة إليه هو انه من الخطأ المنهجي استنساخ النموذج التركي في السلطة في 

الداخل واسقاطه كما هو على الواقع العربي، بل ال بد من االخذ بعين اإلعتبار المعطيات 

  . التاريخية والثقافية واالجتماعية والتي تختلف من دولة ألخرى
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 ول لإلتحاد األوروبيتركيا ورهان القب: المطلب الثاني

إن من محّددات القناعة التركية فيما يخص مستقبلها مرتبط بالغرب عموما، 

االتحاد األوروبي والواليات (وأوروبا خصوصا، وهو الدافع الذي يقودها إلى دائرة الغرب 

واألمر واضح من خالل حرص تركيا على االنضمام إلى مختلف المؤسسات )المتحدة

نظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومجلس أوروبا ومؤتمر األمن والتعاون األوروبية، مثل م

  .في أوروبا، إضافة إلى التزامها بمعظم المواثيق األوروبية

وحول اإلصرار التركي على االنضمام إلى االتحاد األوروبي مستمر وربما أكثر 

لتركيا ضمن  من أي وقت مضى رغم وتيرة التماطل األوروبي وعرقلة القبول النهائي

الجماعة األوروبية إالّ أن المساعي الحيثية لحكومة العدالة والتنمية في مواصلة مسيرة 

االنضمام باتت على رأس أولويات السياسات الخارجية التركية، إذ تسعى بكل جهدها 

الحصول على العضوية عبر تلبية شروط أو معايير كوبنهاغن وهذا ما انعكس على الواقع 

أن االنضمام "باإلصالحات الشاملة التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية والذي يرى  والمتمثلة

إلى االتحاد األوروبي سيزيد من فرص االستقرار السياسي، والتقدم االقتصادي في تركيا، 

كما سيزيد من أهمية الموقع اإلستراتيجي لإلتحاد األوروبي ذاته، والسيما أن تركيا تقع في 

الخليج العربي وبحر قزوين، كما سيعزز انضمامها : قتين نقطتين في العالمجوار أغنى منط

وزن االتحاد السياسي في العالم اإلسالمي على أساس أن في إمكانها أن تكون جسرا بينه 

، ومن هذا المنطلق يمكن لتركيا أن تبادر عبر سياستها الخارجية "وبين القارة العجوز

ن قوي لمستقبل قبول وانضمامها لإلتحاد األوروبي، باالهتمام بهذه المكتسبات كرها

إّن وضعية تركيا التأثيرية وما يمكنها أن تقوم به من أجل "ويضيف أحمد داوود أوغلو 

تجاوز التوتر القائم بين الشرق والغرب، ال تكمن في كونها حسرا بين الشرق والغرب، بل 

انصهرت فيها الحضارات المختلفة، على النقيض من ذلك، فتركيا في حد ذاتها تمثل بوتقة 

كلها، فقد كانت مهدا  تفباعتبار موقعها الجغرافي تقع تركيا في مركز وقلب الحضارا

... لحضارات، أو امتزجت بحضارات أو كانت وطيدة الصلة والجوار بحضارات أخرى

ذلك فتركيا يمكنها أن تسهم إسهاما جادا في السالم العالمي، جنبا إلى جنب مع أوروبا و

باعتبارها دولة تضرب بجذورها التاريخية والحضارية في بالد الرافدين، وباعتبارها أمة 

وهذا كله يعّد رهانات يمكن أن تبني عليها ] 21[، "هضمت عدة حضارات وتعايشت معها
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تركيا إستراتيجياتها الخارجية لتحريك دورها اإلقليمي والدولي، ولتعزيز هذا الهدف مستقبال 

ا استثمار رهانات عديدة على مستوى انضمامها لإلتحاد األوروبي مستقبال من فعلى تركي

  : بينها

 : الرهان االقتصادي -1

يعّد االتحاد األوروبي أفضل تكتل يمكن أن تنّضم إليه تركيا، وقد عّبر عد ذلك 

العضوية في االتحاد األوروبي : "بقوله 1995الرئيس التركي السابق سليمان ديمريل عام 

ذات معنى خاص بالنسبة إلى تركيا التي تولي مكانة متميزة ألوروبا في عالقاتها 

ية، وهي عالقة ذات جذور تاريخية، وهذه العضوية الكاملة االقتصادية والسياسية والثقاف

في اإلتحاد، وتبذل جهودها لتتجاوز مشكالتها االقتصادية والسياسية، وال ينبغي ألحد أن 

تضلّله مشكالتنا العابرة، فنحن نؤمن بأن بالدنا تمتلك القوة االقتصادية الكافية لتحقيق 

يقة ال يمكن إنكارها وهو القفزة النوعية التي وحق] 22"[االندماج مع اإلتحاد األوروبي

عرفها االقتصاد التركي في عهد حزب العدالة والتنمية حيث ركّزت حكومة أردوغان 

على إصالحات اقتصادية مهّمة أعطت دفعة قوية لالقتصاد المحلي التركي ودفع مستوى 

إجراءات جديدة الصادرات إلى الخارج وليس هذا فحسب بل اهتمت تركيا يأخذ تدابير و

ذات صفة عالمية لمواجهة األزمة االقتصادية العالمية، وذلك بالمبادرة بإيجاد حلول ذات 

صفة عالمية لمواجهة هذا التحدي العالمي وذلك بالعمل جديا داخل منظمات عالمية مهمة 

األكثر تأثيرا والقادرة على االهتمام بحل مشكالت  (G20)وتعّد منظمة الدول العشرين "

االقتصاد العالمي، وتتبوأ تركيا بعضويتها داخل منظمة الدول العشرين موقعها في معسكر 

وهذا ما يزيد من ثقلها ] 23"[إنتاج الحلول لمواجهة تهديدات األزمة المالية واالقتصادية

قويا ال مناص لإلتحاد األوروبي منه  االقتصادي اإلستراتيجي الدولي مما يجعله رهانا

بدأ االقتصاد التركي بناء على توجه أمريكي يلقى الدعم والتقوية التي تساعد على "حيث 

تحسنه من أهمها ما قدمته الواليات المتحدة من صفقة كبيرة لتركيا هي إنشاء خط أنابيب 

ميناء جيهان على البحر الحديد الذي يبدأ من بحر قزوين عند باكو لينتهي في تركيا عند 

  .]24. [المتوسط
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 : الرهان األمني والعسكري - 2

إن العبد األمني والدور األمريكي في دعم ترشيح تركيا للحصول على العضوية 

التركية خاصة بعد توقيع اتفاقية مد خط األنابيب من - من جّراء توطّد العالقات األمريكية

روبي يدرك خطورة ابتعاد تركيا عن الدائرة ما جعل االتحاد األو"القوقاز إلى تركيان 

األوروبية واتجاهها نحو توثيق عالقاتها مع أمريكا على حسابه فهناك توتر معلن وغير 

معلن داخل ملف األطلسي بين الواليات المتحدة وأوروبا التي تشعر بأنها ضعيفة عسكريا، 

لتالي فإن ترشيح تركيا ما يجعلها تشعر بالحاجة إلى تركيا من الناحية األمنية، وبا

وهذا ما ] 25"[للعضوية هو محاولة لالستفادة من مساهمتها في الجهد األمني األوروبي

حيث تولي تركيا أهمية قصوى لقوتها "يفسر اهتمام تركيا بالجانب األمني والعسكري 

تجدر اإلشارة إلى أن ... العسكرية وتعزيز التسلح والتدريب وتخصيص ميزانية لتسلح

البناء االستراتيجي للجيش التركي قامت منذ فترة طويلة على قواعد المدرسة أسس 

، باإلضافة إلى ثقل تركيا في حلف الناتو يجعلها ذات أهمية إقليمية ودولية ال ]26"[الغربية

حلف الناتو، اتحاد غرب أوروبا، : "يستهان بها فمن خالل دور تركيا في المنظمات الثالث

حيث يقول خافيير سوالنا، األمين العام السابق لحلف " ون األوروبيومؤتمر األمن والتعا

ألكثر من نصف قرن كان الناتو الجزء األهم في األمن الغربي، لم يحم أراضينا : الناتو

فحسب بل قيمنا المشتركة نحن نمتلك اليوم فرصا جديدة لتعزيز قيمنا المشتركة ولتقوية 

... األوروبي كاملة –األطراف عبر منطقة األطلسي  الروابط الثنائية والروابط المتعددة

ولتركيا دور رئيسي تؤديه في هذا المسعى المشترك فهي بلد من البلدان األوروبية ومن 

بلدان البحر األسود والبلقان والشرق األوسط والبحر المتوسط، وهي بوابة آسيا الوسطى، 

غير أكثر ما علية من ذي باختصار تكون شراكة تركيا في الحلف، في العالم المت

، وكل هذا وذاك يشكل أوراق رابحة في أجندة الدبلوماسية التركية البد من ]27"[قبل

التركيز عليها لكسب رهانات مستقبلية تؤّهل انضمام تركيا لالتحاد األوروبي من جهة 

  .وتحقيق تطلعاتها اإلقليمية والدولة من جهة أخرى
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 : الرهان السياسي -3

هذا الرهان المستقبلي إلمكانية انضمام تركيا لإلتحاد األوروبي هو  ويمكن تحديد

الخطاب المعتدل لحزب العدالة والتنمية أحد األسباب الرئيسية لنجاح تركيا في اإلصالح "

وقد طرح حزب العدالة والتنمية مفهوما جديدا ... السياسي وفي تطبيق معاييره كوبنهاغن

الحكم باسم الديمقراطية المحافظة، التي ال ينفك لتوصيف نفسه وتأصيل سياساته في 

الحديث عنها يدور في كل مناسبة وعلى مستويات قيادية، والتي تُظهر الحزب حزبا يؤمن 

، ويعني ذلك أن الطرح "بمبادئ الديمقراطية العالمية من دون التضحية بالقيم المحافظة

محافظة ال يعني بأي حال من الذي يتمّسك به أردوغان يتضمن تشديدا على كون مبدأ ال

  .األحوال إتباع منطلقات دينية لتسيير أمور الحكم

وكثيرا ما يؤكد أن حكومته تولي أهمية للدين قيمة اجتماعية، لكنها ال ترى 

حيث أن استخدامه أداة من أدواتها أو تطبيق مناهج سياسية "ممارسة السياسة على أساسه، 

وهذا يجعل من ] 28"[في المجتمع فحسب، بل بالدين ذاته باسمة ال يضّر بالتعددية السياسية

توظيف النموذج التركي الحتواء التطرف اإلسالمي في تركيا، بل كذلك في العالم 

اإلسالمي إذا ما تم فعليا قبول تركيا عضوا كامال في االتحاد ومدى التأثير الذي كان 

إلى هذا الرهان، رهان  فليحدثه على االتجاهات اإلسالمية المتشددة والمتطرفة ضي

سياسي آخر البد من استثماره من طرف الدبلوماسية التركية وهو الليونة والمرونة 

من أهم "السياسية لتركيا ومدى تكيفا مع المتغيرات الدولية، فحسب أحمد داوود أوغلو أّن 

تجابة السمات التي ورثتها الجمهورية التركية عن الدولة العثمانية هي القدرة على االس

السريعة والصحيحة من أجل مواكبة المتغيرات الدولية، السيما المتغيرات التي تحدث في 

أوروبا، وقد ساعدت هذه االستجابة الجمهورية التركية على إنجاز تحوالتها السياسية 

وهذا رهان إستراتيجي يجعل تركيا داخل االتحاد األوروبي تتوافق وتنسجم ] 29"[بنجاح

هات األوروبية والدولية، ومن جهة أخرى نجد أن لالتحاد األوروبي مع مختلف التوج

فإن كانت الرؤية "رؤية إستراتيجية مستقبلية فال يمكن أن تتحقق بمعزل عن تركيا 

المستقبلية لالتحاد األوروبي تستهدف التحول إلى العب دولي، فينبغي عليه إذن تحقيق 

اإلمبراطورية الرومانية ثم اإلمبراطورية مبدأين ذهبيين ورثهما عن االسكندر األكبر و

وهذا يعني أنه ال يمكن " االبريطانية أال وهما التعددية الثقافية واالرتباط اإلستراتيجي بآسي

أن يصبح االتحاد األوروبي قوة أوروبية عظمى ذات تطلع دولي وعالمي ما لم تصل إلى 
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م تركيا ومنه على الدبلوماسية وتحقق ذلك مستحيل دون قبول انضما) أوراسيا-أفرو(آسيا 

التركية أن تستثمر هذه الورقة الرابحة والضغط بها كرهان مستقبلي ناجح ورشيد يمكن 

... تركيا من تحقيق أجندتها اإلستراتيجية المستقبلية على المستوى األوروبي ومنه الدولي

تعلق بتلك كما يعترف لتركيا نجاحا سياسيا ذو أهمية على الصعيد السياسي وذلك الم

اإلصالحات التي قام بها حزب العدالة والتنمية والتي أسفرت عن تغيرات سياسية في 

النظام وفق الشروط األوروبية من جهة، ومن جهة ثانية لكبح تدخل الجيش في الحياة 

وهذه اإلصالحات كانت المسمار األول في نعش سلطة "السياسية التركية من جهة أخرى 

تقليص نفوذه وحماية السلطة السياسية من مغامرات العسكر، وتجاوز الوصاية العسكرية و

مسئول شؤون توسيع ) غورتن فيرهوغن(القواعد الديمقراطية، ولم يكن غريبا أن يرى 

  .االتحاد األوروبي أّن هذه اإلصالحات هي الثورة الثانية بعد ثورة أتاتورك

 2010سبتمبر  12في  وجاءت الموجة لثانية الكبيرة والحاسمة من اإلصالحات

التي قسمت نهائيا ظهر المؤسسة العسكرية والمؤسسات القضائية المؤتمرة بأمر العسكر، 

والسيما المحكمة الدستورية ومجلس القضاة والمدعين، ودخلت تركيا في مرحلة جديدة 

من تاريخها بإعالن رجب طيب ألردوغان فور نجاح التعديالت في استفتاء شعبي بـ 

 ].30"[من األصوات عن نهاية نظام الوصاية العسكرية 58%

 : الرهان الثقافي -4

لقد شهد العالم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر توترا وتدهورا في العالقات 

بين الشمال والجنوب، وبين الشرق والغرب، وبين اإلسالم والمسيحية، وهذا الوضع 

في إحالل السالم والحد من التوتر  الراهن يمكن أن يخدم تركيا بحكم دورها المنشود

العالمي فإن تركيا ذات موروثات تاريخية وثقافية تؤهلها للتأثر في قدر أوروبا ومستقبلها 

تقع تركيا في مركز لقاء الحضارات من حيث عمقها الجغرافي والتاريخي، كما أنها : "إذ

ة تأثير متبادل مع في موقع يمكنها من اإلسهام في السالم العالمي بما لديها من ساح

وينبغي على تركيا أن تحدد وبشكل صحيح اإلسهامات التي ] 31"[الحضارات المختلفة

يمكن أن تقدمها لالتحاد األوروبي وهذا ما يزيد من توطيد العالقات بين تركيا واالتحاد 

األوروبي وستكون قد اكتسبت أهمية بالنسبة إلى لقاء الحضارات، وليس هذا فحسب بل 

الرأي العام في العالم اإلسالمي يدرك أن "ثمين الرهان الثقافي التركي، كون يزيد ت

عالقات تركيا باالتحاد األوروبي هي التي ستحدد موضع الجغرافية اإلسالمية كلها في 
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خاصة وأن أوروبا تعاني " الساحة العالمية في ظل نظام ما بعد الحادي عشر من سبتمبر

والتي تراه خطرا مهددا ألمن وسالمة المجموعة ] 32) [اإلسالموفوبيا(من ظاهرة 

تفجيرات قطارات مدريد ولندن، من اتساع نطاق "األوروبية على غرار ما أسفرت عنه 

لدى الغرب، فإن ثمة فريقا أوروبيا ما زال يرى أن قبول دولة ) اإلسالموفوبي(ظاهرة 

أهم جوانبه أن تركيا معظمها سكانها من المسلمين في االتجاه األوروبي يعني في أحد 

باتت جسرا بين الحضارتين المسيحية واإلسالمية، ومن ثم فإن العضوية التركية من شأنها 

أن ترسل إشارة إلى جوار تركيا مؤّداها أن االتحاد األوروبي يبدي من المرونة 

فالتقاء ] 33"[واالستنارة ما يكفي لتقديم منظور الشراكة الفعلية واألصلية على ما سواه

اإلسالم والعلمانية في تركيا وحنكة حكومة العدالة والتنمية في إيجاد طريق يعيد عن 

الصدام والصراع اإلسالمي العلماني، والمتمثل في صياغة مبتكرة الحتواء اإلسالم 

والعلمانية جنبا لجنب مكّرسة بذلك مقاربة تركية تشجع التعايش الحضاري اإلسالمي 

  .سيحي والذي بات مثل تحديا أوروبيا ومنه عالمياالعلماني ومنه اإلسالمي الم

  سيناريوهات مخرجات الدور التركي الفعلية والمحتملة: المبحث الثاني

بما أن المستقبل هو البعد الوحيد الذي يفتح المجال أمام اإلدارة اإلنسانية للتدخل، 

ة التي تعنينا في فإن علينا أوال أن نعرف ما هي المسارات المحتملة التي ستأخذها الظاهر

المستقبل، فإذا تعرفنا على كل المسارات المحتملة يصبح من الضروري علينا أن نعمل 

على دفع األمور باتجاه المسار الذي يحقق لنا أكبر قدر من المكاسب وأقل قدر من 

الخسائر، وفي بحثنا هذا نحاول استشراف مستقبل الدور التركي إقليميا ودوليا ومعرفة 

المحتملة التي ستتبعها تركيا لتحقيق اكبر المكاسب وأقل الخسائر، ونظرا  المسارات

للظروف الدولية الراهنة المتقلبة والمتغيرة تجعل من عملية االستشراف محاطة بالعديد من 

الصعوبات، ومن ثم فإن األفكار المطروحة حول مستقبل الدور التركي تظل اقرب 

راجعة مع زيادة تبلور آثار هذه المستجدات المتغيرات االجتهادات األولية التي تتطلب الم

  .الدولية الراهنة

ولقد قمنا في هذه المحاولة بتطبيق طريقة السيناريوهات أو االحتماالت الممكنة 

الظاهرة قد تتطور في اتجاه أو آخر ولكن أيا كان االتجاه الذي ستسير فيه "بمعنى أن 
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السيناريو التفاؤلي :... ماالت الثالثة التاليةالظاهرة فإنه لن يكون إالّ إحدى االحت

  :وفي هذا الّصدد سنتطرق إلى ما يلي] 34"[والسيناريو التشاؤمي والسيناريو االتجاهي

  على المستوى اإلقليمي: المطلب األول

 : سيناريو تنامي الدور التركي وإقليميا

  : ويمكن أن نبني هذا السيناريو انطالقا من المشاهد التالية

إذا اعتمدت تركيا واقعيا مبدأ سياسة تصغير المشكالت مع دول الجوار عبر   -  أ

 .سياستها الخارجية فإن الدور التركي سيتنامى بشكل متزايد في محيطها اإلقليمي

وفي هذا المشهد تتضح نتائج هذا المبدأ واقعيا من خالل إذا ما قارنا عالقات تركيا مع 

ات وطيدة وأبرز األمثلة على ذلك عالقاتها مع سوريا كافة الدول المجاورة لها باتت عالق

والتي توجت بإبرام عدد من اتفاقيات التجارة الحرة بين " –قبل موجة الثورات العربية  –

وعلى النحو ذاته طورت تركيا ... البلدين، وفتحت الطريق أمام عالقات اقتصادية ضخمة

كما لو كانت ) باتوم(دام مطار عالقاتها مع جورجيا، فأصبح من الممكن لتركيا استخ

تستخدم أحد مطاراتها الداخلية، وهو ما يعد نجاحا دبلوماسيا هاما باإلضافة إلى ذلك 

كما ... عززت تركيا من عالقاتها مع بلغاريا بعد انضمام األخيرة إلى االتحاد األوروبي

القات تركيا أما ع... حافظت تركيا على عالقاتها مع إيران دون أن يعتريها أي اهتزاز

مع العراق فقد تطورت إلى حد كبير وملموس إذ تم تشكيل مجلس إستراتيجي رفيع 

 ].35"[المستوى من كال الدولتين

إذا اعتمدت تركيا واقعيا مبدأ التأثير في األقاليم الداخلية والخارجية لدول الجوار   - ب

  .يطها اإلقليميعبر سياستها الخارجية فإن الدور التركي سيتنامى بشكل متزايد في مح

وفي هذا المشهد ترتسم مالمح الدور التركي إقليميا خاصة في الجوار العربي 

من خالل الدور الوسيط الذي اضطلعت به تركيا في الكثير من المشكالت، كانت من أبرز 

بعد اندالع  2010أدوات تعزيز حضور تركيا في محيطاتها اإلقليمية خاصة في نهاية 

يث يمكن رصد دور تركيا البارز والقوي من خالل دعمها للثورات الثورات العربية، ح

الشعبية ضد األنظمة االستبدادية الحاكمة، وكانت تحركاتها الدبلوماسية في مجملها ملّوحة 

بنموذجها اإلستراتيجي في المنطقة العربية ويظهر ذلك جليا في مباركتها لوصول أحزاب 
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يناير في  25تركيا وفدا من شباب ثورة حيث دعت .إسالمية في كل من تونس ومصر

مصر إلى زيادة تركيا للتعرف إلى نموذجها، والتقى الوفد الرئيس التركي عبد اهللا غول 

إليهم بالسعي إلى تطوير نماذجهم الخاصة، كما لّمح السفير التركي في مصر إلى أهمية 

مى الدور التركي في سيتزايد ويتنا] 36"[النموذج التركي بشرط أن تختاره مصر بإرادتها

 يالمنطقة العربية بعد موجة الثورات العربية على أساس أنها سفيرة النموذج اإلستراتيج

وذلك الحتوائه للتيار اإلسالمي وفي إطار الديمقراطية الغربية التي ستظّل بمظلة الدولة 

صا مع المدنية الحديثة فالممارسة السياسية لحزب العدالة تعتبر نموذجا يحتذى به خصو

أن تيارا ثالثا مثّله اإلخوان المسلمون تحمس للنموذج "الحركة في مصر، حيث نجد 

التركي، فقد رأى أحمد أبو بركة، عضو الهيئة التأسيسية لحزب الحرية والعدالة الذي 

و ليس هذا فحسب ].37"[أّسسه اإلخوان في مصر أقرب إلى نموذج حزب العدالة والتنمية

ركي محاولة جادة في مستقبل اإلصالح في العالم اإلسالمي، ونجاح فقد أعطى النموذج الت

الرمز القائد للعالم " تجربة فتح اهللا كولن التركية فنحن ال يمكن إنكار ان تركيا تمثل 

هذا من جهة ومن ] 38"[اإلسالمي، وهي لديها ميراث تاريخي منذ عهد الدولة العثمانية

وذلك بنجاح حزب إسالمي " عادلة الدين والدنيا جهة أخرى تفعيل االسالم وتوازن بين م

حتى بات يضرب به المثل ...المرجعية والجذور، في التكيف مع نظام سياسي علماني

ومن ثمة فالنموذج ] 39"[إلمكانية القبول بخيار وصول اإلسالميين إلى تشكيل الحكومات

  . التركي الديمقراطي حقق االستقرار والنفوذ السياسي اإلقليمي

فإنها بذلك تعظم من دورها إلقليمي " العثمانية الجديدة"إذا اعتمدت تركيا واقعيا مفهوم  -ج

  .في آسيا الوسطى والبلقان والشرق األوسط

وفي هذا المشهد ترتسم مالمح الدور التركي إقليميا من خالل تأثير تركيا في 

ة التركية اهتمام جاد وقد كان للخارجي"البلقان والشرق األوسط والقوقاز وآسيا الوسطى 

ومؤثر في البلقان السيما في أزمتي البوسنة والهرسك وكوسوفو، وهو اهتمام يرتكز إلى 

، باإلضافة إلى التزام تركيا أكثر بسياسة شرق أوسطية فّعالة يعظّم من ]40"[أسس راسخة

  .أهميتها كبديل إستراتيجي على إسرائيل

فكثير من ... ت أوثق مع تركيافالشّرق األوسط أكثر تشوقا لبناء عالقا"

اإلصالحيين في العالم العربي، ينظرون إلى تركيا كمثال يمكن استخالص الدروس منه، 
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كما أن هناك رغبة في بناء عالقات اقتصادية أوثق، والعرب اليوم مهتمون لدور الوساطة 

اهتمام ، ف]41"[التركي مع إسرائيل أكثر مما كانوا أيام زوال عندما عرض الدور نفسه

تركيا بقضية السالم في الشرق األوسط قديم جدا وليس حديث الساعة فحسب غير أنه برز 

بشكل قوي من خالل اهتمامات الخارجية التركية وإستراتيجيات حكومة حزب العدالة 

جانفي /والتنمية خاصة في ذلك الموقف الذي اتخذته تركيا خالل قمة دافوس في يناير

الوزراء التركي أردوغان احتجاجا على عدم إعطائه الفرصة حين استحب رئيس " 2009

وهذا ما يعزز الدور التركي في الشرق األوسط، ] 42"[للّرد على افتراءات شمعون بيرير

هذا من جهة، ومن جهة أخرى يمكن أن يتمادى الدور التركي إلى درجة الوساطة بل 

  الضغط 

اإلسرائيلي لكن ليس -عربيعلى إسرائيل للتوصل إلى تسوية سليمة للصراع ال

بل بشروط عربية أو  –كما هو الحال للواليات المتحدة األمريكية  –بشروط إسرائيلية 

باألحرى للحفاظ على المصالح العربية والتفاوض عليها على األقل فال يمكن أن يمثل هذا 

ات تعّد القضية الفلسطينية موضوعا آخر من الموضوع"الظرف أحدا أحسن من تركيا إذ 

وتعتقد تركيا بإمكانية حل ... الهامة بالنسبة إلى تركيا في سياساتها اتجاه الشرق األوسط

ولقد ... المشكلة الفلسطينية من خالل خطة سالم قابلة للتطبيق وفق أسس القانون الدولي

ولد ... أثمرت الحوارات الدبلوماسية المتبادلة بين أعضاء الوفد التركي الذي زار المنطقة

األول هو ... مباحثات على أعلى مستوى ي الشرق األوسط في اجتماعين منفصلين عقدت

القمة التي انعقدت في قطر بمشاركة سوريا، وأّما اآلخر فكان قمة شرم الشيخ التي عقدت 

بمشاركة الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، ولو كانت تركيا قد اتخذت موقفا سلبيا أو 

رها كوسيط في عملية السالم لكانت فقدت مصداقيتها لدى كافة خاطئا خشية اإلضرار بدو

وما ينبغي التأكيد عليه هنا أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي كان بإمكانها ... األطراف

المشاركة في القمتين، فالدول التي شاركت في قمة شرم الشيخ لم تر تركيا في مصاف 

مة قطر لم تعامل تركيا باعتبارها امتدادا الدول الراديكالية، والدول التي شاركت في ق

لمجموعة الدول التي تتصدرها مصر، ويرجع السبب في هذه الثقة التامة التي حظيت بها 

وبتحقق ] 43"[تركيا إلى السياسات البناءة والصادقة التي تبنّتها اتجاه القضية الفلسطينية

متزايد ومتنامي إقليميا لكن هذه المشاهد الثالث يمكن أن تحقق من خاللها تركيا دورا 

تسارع وتيرة التغيرات اإلقليمية قد يكون من شأنه الكشف بشكل اكبر من اإلشكاليات 
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الكامنة في الدور التركي ورؤيته ومحدودية قدرته على تحقيق نتائج ملموسة بشكل يؤثر 

هد للسيناريو سلبا في االهتمام بهذا الدور وجاذبيته، بما يدفع إلى تراجعه تدريجيا وهذا يم

  .سيناريو تراجع الدور التركي إقليميا: الثاني وهو

  : سيناريو تراجع الدور التركي إقليميا

وهذا السيناريو مبني على أساس تراجع الدور التركي إقليميا ويمكن رصد تصورات 

  : احتمالية عبر المشاهد التالية

دول الجوار إذا فشلت تركيا واقعيا في صياغة مبدأ تصغير المشكالت مع 

سياستها الخارجية فإن ذلك يؤدي حتميا ومنطقيا إلى تراجع وانكماش الدور التركي في 

 .محيطها اإلقليمي

نهاية سياسة العمق "ومن هذا المنطلق نجحد بعض المحلّلين يؤكدون 

اإلستراتيجي التركي مع ظهور عدم حيادية تركيا في تدخالتها في المنطقة، بما يؤثر سلبا 

اسة التركية بشكل عام، ويعّرض عالقاتها وكل استراتيجياتها العميقة لالنكسار، في السي

وعلى كل األصعدة ليس فقط مع سوريا بل عم المحور كله من طهران إلى بيروت مرورا 

  ].44"[ببغداد

ومنه نستنتج في هذه الحالة زيادة وتيرة التوتر واالضطراب في المنطقة مما يغّيب كليا 

 .المنشود في المنطقةالدور التركي 

إذا فشلت تركيا واقعيا من تحقيق مبدأ التأثير في األقاليم الداخلية والخارجية   -  أ

لدول الجوار عبر سياستها الخارجية فإن الدور التركي سيتراجع وينكمش بشكل متزايد في 

محيطها اإلقليمي ويمكن مالحظة ذلك جزئيا بسبب أسلوب تعامل تركيا مؤخرا مع 

عربية، واإلدراك السلبي لدالالت هذه السياسة، فتذبذب المواقف التركية إزاء الثورات ال

وهو ما ظهر أحد مؤشراته "الثورات يهدد تركيا بفقدان مصداقيتها لدى الشعوب العربية 

وبهذا ]. 45"[في احتجاجات ثوار ليبيا على السياسة التركية المنحازة للقذافي في تقديرهم

 ن أن الدور التركي في الشرق األوسط عموما قد تأثرالصدد رأى معظم الدارسي

سلبا نتيجة للثورات العربية، فبعد صعود كبير في الدور التركي في الدول العربية تمثل 

في زيادة هائلة في التجارة واالستثمار، وفي قيام تركيا بأدوار سياسية لصالح العرب 

ستمّرت موجة الثورات العربية، ال ألن وإيران، فإن كل ما أنجزته تركيا يبدو مهّددا إذا ا

تلك الثورات هي ضد تركيا، بل ألنها غّيرت المعادالت اإلقليمية التي اعتادت عليها تركيا 
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وهكذا نخلص بأن الثورات العربية قد سحبت جزءا من جاذبية ]. 46"[في العهد األخير

عم الثورات العربية الدور التركي في محيطها اإلقليمي خاصة أنه بدا تردد تركيا في د

حفاظا على مصالحها االقتصادية، ولم تتحول إلى دعم تلك الثورات إالّ بعد تبين أن 

إذا فشلت .األنظمة على وشك السقوط، وكان واضحا تماما في الحالتين الليبية والسورية

فإن ذلك يستلزم منطقيا تراجعا وتصاعدا في ) العثمانية الجديدة(تركيا في تحقيق مفهوم 

وترتسم مالمح هذا . دورها اإلقليمي في كل من آسيا الوسطى والبلقان والشرق األوسط

المشهد من خالل حقيقة التحول التركي جنوبا في اتجاه آسيا الوسطى والبلقان والشرق 

يكشف االنفتاح "األوسط إنما هو في حقيقته جزء من اتجاه عام في السياسة التركية حيث 

ربا، شماال وجنوبا في عهد حزب العدالة والتنمية، أن تركيا دولة التركي الشامل شرقا وغ

ال تحتمل أجندات خاصة أو خفية نحو منطقة بعينها اعتمادا على قوتها السياسية 

فإن توجه تركيا نحو محيطها العربي )... كسب األصدقاء(والعسكرية بل تعمل وفق مبدأ 

رة للقضية الفلسطينية، بل كان تحقيق اإلسالمي لم يكن دافعه األول تحقيق مصالح مباش

) العثمانيون الجدد(المصالح التركية في المنطقة في المقام األول وأضاف باحث آخر 

يهدفون من التحرك جنوبا واإلمساك بعدد من الملفات المهمة إلى جذب انتباه شركائهم في 

دة االتحاد األوروبي الشمال، وتحديدا في بروكسل إلى أهمية الدور التركي وإمكانية استفا

، وهذا المشهد ]47"[من إمكانيات أنقرة المتعاظمة لتعزيز دور االتحاد األوروبي عالميا

يجعل الدور التركي يتراجع ويتقهقر تدريجيا في المحيط اإلقليمي على العديد من 

  .المستويات

  على المستوى الدولي: المطلب الثاني

  كياسيناريو تنامي الدور الدولي لتر: أوال
تحظى تركيا بإمكانيات كبرى ألن تصبح العبا مؤثرا في حلبة السياسة العالمية 

فنجاحها في تحقيق أنموذجها الخاص بات عامل جذب لآلخرين، كما أن إستراتيجيتها 

العالمية مّرت بمراجعة كبيرة تحت ضغوط مؤثرات متعددة داخلية وخارجية معا، إذ بدأت 

ا لمصالحها الخاصة، حيث قادت التغيرات الدولية الراهنة أنقرة تتصّرف بشكل ملحوظ وفق

إلى إحداث انقالب كبير في مناخ السياسة التركية على الصعيدين الخارجي واألمني، حيث 

الذي يعني عمليا تنويع عالقات تركيا ) العمق اإلستراتيجي(أكّد أوغلو على مفهوم 

يمكن أن تتحول تركيا "لية، بعبارة أخرى الخارجية وتوسيع دائرة التحالفات اإلقليمية والدو
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إلى العب مستقل يمثل الوصول إلى مختلف التحالفات على الساحة الدولية بدال من أن 

ومن هذا المنطلق نحاول رسم سيناريوهات ] 48"[يصبح جزءا من تحالف ضد اآلخر

  : التالية تللمستقبالت الممكنة للدور التركي الدولي ضمن االحتماال

مدت تركيا على المقاربة الجديدة إلستراتيجية السياسة الخارجية التركية إذا اعت  -  أ

في استثمار الوضع الجيوسياسي لتركيا بغية إعادة تنظيم العالقات مع مراكز القوى 

وانطالقا من هذا التصور رسم مسهد "العالمية فإن ذلك سيحفّز من دورها المتنامي دوليا 

 : امة يحّددها أوغلو كما يليالتأثير التركي ضمن ثالث ساحات ه

 .البلقان والشرق األوسط والقوقاز: المناطق البرية القريبة

 .البحر األسود، شرق المتوسط، الخليج الغربي وبحر قزوين: األحواض البحرية القريبة

هذه ... أوروبا، شمال إفريقيا، جنوب آسيا، وسط وشرق آسيا: المناطق القارية القريبة

األحزمة الدائرية المتداخلة تهيئ لتركيا األساس الجيوسياسي لسلسة خارجية تقوي وضعها 

في الساحة الدولية من خالل توسيع ساحات التأثير اإلقليمي تدريجيا، ومن خالل استثمار 

وهذا يتحقق ] 49"[تباطات المتبادلة بين األنظمة الجيوسياسية بشكل جيدالتداخالت واالر

واقعيا من خالل التحرك التركي البارز والهام في هذه المناطق من خالل بعث عالقات 

اقتصادية وأمنية إستراتيجية حيث حققت تركيا خالل السنوات األخيرة نجاحات في 

البلقان والقوقاز، والت تمثل في مجملها سياستها الخارجية في كل من الشرق األوسط و

، وليس هذا فحسب بل سياسة انفتاح تركيا على ]50"[أرضية خصبة للتعاون المشترك"

العالم زادت من اتساع بوتقة اهتماماتها الدولية وربط عالقات إستراتيجية مثال مع القارة 

... ار مباشر مع إفريقيافتركيا من الناحية الجيوسياسية دولة أوراسية ذات جو: اإلفريقية

كما تولت ... حيث قام رئيس الوزراء طيب أردوغان إلى كل من إثيوبيا وجنوب إفريقيا

أعلن االتحاد اإلفريقي  2008وفي ... موقع المراقب في االتجاه اإلفريقي 2005تركيا في 

 –وفاعال في عالقات االتحاد اإلفريقي ... أن تركيا شريك إستراتيجي لإلتحاد

إلى ذلك انفتاح مشابه قامت به تركيا على دول أمريكيا الالتينية  فضي] 51"[روبياألو

 اأسفرت عن فتح لخمس عشرة سفارة جديدة في إفريقيا وسفارتين جديدتين في أمريكي

 .الالتينية

إذا اعتمدت تركيا في سياستها الخارجية على تثمين دورها الشرق األوسطي فإن   - ب

 .دولية وعالمية تزيد من تعاظم وتنامي الدور التركي عالمياذلك سيفتح لها حتما آفاقا 



359 

2016جوان . ،10ع: جملة البحوث والدراسات العلمية  

وهذا يمكن رسمه من خالل مشهد واقعي وهو الدور الفّعال البارز لتركيا في 

منطقة الشرق األوسط واهتمامها القوي بالقضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي 

وهذا ما يجعلها ذات ثقل دبلوماسي وإستراتيجي فّعال في هذه المنطقة، ويعّزز هذا من 

  : ة الدولي انطالقا من عاملين أساسيينطموحات دورها اإلقليمي ومن ثم

فشل الواليات المتحدة في تثبيت النظام الجديد في الشرق األوسط في إطار 

 ).الشرق األوسط الكبير(مشروعيتها الذي عرف باسم 

والمشاكل الجدّية التي بدأت تواجهها المنطقة وهذا كله هّيأ لتركيا ألداء دورها 

مل اآلخر الذي يتيح فرصا إضافية لتركيا في هذه المنطقة، الجديد في الشرق األوسط والعا

هو سعي الدول الغربية إلى توسيع مهام حلف الناتو، إذ تعتقد أن مستقبل هذا الحلف هو 

إّن مستقبل حلف شمال األطلس هو في الشرف والجنوب : "في الشرق، وكما يشير بيرنر

ركيا إلى لعب أدوار دولية ضخمة وهذا ما سيدفع بت] 52"[أي في الشرق األوسط الكبير

تزيد من تنامي بعدها الدولي خاصة بتكامل اإلستراتيجية التركية مع اإلستراتيجية 

األمريكية باعتبارها ركنا أساسيا في النظام الدولي الجديد الذي يمثل فيه الشرق األوسط 

 .يةإحدى الركائز األساسية لإلستراتيجية الكونية للواليات المتحدة األمريك

إذا اعتمدت تركيا على تطوير عالقاتها مع المنظمات والمؤسسات اإلقليمية والعالمية  -ج

فإن ذلك سيحفّز مكانة تركيا المتنامية داخل المنظمات الدولية وهذا ما سيؤدي حتما إلى 

 .تنامي وتزايد دورها عالميا

هتمام ويمكن أن يرتسم هذا التصور أو االحتمال في مشهد واقعي وهو ذلك اال

القوي واإلستراتيجي الذي أولته السياسة الخارجية التركية للمنظمات اإلقليمية والدولية من 

أجل تعزيز دورها العالمي، وتتضح أهمية تركيا للعيان في المحافل والمنتديات الدولية 

ومن أبرز األدلة على ذلك فوز تركيا في السابع عشر "ذات الكلمة في السياسات العالمية 

بمقعد غير دائم في مجلس األمن، وجاء حصول تركيا  2008تشرين األول / أكتوبر  من

صوتا وتواصل تركيا  192صوتا من مجموع  151هذا المقعد بنجاح مدهش، إذ حصدت 

كانون /على ديسمبر 2009كانون الثاني /مباشرة مهامها من خالل هذا المقعد منذ يناير

ن أهمية مجلس األمن التابع لألمم المتحدة أهمية ال وجدير بالذكر هنا أ] 53"[2010األول 

تخفى على أحد، فهو مجلس منوط به المحور األمني داخل األمم المتحدة، وسيكون 



360 

2016جوان . ،10ع: جملة البحوث والدراسات العلمية  

لعضوية تركيا في مجلس األمن انعكاساتها اإليجابية، فتركيا في األساس تسهم وتشارك 

صولها على هذه العضوية في العديد من عمليات حفظ السالم تحت مظلة األمم المتحدة وبح

ستكسب تأثيرا مباشرا على عملية اتخاذ القرار ومنه ثقال مهما يزيد من تواجدها وتأثيرها 

  .عالميا

كما  –هذا من جهة باإلضافة إلى انضمام تركيا إلى العديد من المنظمات اإلقليمية والدولية 

قدم تركيا مساعدات وت" (G20)خاصة في المجموعة  –سبق وأن ذكرنا في الفصل الثالث 

إلى مشروعات التنمية في العالم من خالل المؤسسات الدولية التي تأتي في مقدمتها األمم 

مليون دوالر أمريكي والشك أن لهذه  700المتحدة فقد بلغت قيمة هذه المساعدات 

باإلضافة إلى انضمامها ... المساعدات دورها الجاد في إكساب تركيا ثقة المجتمع الدولي

وذلك  (OAS)ومنظمة الدول األمريكية  (CARICOM)ظمة اتحاد دول الكاريبي من

تعاون جنوب (للمساهمة في حل المشكالت الراهنة في التجارة العالمية ورئاستها مؤتمر 

منظمة التعاون (باإلضافة إلى تأسيسها آلية حوار إستراتيجي مع ) شرق أوروبا

موثوقا به في الساحة العالمية، وذلك لكونها كما أنها أصبحت العبا دوليا )... الخليجي

وحسب ... 2010في  (CICA)) مؤتمر التعاون والتدابير األمنية في آسيا(تولّت رئاسة 

من تشيلي إلى إندونيسيا ومن سوريا إلى روسيا، –داوود أوغلو بأن أداء الخارجية التركية 

خالصة أّن هذا األداء المتنوع ومن كندا إلى اليابان، أداء جماعيا يخدم هدفا واحدا، وال

، ومن هنا يتعزز ]54[العبا دوليا 2023والنشط سيجعل من تركيا وهي تمضي نحو عام 

  .دور تركيا أكثر في تطلعها الدولي

  سيناريو تراجع الدور التركي دوليا: ثانيا

غير أن إذا أخفقت الدبلوماسية التركية في حسابات انتهاج سياسة خارجية متعددة 

األبعاد لتثبيت دورها الدولي والعالمي لتسارع األحداث الراهنة والمستجدات غير ثابتة 

  : والمتغيرة والتي تفوق إمكانيات األجندات السياسية التركية الحتواء األزمات فمثال

ربة استثمار وضعها الجيوسياسي لتحقيق دورا دوليا وعالميا إذا فشلت تركيا في مقا  -  أ

وذلك بتزايد وتيرة أزمات والتوترات والحروب في العالم قاطبة فإن ذلك سيؤدي حتميا 

 .إلى انكسار الدور التركي الدولي المنشود وتراجعه
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ويمكن أن يرتسم هذا االحتمال من خالل مشهد حالة التشتت والفلتان الذي 

لسياسة الخارجية التركية لمحدودية إمكانياتها الحتواء أزمات إقليمية متصاعدة ستشهده ا

إلى ذلك إمكانية  فوحتى بؤر التوتر الدائم في إفريقيا مثال، ض) كالثورات العربية(

تصادمها مع مصالح دول كبرى كالواليات المتحدة األمريكية بدون أن ننسى المنافسة 

تصادم وتقاطع مصالح الدول المحورية في منطقة  الضمنية التي يمكن أن تصل إلى

الشرق األوسط وحتى في المنطقة األوراسية هذا على الصعيد الخارجي، إّما على الصعيد 

الداخلي فال ننسى أن تركيا تعاني من ضغوطات داخلية كثيرة متناقضة ومتصاعدة في 

ميقا بين المجتمع والدولة مجملها فهي على منظور سياستها الداخلية تعاني صراعا بنيويا ع

وصراعا ثقافيا وإيديولوجيا موقوتا بين اإلسالم والعلمانية وحتى ولو ظهر على السطح أّن 

هناك كبح لهذا االنفجار الموقوت وانسجام اجتماعي مفتعل إال أنه ليس بعيدا عن االنقالب 

من احتمال تكهرب وإمكانية بروز مشاكل األقليات واألكراد في تركيا، كل هذا وذاك يزيد 

األمن والسلم الداخليين وانتقال موجة الثورات العربية إلى الساحة التركية وإشعال فتيلة 

فكل هذه االحتماالت يمكن أن تتحقق وتعرقل فعليا مسيرة األدوار ... ثورة شعبية تركية

 . التركية إّما على الصعيد اإلقليمي أو حتى الدولي

إذا اعتمدت تركيا على إستراتيجية تفعيل دورها الشرق األوسطي دوليا من أجل   - ب

الواليات المتحدة األمريكية فإن ذلك أن يحظى هذا الدور بقبول الغرب عموما السيما 

أكثر من المصالح العربية ومنه  –الصهيونية  –سيخدم المصالح الغربية األمريكية 

يضرب ذلك تراجعا في العالقات العربية التركية ويفشل من دور تركيا اإلقليمي ومنه س

 .الدولي

وهذا التصور يمكن أن يتحقق من خالل مشهد تقّصي حقيقة السياسة التركية الجديدة في 

إّن تركيا تؤدي دورا في الوطن العربي : "المنطقة، فقد ذهب بعض المحللين إلى القول

المتحدة بحيث تتسلم ملفّات المنطقة بدال من القوة العظمى، وتقوم لحساب الواليات 

  ].55"[باألدوار األمريكية ذاتها في المنطقة بالتفاهم الخفي مع إسرائيل

وهذا التصور يحّجم من الدور الشرق أوسطي لتركيا اإليجابي ويجعله في مسار 

تثبيت االستيطان الصهيوني سلبي يعزز من اإلستراتيجية األمريكية في المنطقة ويزيد من 

تركيا لن تكون متحّدثا "والحفاظ على مصالحه في المنطقة، ويضيف هؤالء المحلّلين أن 

باسم العرب، وهي تمارس على العرب نوعا جديدا من الوصاية أو الهيمنة، فلن تكون 



362 

2016جوان . ،10ع: جملة البحوث والدراسات العلمية  

 تركيا األمين الصادق على العرب بقدر ما تستفيد من وجودها العربي في تحسن أوراقها

التفاوضية مع أوروبا، وفي دعم عالقاتها بالواليات المتحدة، وفي بيع العرب في أي وقت 

وهذا الرأي داعم لموقف تركيا اتجاه القضية الفلسطينية مزّيف ] 56"[لمن يحقق مصالحها

وغير حقيقي كونه سياسة تكتيكية تركية للضغط على إسرائيل لتقديم المزيد لخدمة 

وأو ... في ملف االنضمام إلى االتحاد األوروبي أو ملف األكراد المصالح التركية سواء

غيرها حسب المصلحة المركزية فحسب، وهذا المشهد أكيد يؤدي إلى عدم كسب ثقة 

عربي مما يهّدد األمن واالستقرار في المنطقة -الوطن العربي ويهدد أي تقارب تركي

هو إال هيمنة وسيطرة تركية أو دول  على اعتبار أن الدور اإلقليمي التركي في المنطقة ما

مما يعّجز من نجاح سياستها الخارجية ويحّد من دورها ) صهيونية -أمريكية (حليفة لها 

 .اإلقليمي أوال وبالتالي الدولي حتما

إذا اعتمدت تركيا على سياسة االنفتاح على العالم من خالل المنظمات اإلقليمية  -ج

دون تحقيق انضمامها لالتحاد األوروبي فإن ذلك يعرقل والدولية لتكريس دورها الدولي 

 .مسارها نحو االنتشار والتواجد بقوة عالميا

وفي هذا الصدد يمكن أن يرتسم مشهد ينطلق من الواقع الحالي لتركيا ورفض  

انضمامها لالتحاد األوروبي وهذه الخطوة تعّد من أهم اإلستراتيجيات المعّول عليها 

لمي، فاإلتحاد األوروبي هو عتبة االستحقاق الدولي بالنسبة لتركيا، حتى لتحقيق بعدها العا

ولو أن تركيا انتهجت سياسة تعدد الخيارات إالّ أّن االنضمام لإلتحاد األوروبي هو خيارها 

اإلستراتيجي الوحيد لتحقق من خالله توازنا إستراتيجيا بين القطب األوروبي والقطب 

الخفي بين االتحاد األوروبي والحلف األطلسي واللذان يمثالن األمريكي واستثمار الصراع 

الجناحان اإلستراتيجيان لتقوية تركيا وتنامي دورها على الصعيد العالمي، وعلى هذا 

األساس هناك تخوفا أوروبيا وحتى أمريكيا من تعاظم القوة التركية بل تعاظم القوة 

تمر والمتواصل من طرف االتحاد اإلسالمية فالبّد من كبحها من خالل الرفض المس

األوروبي، ورغم تعدد األسباب المباشرة لهذا الرفض المرفوق بشروط واهية تتراوح بين 

المعّوقات السياسية واالقتصادية واالجتماعية وحتى الثقافية واإليديولوجية، إذ يعلل بعض 

ة لتركيا، وبهويتها القادة األوروبيين أن بعضا من أسباب الرفض متعلق بالخلفية التاريخي

  .اإلسالمية وبثقل إرثها العثماني
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وفي هذا الصدد يشير الباحث المغربي إدريس بو وانو إلى أبعاد خفية في تعثر 

جزء كبير منها مرتبط بتحركات لوني "انضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي هو أن 

ألوروبي يعمل بجدية إسرائيلي متغلغل في ردهات أجهزة صنع القرار داخل دول االتحاد ا

متناهية لتأخير مسيرة المفاوضات، إذ ال يخفي الساسة اإلسرائيليون، فإسرائيل تعي جيدا 

أنها ستكون الخاسر األول في الشرق األوسط عقب أي انضمام محتمل لتركيا إلى االتحاد 

  ]57".[األوروبي سواء على المستوى االقتصادي أو السياسي أو العسكري

األسباب الدينية والتخوف من اإلسالم التركي الصاعد واكتساحه  إالّ أن تبقى

لمنابر النادي المسيحي الهيليني األوروبي الغربي والصهيوني هو إقرار غير صريح حول 

ما نّدعيه معظم المنتديات الدولية بالتعايش السلمي بين الحضارات بعيدا عن مقوالت 

المجال ومساعيها الّجادة في مسارات  الصدام والصراع ورغم مبادرات تركيا في هذا

إحالل السالم العالمي غير أنها تبقى دائما في األعين األوروبية واألمريكية حاملة لواء 

الحضارة اإلسالمية آتية من بعيد إلعادة إحياء الغول العثماني النائم وهذا ما يطلق عليه 

نضمام إلى االتحاد األوروبي ، فعدم تحقيق تركيا رهانها في اال)عودة العثمانيون الجدد(

  .يبقى رهانها ضعيف في مدى تحقيق بعدها الدولي والعالمي

  : الخالصة واالستنتاجات
هناك رؤية تركية واضحة لدور إقليمي ومنه دولي جديد وفّرتها سلسلة من 

التغيرات العالمية واإلقليمية والتي أّدى إلى بروز رهانات وتحديات تواجه تركيا لتحقيق 

تطلعاتها المستقبلية منها الثورات العربية والرفض المستمر والمتواصل لها عضو دائم في 

  .منظمة االتحاد األوروبي

لقد غّيرت تركيا سياستها إلى حّد كبير، لكن السؤال المهم، هل ينسجم هذا 

التعبير مع الرؤية اإلستراتيجية التي تسود المنطقة في الوقت الراهن؟ وهل تلقى هذه 

سياسة تجاوبا من الالعبين اإلقليميين في الشرق األوسط؟ فالواضح أن التوازن القوي ال

المسيطر على العالقات اإلقليمية في الوقت الحاضر هو الذي يحدد اتجاهات العالقات 

 .الدولية

تركي تتحقق عندما يحصل في - أثبتت الظروف الراهنة أن الصيغة األمثل لتعاون غربي

استثمار الدور التركي في المساعدة في وضع حلول وتصورات  إطار إقليمي، وعبر

للمشكالت التي تواجه المنطقة ككل، وفي مقدمتها الصراع العربي اإلسرائيلي، ومعالجة 
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في إطار مؤسساتي بعيدا عن أي تدخل أو  -كالثورات العربية–قضايا األمن في المنطقة 

العالقات الطبيعية إلى مرحلة العالقات تأثيرات جانبية، فهذا يمّهد لالنتقال من مرحلة 

اإلستراتيجية متعّددة األبعاد في إطار منظومة متكاملة، وتوّجه مستقبلي بعيد المدى يفضي 

في نهاية المطاف إلى تحقيق مصالح جميع األطراف، في إطار مؤسسات تشرف على هذه 

  .العالقات

قيودا على حريتها في  الشك في أّن انضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي سيفرض

التعبير عن السياسة الخارجية الراهنة ولكن سيبقى خيار تركيا النهائي هو االنضمام إلى 

االتحاد األوروبي، وسيفرض هذا قيودا على حرية المناورة في عالقاتها مع الدول 

تركية العربية، لكن في المقابل فإن هذا األمر يمكن أن يكون عامال مضافا لدفع العالقات ال

العربية نحو مزيد من التعاون، إذ بإمكان العرب توظيف الدور التركي في أوروبا لشرح 

كما أن دعوة تركيا إلى التعاون اإلقليمي، تعتمد على مدى . القضايا العربية ودعمها

مساهمتها وقدرتها على حّل جملة من المشكالت السياسية المتفاعلة في المنطقة وفي 

اإلسرائيلي، وبقاء هذا الصراع من جهة، والتنافس في ما بين -عربيمقدمتها الصراع ال

العرب أنفسهم من جهة ثانية، وهو ما يطبع نمط التطور السياسي في المنطقة سيمثّالن 

قيدا على تركيا، من جهة ممارسة تأثير واسع في شؤون الشرق األوسط والنزاعات 

عياري لسياستها الخارجية الهادفة، وضعت تركيا التعاون والحوار، كجانب م.اإلقليمية

والمتعددة األطراف ال عن طريق تعاونها اإلقليمي، فحسب بل كذلك بواسطة عضويتها 

  .في المنظمات الدولية

  : خاتمة

وبالتالي فإن تركيا جامعة التناقضات والجدليات واالختالفات تمكن أن تكون 

نموذجا إستراتيجيا ومنبعا لحلول العديد من األزمات الحضارية خاصة وأن العالم اليوم 

خاصة خالل المعطيات الدولية " الحروب الحضارية"يشهد نوعا جديدا من الحروب وهي 

بإعادة تأسيس قيمها، وتسعى إلعادة اكتشاف موروثاتها الراهنة حيث تنشغل فيها البشرية 

الثقافية والتاريخية في فترة تشهد أزمات حضارية مكثفة، فتركيا ذات الموروثات الحضارية 

المختلفة يجعلها مصدرا مهما النفتاح حضاري جديد سيقرض انفتاحا وتكيفا حضاريا جديدا، 

هنا تواجه تركيا مسؤولية التوفيق بين ، و)هسنغتون(وليس صداما حضاريا كالذي أعلنه 
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عمقها التاريخي وعمقها اإلستراتيجي، في إطار جديد وذي جدوى، ومسؤولية تفعيل ذلك 

كله في عمقها الجغرافي وإذا ما استطاعت تركيا، وهي دولة محورية أن تقوم بمسؤولياتها 

ياسي والجيو وتحقق بذلك التكامل الجيوس- حسب داوود أوغلو- هذه، فتصبح دولة مركز

ثقافي والجيو اقتصادي ومنه تحطيم دورها اإلقليمي والعالمي كقوة دولية هامة اليمكن 

  .اختراقها وال االستغناء عنها في حسابات العالقات الدولية
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  البحوث و الدراسات العلميةمجلة 
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Résumé 

Cette étude est pour objet de démontrer le role du permis de 
lottissement industriel dans l’institution des unités foncières aménagées sur 
le foncier industriel rlevant du domaine privé de l’Etat, de sorte qu’il soit 
exploitable selon l’objectif auquel il est destiné, suivant les instruments 
d’aménagement et d’urbanisme, et ce en faisant connaitre ce permis, et 
aussi en déterminant le champ de son application, les modalités de son 
obtention et en exécutant des obligations d’aménagemant qu’il exige 
suivant le dossier juridique et technique qui y est annexé.   

  ملخص

 وحدات إحداث في الصناعية التجزئة رخصة دور تبيان إلى الدراسة هذه تهدف

 قابال يجعله بشكل للدولة، الخاصة لألمالك التابع الصناعي العقار على مهيأة عقارية

 خالل من وذلك والتعمير، التهيئة ألدوات طبقا له، المخصص للغرض وفقا لإلستغالل
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 التزامات وتنفيذ عليها الحصول وكيفيات تطبيقها، نطاق وتحديد الرخصة بهذه التعريف

  .بها المرفق والتقني القانوني للملف وفقا خاللها من المفروضة التهيئة

  :مقدمة

 الدولة عليه تعول الذي اإلقتصادي العقار من األسد حصة الصناعي العقار يمثل

. أجنبيا أو اإلستثماروطنيا كان سواء اإلستثمار، مجال في التنموية سياستها تطبيق في

 تجسيدا لإلستغالل قابال يجعله بوجه تهيئته مدى في تكمن لإلستثمار العقار هذا وجاذبية

  . الصناعية النشاطات توطين إطار في المتخصصة الهيئات تجريها التي النظرية للدراسة

 العقار تهيئة مهامها إطار في العقاري والضبط للوساطة الوطنية الوكالة تتولى

 الوعاء على صناعية عقارية لتجزئات بإحداثها وذلك العقار، مالكة الدولة لحساب الصناعي

 لمبادئ تحقيقا بذلك، المسبق الترخيص على حصولها بعد لإلستغالل المخصص العقاري

  .المحلي أو الجهوي أو الوطني المستوى على سواء اإلقليم تهيئة وأهداف

  من تطبيقا تعد والتي الصناعية، التجزئة رخصة المقال هذا في نتناول

 من تفرض قانونية آلية الرخصة هذه باعتبار التعمير قانون إطار في التجزئة تطبيقات

 خالل من وذلك صناعية أنشطة الستعاب الموجه العقاري للوعاء قبلية تهيئة اإلدارة خاللها

 العقار تجعل التي الحيوية الشبكات بمختلف تجهيزه ضرورة من صاحبها على تفرضه ما

  .البيئة على والحفاظ يتوافق بما لإلستغالل قابال

    التجزئة برخصة المقصود ما: يلي فيما  البحث هذا  إشكالية تتمحور

  خاللها؟ من الصناعي العقار تنظيم مظاهر وماهي الصناعية

 مفهوم األول المبحث يتضمن مبحثين، إلى بتقسيمه تمت الموضوع هذا دراسة

 التجزئة رخصة إعداد إجراءات الثاني المبحث ويتضمن ، الصناعية التجزئة رخصة

  . بها المتعلقة األشغال وتنفيذ الصناعية
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  الصناعية التجزئة رخصة مفهوم: األول المبحث

 الفردي للتعمير القانونية لآلليات تطبيقا الصناعية التجزئة رخصة تعتبر

 البناءات ومكافحة العمراني التنظيم إطار في الجزائري التعمير قانون في عليها المنصوص

 ما أن إال ، البيئة وحماية العمرانية العامة والمصلحة العام النظام على وحفاظا الفوضوية،

 يتحدد الذي تطبيقها نطاق هو للتعمير العامة القواعد في موجود هو عما الرخصة هذه يميز

   أدوات خالل من أساسا

  . والتعمير التهيئة

   التجزئة رخصة مفهوم: األول المطلب

 جميع الجزائري المشرع أخضع منها للبناء المعدة السيما األراضي استعمال إطارتنظيم في

 من يتجسد ما وهذا ،1اإلدارة من المسبق اإلذن على الحصول لضرورة التعمير عمليات

 خالل من األرض تقسيم عند بالتجزئة الترخيص على الحصول  لضرورة فرضه خالل

 المتعلق176-91 رقم له التنفيذي والمرسوم 2والتعمير بالتهيئة المتعلق 29-90 رقم القانون

 البناء ورخصة التقسيم وشهادة التجزئة ورخصة التعمير شهادة تحضير كيفيات بتحديد

 تحديد المتضمن 15-08 رقم القانون وكذا3ذلك وتسليمم الهدم، ورخصة المطابقة وشهادة

 تم المطلب هذا لدراسة. له التطبيقة والمراسيم ،4إنجازها وإتمام البنايات مطابقة قواعد

 المقصود الثاني الفرع ويتضمن بالتجزئة المقصود األول الفرع يتضمن فرعين، إلى تقسيمه

  .التجزئة برخصة

   بالتجزئة المقصود:األول الفرع

 على والتعمير بالتهيئة المتعلق 29-90رقم القانون من57/01 المادة تنص

 عقارية ملكية من قطع عدة أو الثنين تقسيم عملية لكل التجزئة رخصة  تشترط:" مايلي

 رقم التنفيذي المرسوم من 07 المادة وتنص" ...موقعها كان مهما ملكيات عدة أو واحدة

 أحكام إطار في:" مايلي على وتسليمها التعمير ورخص شهادات بتحضير المتعلق 91-176

 عملية لكل التجزئة رخصة تشترط أعاله، المذكور 29-90رقم القانون من58و57 المادتين
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 اذا موقعها، كان مهما ملكيات عدة أو واحدة عقارية ملكية من قطع عدة أو لقطعتين تقسيم

 بناية تشييد في تستعمل أن شأنها من التقسيم هذا عن ناتجة أرضية قطع أوعدة قطعة كانت

"  

 البنايات مطابقة قواعد تحديد المتضمن 15-08 رقم القانون من 02/08 المادة وتنص     

 ملكية تقسيم أو االيجار أو البيع أجل من القسمة: التجزئة: "...يلي ما على إنجازها وإتمام

 ألحكام مطابق استعمال أجل من للبناء مخصصة قطع عدة إلى أو قطعتين إلى عقارية

  " التعمير مخطط

  176-91رقم التنفيذي المرسوم من07 المادة في أعاد المشرع أن نالحظ     

 مع والتعمير بالتهيئة المتعلق 29- 90 رقم القانون من 57 المادة في المذكور التعريف نفس

 القانون من 02/08 المادة في وأضاف بناية، تشييد هو والذي التقسيم من الهدف إضافة

  .أوااليجار البيع وهو التقسيم من آخر هدفا15-08رقم

 أرض ملكية تقسيم عملية:" أنها على التجزئة  تعريف يمكن النصوص هذه خالل من     

  في للتصرف أو الذاتي لإلستعمال سواء أكثر وأ قطعتين إلى العمراني المحيط داخل

  "التقسيم هذا عن الناتجة األجزاء

  التجزئة برخصة المقصود: الثاني الفرع

 من ذاتها التجزئة عملية عرف بل التجزئة رخصة الجزائري التعمير قانون يعرف لم

 المرسوم من 07والتعميروالمادة بالتهيئة المتعلق 29- 90 رقم القانون من 57 المادة خالل

 قواعد تحديد المتضمن 15-08 رقم القانون من02/08 والمادة 176-91 له التنفيذي

  .إنجازها وإتمام البنايات مطابقة

 عرفنا وأن سبق) تجزئة(و)رخصة( لفظين، من مركب مصطلح التجزئة رخصة

 بممارسة المختصة اإلدارة من الصادر اإلذن":فهي الرخصة أما السابق العنصر في التجزئة

 قرار شكل في التجزئة رخصة وتصدر. 5" اإلذن هذا بغير ممارسته يجوز ال معين نشاط

 الشعبي المجلس رئيس في إما تتمثل قانونا ومحددة مختصة إدارية جهات عن صادر إداري
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 التجزئة رخصة تعريف يمكن هذا من وانطالقا ،6بالتعمير المكلف الوزير أو الوالي البلدي،

 ملكية لصاحب قانونا المختصة اإلدارة خالله من تأذن الذي اإلداري القرار" أنها على

 الذاتي أكثرلإلستعمال أو قطعتين إلى أرضه بتقسيم العمراني المحيط داخل أرض

  ".التقسيم هذا عن الناتجة األجزاء في أوللتصرف

   الصناعية التجزئة رخصة تطبيق نطاق :الثاني المطلب

 شخصا كان سواء وكيله أو مالك كل على التجزئة رخصة القانون اشترط لقد

 تقسيم يريد عندما وطنية أو وقفية خاصة، ملكية صاحب خاصا، أو عاما معنويا، أو طبيعيا

 عقار بتجزئة األمر تعلق إذا لكن تأجيرها، أو بيعها أو لبنائها سواء أجزاء إلى أرضه

 الفرع يتضمن فرعين، خالل من نتناوله ما هذا. معينا نطاقا التجزئة لرخصة فإن صناعي

 نطاق الثاني الفرع ويتضمن والموضوع، األشخاص حيث من الرخصة تطبيق نطاق األول

  .والزمان المكان حيث من الرخصة تطبيق

 األشخاص حيث من الصناعية التجزئة رخصة تطبيق نطاق: األول الفرع

   والموضوع

 المعين وكيله على أو ألرضه تقسيمه عند مالك كل على التجزئة رخصة تفرض

 في التقسيم هذا عن الناتجة العقارية الوحدات لتستعمل المدني، للقانون طبقا توكيل بموجب

 صناعي عقار األمربتجزئة تعلق إذا لكن اإليجار، أو بالبيع فيها أوللتصرف بناية، تشييد

  لها؟ تشترط التي التصرفات وماهي الرخصة هذه تفرض من فعلى

 مالكة هي الدولة أن من بالرغم: األشخاص حيث من الرخصة تطبيق نطاق -أوال

 وإنما بذاتها التجزئة إجراءات تباشر ال أنها إال الصناعية التجزئة محل العقاري الوعاء

  .المتخصصة الهيئات إلى المهام هذه توكل

 إلى الصناعي للنشاط المخصصة العقارية األمالك وتهيئة تسيير مهام أوكلت

-07 رقم التنفيذي المرسوم بموجب المنشأة العقاري، والضبط للوساطة الوطنية الوكالة

 طابع ذات عمومية باعتبارهامؤسسة والمتمم، المعدل 23/04/2007 في المؤرخ 119
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 العاصمة الجزائر في مركزها الوطني، التراب عبر اختصاصاتها تتوزع وتجاري، صناعي

  المستوى على لها فروع توجد أن ويمكن

 وإلى اإلدارة، على المطبقة القواعد إلى الدولة مع عالقتها في الوكالة هذه وتخضع المحلي،

 حافظة تسيير اإلطاريسند هذا وفي الغير، مع عالقتها في التجاري القانون قواعد

 على للوكالة المحلية الهيئات طرف من التسيير هذا ويتم ، الوكالة إلى العقارالصناعي

 إقليميا المختصة ولةالد أمالك مديرية بين تبرم إتفاقية أساس على المعنية الوالية مستوى

  .الوطنية الوكالة لحساب تعمل التي المعنية المسيرة المحلية والهيأة

 المرقي بصفة مهامها إطار في العقاري والضبط للوساطة الوطنية الوكالة تتمتع

 مناطق و صناعية إلنجازمناطق العقارية األوعية لتهيئة مؤهلة فهي وبذلك العقاري،

 على الحصول فإن لذلك وتنفيذا اإلقتصادي، للنشاط مخصص آخر فضاء كل و النشاطات

 الوكالة، عاتق على يقع إلتزام العقارية، للتهيئة قانونية وسيلة باعتبارها التجزئة رخصة

  .7لها التابعة المحلية الهيئات عنها وتباشره

 تجزئتها مهام فتتولى البلديات لحساب المنجزة النشاطات بمناطق يتعلق فيما أما

 إنجاز يمكنها كما إقليميا المختصة الحضريين العقاريين والتنظيم للتسيير الوالئية الوكاالت

 التوجيه لقانون تنفيذا لها الموكلة الصالحيات بموجب ذلك وكل لحسابها، نشاطات مناطق

  .8عقاري مرق وبصفتها العقاري

 المادة نص إلى بالرجوع: الموضوع حيث من الرخصة تطبيق نطاق-ثانيا

 رقم التنفيذي المرسوم من07 والمادة والتعمير بالتهيئة المتعلق 29-90 رقم القانون من 57

 البنايات مطابقة قواعد يحدد الذي 15-08 رقم القانون من 02/08 والمادة 91-176

 أو البيع أو البناء أجل من التقسيم هو التجزئة رخصة موضوع أن نجد إنجازها وإتمام

 األرضية القطع منح عند مشروطة الرخصة فإن الصناعية بالتجزئة يتعلق فيما أما االيجار،

 شروط تحديد المتضمن11-06 رقم األمر ظل في.إمتياز عقود بموجب لإلستغالل 

 الموجهة و للدولة الخاصة لألمالك التابعة األراضي عن والتنازل اإلمتياز منح وكيفيات

الموجهة األراضي يجيزبيع القانون كان استثمارية، مشاريع إلنجاز  الصناعي لإلستغالل 
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 وفي ،9تنازل إلى اإلمتياز هذا تحويل قابلية مع اإلمتيازعليها منح يجيز كما للمستثمرين، 

 قانونية، تجزئة إحداث بعد إال األرضية القطع هذه منح أو بيع يمكن ال اإلطار هذا

 األراضي على اإلمتياز منح وكيفيات شروط تحديد المتضمن 04-08رقم األمر وبصدور

 التنازل المشرع ألغى استثمارية، مشاريع إلنجاز الموجهة و للدولة الخاصة لألمالك التابعة

 التنفيذي بالمرسوم الملحق الشروط لدفتر طبقا يعرف حيث، 10اإلمتيازفقط منح على أبقى و

 للدولة الخاصة لألمالك االمتياز منح وكيفيات شروط تحديد المتضمن 152-09 رقم

 رقم التنفيذي بالمرسوم المحلق الشروط دفتر وكذا 11استثمارية مشاريع النجاز والموجهة

 التابعة المتبقية األصول على اإلمتياز منح وكيفيات شروط تحديد المتضمن 09-15312

 للمؤسسات التابعة الفائضة واألصول المحلة المستقلة وغير المستقلة العمومية المؤسسات

 لمدة الدولة خالله من تحول الذي اإلتفاق هو اإلمتياز منح:" وتسييرها اإلقتصادية العمومية

 معنوي أو طبيعي شخص لفائدة الخاصة ألمالكها تابعة متوفرة أرضية من االنتفاع معينة

  ".استثماري مشروع إنجاز قصد الخاص، للقانون خاضع

  أجل من التجزئة رخصة على تنص لم التعمير قوانين أن من بالرغم

 منهما، كل محل أن باعتبار اإليجار عقد على العقد هذا قياس يمكن أنه إال اإلمتياز، منح

  .الملكية وليس اإلنتفاع

 المكان حيث من الصناعية التجزئة رخصة تطبيق نطاق –الثاني الفرع

  :والزمان

   والزمان المكان حيث من الصناعية التجزئة رخصة تطبيق نطاق يتحدد

  .بالتعمير المتعلقة القوانين خالل من أساسا

 الصناعي العقار استغالل يمكن ال:المكان حيث من الرخصة تطبيق نطاق – أوال

 أوجه من وجه فهو بذلك و اإلستثمارية المشاريع استيعاب أجل من تهيئته بعد إال

 لألمالك التقني القوام اشتملها للتعميرالتي القابلة األراضي و العامرة األراضي  تخصيص

 شغل مخطط في المتمثلة والتعمير التهيئة أدوات بموجب تتحدد والتي ،13العقارية
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 إقامة على تسهر التي األدوات هذه والتعمير، للتهيئة التوجيهي والمخطط األراضي

 أساس على ، المتنوعة األنشطة و البناء وأنماط األراضي وظائف مختلف بين التوازن

  مبادئ احترام

  . 14اإلقليم لتهيئة الوطنية السياسة وأهداف

 شروط وكذا الصناعي للنشاط المخصصة األراضي التعمير و التهيئة أدوات تحدد

 المادة خالل من أكثر الصناعية التجزئة رخصة تطبيق نطاق وينحصر وبنائها، تهيئتها

 األوعية أن على تنص والتي الذكر، السالف 152-09 رقم التنفيذي المرسوم من 06

 غير للدولة الخاصة لألمالك تابعة تكون أن يجب إمتياز حق محل تكون التي العقارية

 حاجياتها، لتلبية للدولة تابعة عمومية مصالح لفائدة التخصيص طور في وليست مخصصة

 التي اإلستثمارية المشاريع للتعميرباستثناء قابلة أو معمرة قطاعات في واقعة وتكون

 للدولة الخاصة األمالك وتتمثل. طبيعتها بسبب القطاعات هذه خارج تمركزها يستلزم

 لرخصة والخاضعة  العقاري والضبط للوساطة الوطنية الوكالة طرف من المسيرة

 الصناعية المناطق إلنشاء المخصصة المبنية غير العقارات في الصناعية التجزئة

 غير المتبقية األصول وكذلك الصناعي للنشاط مخصص فضاء وكل النشاطات ومناطق

 الفائضة واألصول المحلة المستقلة وغير المستقلة العمومية للمؤسسات التابعة المبنية

 خارج والواقعة الدولة طرف من المسترجعة اإلقتصادية العمومية للمؤسسات التابعة

 لحساب أو البلديات لحساب المنجزة النشاطات مناطق ذلك الى ضف ،15المعمرة المناطق

  . الحضريين العقاريين والتنظيم للتسيير الوالئية الوكاالت

           :الزمان حيث من الرخصة تطبيق نطاق –ثانيا

 التبليغ تاريخ من سنوات بثالث التجزئة رخصة لصالحية القصوى المدة القانون حدد

 في التجزئة صاحب يشرع لم إذا الغية الرخصة هذه فتعتبر التجزئة، لقرارات الشخصي

 تعتبر كما. بها الشخصي التبليغ تاريخ من سنوات ثالث أجل خالل التهيئة أشغال

 في األشغال هذه تكتمل ولم التهيئة أشغال في التجزئة صاحب بدأ إذا الغية الرخصة

 حالة في أنه غير سنوات ثالث يتجاوز أال يجب والذي الرخصة في المحدد األجل

 أخرى سنوات ثالث إلى الصالحية مدة تمديد يجوز مراحل على بالتجزئة الترخيص
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 ويترتب سنوات، ست هو األقصى الحد بذلك ليكون 16األخرى المراحل أشغال إلستكمال

 قبيل من ذلك بعد المنجزة التهيئة أشغال كل إعتبار للرخصة الضمني اإللغاء على

   والمعاقب المرخصة غير األعمال

  .17 قانونا عليها

 األشغال وتنفيذ الصناعية التجزئة رخصة إعداد إجراءات: الثاني المبحث

  بها المتعلقة

 قطعتين إلى عقارية لملكية تقسيم عملية كل عند تشترط التجزئة رخصة كانت  إذا

 لما وفقا التهيئة أشغال بتنفيذ إال يتحقق ال األجزاء لهذه الفعلي الوجود فان قطع عدة أو

. ذلك تثبت شهادة على والحصول بها، المرفقة التقنية والوثائق التجزئة رخصة تقتضيه

 رخصة إعداد إجراءات األول المطلب يتضمن مطلبين، إلى بتقسيمه المبحث هذا ندرس

  .الرخصة بهذه المتعلقة األشغال تنفيذ الثاني المطلب ويتضمن الصناعية، التجزئة

  الصناعية التجزئة رخصة على الحصول إجراءات: األول المطلب

 حددها إجراءات إتباع من البد بالتجزئة ترخيص من األرض مالك يستفيد حتى

 إلى الرخصة قرار تعريض إغفالها على يترتب العام النظام من تعتبر والتي التعمير قانون

  .اإللغاء

 ومرحلة فيه، والتحقيق التجزئة طلب إيداع مرحلة دراسة المطلب هذا في نتناول

  .  المواليين الفرعين خالل من وذلك التجزئة، قرار إصداروإشهار

   فيه والتحقيق الصناعية التجزئة رخصة طلب إيداع: األول الفرع

 القرارالمتضمن وجود على السابقة المرحلة هي فيه والتحقيق الطلب إيداع مرحلة

  .التجزئة رخصة
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 صاحبة العقاري والضبط للوساطة الوطنية تعتبرالوكالة: الطلب إيداع مرحلة -أوال

 الصالحيات إطار في المالكة الدولة عن وكيلة الصناعية التجزئة برخصة المتعلق الطلب

 بالترقية المتعلقة مهامها إطار وفي منتدب مشروع صاحب بصفتها إليها، المسندة

 الطلب بتقديم الحضريين العقاريين والتنظيم للتسيير الوالئية الوكالة وتختص ،18العقارية

  .لحسابها أو البلدية لحساب المنجزة النشاطات مناطق  تجزئة عند

 يتكون األول الشق شقين، من يتكون نسخ خمس في للطلب ملفا الترخيص طالب يقدم

  .التقنية الوثائق من يتكون الثاني والشق ،اإلدارية الوثائق من

 الطلب، صاحب يقدم حيث ،له المدعمة والوثائق الطلب من اإلدارية الوثائق تتكون

 سواء أرض تجزئة مشروع موضوعه يتضمن مسبقا االدارة تعده نموذج وفق موقعا طلبا

 وكذا لألجزاء األقصى العدد العقارية، الوحدة خصائص ويبين منها، جزء أو كلها

 طلبه الطلب، صاحب يدعم كما إخ،...  بناؤها المراد للمساحة األقصى الحد تخصيصها،

 المرفقة التقنية الوثائق أما.19المالكة الجهة تجاه صفته تثبت التي والوثائق الملكية بعقد

  معمقة دراسة بعد أجنبية جزائرية أو جزائرية دراسات مكاتب تنجزها والتي بالطلب

  : ممايلي فتتكون

 والهياكل الوجهة على يشتمل 5000/1أو 2000/1 سلم على يعد للموقع تصميم - 1

 تحديد من تمكن التي االستدالل نقاط وكذا وتسميتها طبيعتها بيان مع للخدمة القاعدية

  .  األرض قطعة

  :التالية البيانات على تشتمل 500/1أو 200/1 سلم على المعدة: الترشيدية التصاميم - 2

 .ومساحتها األرضية القطعة حدود -

 ونقاط الرئيسية التقنية مواصفاتها مع التسوية، وسطح المستوى منحنيات -

 .المختلفة الطرق وصل

 التموين وقنوات الطرق، شبكة رسم مع المبرمجة األرضية القطع تحديد -

 توزيع شبكات وكذا القذرة المياه وصرف والحريق للشرب، الصالحة بالمياه

 العمومية واإلنارة والهاتف والكهرباء الغاز
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 الخدمات ومساحات الحرة والمساحات السيارات توقف مساحات موقع تحديد -

 .الخاصة

 البنايات ذلك في بما العمراني وشكلها وطبيعتها المبرمجة البنايات موقع -

 .الجماعية بالتجهيزات الخاصة

 :بمايلي المتعلقة التدابير توضح مذكرة - 3

 المواد جميع من الصناعية المرسبة المياه لتنقية المخصصة المعالجة طرق -

 .والمحيط والزراعية العمومية بالصحة المضرة الغازية أو الصلبة أو السائلة

 المواد جميع من الغازات وانتشار الدخان لتصفية المخصصة المعالجة طرق -

 .العمومية بالصحة المضرة

 بالنسبة الكهرومغناطيسية، الطفيليات وانبعاث الضجيج مستوى تحديد -

 .الصناعي لإلستعمال المجزأة لألراضي

 :التالية البيانات على تشتمل مذكرة - 4

 .منها قطعة كل ومساحة المجزأة األرضية لقطعا قائمة -

 والعدد العمل ومناصب المساكن عدد توضيح مع األرض أشكال مختلف نوع -

  المقيمين، للسكان االجمالي

 تلبيتها، وكيفيات والنقل والكهرباء والغاز الماء مجال في اإلحتياجات -

 ،20 اإلقتضاء عند المحيط، على التأثير مدى دراسة -

 المقرر والتهيئة والشبكات للمشاريع التقنية المواصفات يوضح الذي األشغال برنامج - 5

 ،عند ذلك وآجال اإلنجاز مراحل وتوضيح تكاليفها تقدير مع تنفيذها وشروط إنجازها،

  .اإلقتضاء

 اإللتزامات يحدد بالتعمير، المكلف الوزير يقرره الذي النموذج حسب يعد الشروط دفتر - 6

 وكذا المجزأة األراضي على المفروضة العامة المنفعة وذات الوظيفية واإلرتفاقات

 تنظيم ذلك، على زيادة الشروط دفتر ويحدد البناءات، بموجبها تنجز التي الشروط

 .21" واألسيجة الخضراء والمساحات والمغارس الملكيات

 التجزئة صاحب يلتزم للبنايات، مختلفة تكتالت وفق تتم سوف النفع أشغال كانت وإذا  - 7

 22 به المتعلقة والمكتوبة البيانية الوثائق للبنايات، تكتل لكل بالنسبة يقدم بأن  الحالة هذه في

 بعد 176-91 رقم التنفيذي المرسوم من 08 المادة في الوثائق هذه على القانون ونص
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 التقنية الوثائق مختلف على نصت التي منه 09 للمادة إضافتها يستحسن وكان تعديلها،

  .التجزئة لمشروع والمكتوبة

 والتقديرية الكمية المقايسات جداول على المخططات إلى إضافة التجزئة ملف يشمل

  للشرب الصالحة بالمياه التموين وشبكة  الطرق شبكة مثل حدة على شبكة بكل المتعلقة

  . 23الشبكات من وغيرها

 أن نجد الترخيص طلب ملف في توفيرها الواجب التقنية الوثائق خالل من  

 على تفرض بناء، مشروع هي بل لألرض تقسيم عملية مجرد التجزئة يعتبر لم المشرع

 حماية أن نالحظ كما. قانونا عليها المنصوص 24البناء أحكام إحترام الرخصة من المستفيد

 من جليا يتضح صناعية، التجزئة كانت إذا خاصة الرخصة هذه خالل من للبيئة القانون

 المرافق بجميع التجزئة عن الناتجة األجزاء تزويد ضمان من توفيره على حرص ما خالل

  .25 العمومية والسكينة الصحة األمن، توفر تضمن التي للحياة األساسية

 تكلف كما الطلب بفحص البلدي الشعبي المجلس رئيس يقوم: الطلب في التحقيق -ثانيا

 مصالح في وتتمثل التعمير، بنشاط صلة ذات مصالح فيه والتحقيق الطلب فحص بمهمة

 مصالح إلى إضافة الوالية، مستوى على التعمير ومصالح البلدية، مستوى على التعمير

 مصالح و البيئة مصالح الري، مصالح المدنية، الحماية مصالح أهمها أخرى إستشارية

 اإلستشارية للمصالح ويكون  لإلدارة، مفيدا رأيها يكون مصلحة وكل العمومية األشغال

  .  26 الترخيص منح عدم أو منح في رأيها المختصة السلطة به تعزز رأيا،

 مشروع مطابقة مدى من التأكد و الطلب ملف بفحص المختصة الجهات تكلف

 المخطط لتعليمات إنعدامه حال في أو األراضي، شغل مخطط لتوجيهات المجزأة األراضي

 التنظيم يحدده الذي النحو على والتعمير للتهيئة العامة القواعد والتعميرأو للتهيئة التوجيهي

 أن يمكن التي اإلنعكاسات اإلعتبار بعين األخذ كذلك الفحص يتناول كما العمل، به الجاري

 األماكن وطابع الصحية والمالئمة النظافة يخص فيما المجزأة إنجازاألراضي عن تنجر

 العمومية والتجهيزات المرور حركة ميدان في اإلنعكاسات وحماية مصالحها، أو المجاورة

 على تقترح أن الطلب بدراسة المكلفة وللمصلحة للبلدية، والمالية العامة المنفعة ومصالح

 والتجهيزات التهيئة تنفيذ مصاريف في المشروع صاحب مساهمة كيفية المختصة السلطة
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  إستشارتها تتم التي والمصالح العمومية للشخصيات يكون و. 27 عليه المفروضة العمومية

   تضمنته ما وهذا للرد واحد شهر أجل

  .176- 91 رقم التنفيذي المرسوم من 12/02 المادة

 المعنية المصالح رد عدم على رتب القانون أن المادة هذه خالل من نالحظ    

 هذه القانون اعتبر لو األحرى من وكان قبوال، رأيها إعتبار شهر، أجل في الطلب على

 في تسبيبها تعزز و القرار بإصدار المختصة السلطة رأي به تنير لما إلزامية، اإلستشارة

 الوعاء لتهيئة أداة باعتبارها أهمية من الرخصة لهذه لما الترخيص، منح رفض أو قبول

  .للبناء المعد العقاري

 بالتعمير المكلف الوزير أو الوالي صالحيات من الصناعية التجزئة رخصة تسليم

 الذي الطلب إيداع تاريخ أشهرمن أربعة طلبها في التحقيق آجال تبلغ وعليه األحوال حسب

 كان إذا الملف، إيداع قبول فور يسلم الذي الوصل على المحدد التاريخ خالل من اثباته يتم

 أن الطلب صاحب على ينبغي التي المعلومات أو بالوثائق استكمال موضوع الطلب ملف

  المذكور األجل يتوقف يقدمها،

  .28المعلومات تلك أو الوثائق هذه إستالم تاريخ من إبتداء مفعوله ويسري سابقا،

  الصناعية قرارالتجزئة إصداروإشهار: الثاني الفرع

 وتنقسم القرار وجود على الالحقة المرحلة القرار وإشهار إصدار مرحلة تعتبر

 مرحلة و الصناعية، التجزئة برخصة المتعلق القرار إصدار مرحلة مرحلتين، إلى بدورها

  .المواليين العنصرين خالل من ندرسه ما هذا القرار، إشهار

 إدارية جهات عن التجزئة قرار يصدر: الصناعية التجزئة قرار إصدار -أوال     

  .بالتعمير المكلف الوزير أوفي الوالي في إما تتمثل مختصة

 أجل من تنجز التجزءات كانت إذا الوالي اختصاص من التجزئة قرار إصدار يكون      

 وتوزيع والنقل اإلنتاج منشآت إلقامة أو الدولة، لحساب المنجزة المنشآت و البنايات تشييد
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 اختصاص من إصدارالقرار ويكون. اإلستراتيجية المواد وكذلك الطاقة وتخزين

 للتجزءات بالنسبة المعنيين الوالة أو الوالي رأي على اإلطالع بعد بالتعمير الوزيرالمكلف

 .الجهوية أو الوطنية المصلحة ذات المهيكلة المشاريع إلقامة المنجزة

  : اإلدارة رأي حيث القرارمن يتضمن

 مطابقة مدى من المختصة الجهة تحققت إذا المحددة اآلجال في الرخصة منح إما  -

 المنطقة، في المفروضة البيئة وحماية والتعمير التهيئة لقواعد الصناعية التجزئة مشروع

 من بنسخة مرفقا القرار يبلغ الحالة هذه في و التقنية، أو القانونية الناحية من سواء

 الوالية، مستوى على بالتعمير المكلفة الدولة مصلحة وإلى الطلب صاحب إلى الملف

 البلدي الشعبي المجلس بمقر الجمهور تصرف تحت الملف من ثالثة مجموعة وتوضع

 لدى نسخة وتحفظ الوالية بأرشيف رابعة مجموعة وتحفظ المجزأة األرض وجود لموقع

 بالمحافظة شهر محل الرخصة هذه وتكون الترخيص، بإصدار المختصة السلطة

 تعليل عليها يجب الحالة هذه وفي بالتحفظ قرارا تصدر أن لإلدارة يمكن كما 29 العقارية

 . 30قرارها

 التجزئة قرار بإصدار المختصة اإلدارية الجهات تأكدت إذا الترخيص يرفض أن وإما -

 المخطط أو األراضي شغل لمخطط الصناعية التجزئة مشروع مطابقة عدم من

 ملف كان إذا أو ،31والتعمير للتهيئة العامة القواعد أو/و والتعمير للتهيئة التوجيهي

 خالل لذلك الطلب صاحب يسع ولم المعلومات أو بالوثائق استكمال موضوع الطلب

 برفض قرارها تصدراإلدارة الحالة هذه في القرار، إلصدار لإلدارة الممنوح األجل

 فإنه والتعمير بالتهيئة المتعلق 90/29 رقم القانون من 62 المادة وحسب الترخيص

 التهيئة قانون من مستخلصة وألسباب قانونا معلال القرار يكون أن يشترط

 مستندا الرفض قرار كان لو ماذا الحالة هذه في المطروح والسؤال ،32والتعميرنفسه

 والتعمير؟ بالتهيئة عالقة ولها أخرى قوانين من مستخلصة أسباب إلى

 المتعلق 29-90 رقم القانون من 64المادة حسب الترخيص في البت يؤجل أن وإما -

 البت يؤجل أن يمكن ،176-91رقم التنفيذي المرسوم من 19 المادة والتعميرو بالتهيئة

 ويصدر اإلعداد، حالة في والتعمير التهيئة أداة تكون عندما بالتجزئة الترخيص في
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 سنة تتجاوزآثاره أن يمكن وال للتحضير المحددة اآلجال خالل الفصل تأجيل قرار

  .33 واحدة

  : اإللتزامات حيث القرارمن يتضمن كما

  األراضي بجعل المتعلقة األشغال إنجاز بوجوب التجزئة صاحب إلزام -

  تضمنتها التي والتهيئات الشبكات إحداث خالل من لإلستغالل قابلة المجزأة

 ،.الطلب بملف المرفقة الوثائق

 تصبح التي الجماعية التجهيزات بعض تنفيذ مصاريف في الرخصة صاحب مساهمة -

 المجزأة، األرض إنجازمشروع لفعل ضرورة

 . 34 المجزأة األرض لطابع مخالفة تكون عندما الشروط دفتر أحكام الغاء أو تعديل -

 فيها المحددة اآلجال إحترام ضرورة الرخصة من المستفيد إلزام القرار يتضمن كما -

   يصبح حيث 176- 91 رقم التنفيذي المرسوم من24 للمادة طبقا

 .تسليمها تاريخ من سنوات ثالث مرور بعد الغيا القرار

 إعالم بهدف التجزئة رخصة تخضع: الصناعية التجزئة قرار إشهار -ثانيا

 كما إداري إشهار محل فتكون القانون، عليها نص إشهار إجراءات إلى وبآثارها الغيربها

  .العقارية المحافظة مستوى على شهر محل تكون

 تقع الذي البلدي الشعبي المجلس بمقر التجزئة رخصة منح المتضمن القرار ينشر

 الحق بذلك ليكون الجمهور تصرف تحت ويوضع إختصاصه دائرة في المجزأة األرض

 الرخصة من المستفيد يلتزم كما. 35بإلغائه والمطالبة القضاء إلى اللجوء منه متضرر لكل

 الميدان، في التجزئة رخصة منح المتضمن ينشرالقرار أن التهيئة أشغال في البدء وقبل

 .36 الورشة فترة طوال التجزئة محل األرض توجد أين

 بعد العقارية المحافظة في الشروط بدفتر مرفقة التجزئة رخصة تشهر  كما

  .الموثق إلى التجزئة صاحب سعي بعد التجزئة، رخصة إيداع عقد يسمى عقد، في إفراغها
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 الصناعية التجزئة أشغال تنفيذ: الثاني المطلب

 إلتزام عليها يقع الصناعية التجزئة رخصة على المختصة الهيئات حصول بعد

 للوحدات يكون وال بها، المرفقة والوثائق الرخصة في عليها المنصوص األشغال بتنفيذ

 المحافظة في الرخصة شهر من بالرغم قانوني وجود العملية هذه عن الناتجة العقارية

 تثبت شهادة وتسليم الرخصة في المحددة اآلجال في التهيئة أشغال إتمام بعد إال العقارية

 في ومراقبتها األرض تجهيز أشغال المطلب هذا خالل من ندرس. األشغال هذه تنفيذ مدى

  .الثاني الفرع في األشغال تنفيذ وآثار األول، الفرع

  ومراقبتها األرض تجهيز أشغال: األول الفرع

 تفرضه ما وفق األرض تجهيز أشغال بتنفيذ إلتزام التجزئة صاحب عاتق على يقع

 الذي دفترالشروط وكذا التجزئة، رخصة في والمجسدة المنطقة، في السارية التعمير قواعد

 المرفقة المخططات إطار وفي العامة المنفعة وذات الوظيفية واإلرتفاقات اإللتزامات يحدد

  .لذلك مؤهلة جهات رقابة تحت بهما

 بصفتها العقاري والضبط للوساطة الوطنية الوكالة تتولى: األرض تجهيز أشغال -أوال

 الصناعية، التجزئة محل األرض تجهيز أشغال  منتدب مشروع صاحب و عقاري مرق

 مشروع يكون أن بعد وذلك ،37األشغال لتنفيذ مقاول مع وجوبا تتعاقد الحالة هذه وفي

 في األشغال هذه وتتمثل العمومية، الصفقات قانون إطار في تتم مناقصة موضوع التهيئة

 الشبكات هذه وتشتمل العمومية التجهيزات و الشبكات بمختلف المجزأة األرض ربط

  :مايلي على خصوصا

  على منفذ أرضية قطعة لكل يكون أن يجب: السيارات ومواقف الطرق شبكة -

 في عليها المنصوص الطرق شبكة أعمال بإنجاز المشروع صاحب ويقوم العمومي الطريق

  .التهيئة مخطط
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 الدراسة في المحددة للطريقة وفقا التجزئة محيط داخل التطهير يكون: التطهير شبكة -

 مياه وتصريف المستعملة للمياه التطهيربالنسبة شبكة إنجاز التجزئة صاحب ويتحمل

 المستعملة والمياه القذرة للمياه جامعة قنوات التطهيرعلى شبكة تحتوي حيث األمطار،

 الراسبة المياه تتلقى البلوعات شبكة اإلعتبارإيجاد بعين األخذ مع األمطار، ومياه

 كل وينفذ الصناعية، التجزئة حالة في للتطهير العمومية بالشبكة وصلها قبل الصناعية

 .بالتطهير المتعلقة البيانية المخططات إطار في ذلك

 بما المياه لتوزيع الرئيسية القنوات التجزئة صاحب ينجز :لإلستغالل الصالح الماء -

 للشرب الصالحة بالمياه المتعلق للمخطط مطابقا ذلك ويكون الماء، خزان ذلك في

  . بالملف والمرفق

 لمكافحة بجهاز المجزأة األرض التجزئة صاحب يجهز: الحرائق مكافحة جهاز -

  .الحرائق

  وفقا وهذا التجزئة طرق كل إنارة التجزئة صاحب يتحمل: العمومية اإلنارة -

  .الملف في المرفق العمومية اإلنارة لمخطط

 بالنسبة اإلرتفاق ممرات المكان عين في التجزئة صاحب يخصص: والغاز الكهرباء -

 .والغاز الكهرباء بطاقة قطعة كل تزويد لضمان الغاز وقنوات الكهربائية للخطوط

 ممرات التهيئة مخطط وفق التجزئة صاحب يخصص: السلكية المواصالت -

 من بطلب البريد مصلحة تتولى كما والتلكس، الهاتف خطوط لمرور اإلرتفاق

 .الالسلكية المواصالت شبكة وإنجاز دراسة المستعملين

 من كاف بقدر الصناعية التجزئات تزويد الضروري من:الخضراء المساحات -

 الضرورية باألعمال التجزئة صاحب يقوم حيث. 38الخضراء والمساحات الحدائق

 المشتركة للفراغات والتشجير الغرس عملية ذلك في بما الخضراء المساحات لتهيئة

 الهواءمن تنقية في النباتات تلعبه الذي الكبير للدور نظرا. للبناء المخصصة غير

   الغازات
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 األشغال تنفيذ أجال وتحدد. المريح للتنفس الالزم باألكسجين والتزويد الضارة والعوائق

 تمويل يقع و مماثلة، لمدة للتمديد قابلة سنوات بثالث والمحددة الرخصة صالحية بمدة

 هذا وفي الصناعي، للعقار المهم للدور نظرا  الدولة عاتق على والتجهيزات األشغال

 المتعلقة للنفقات  المالية، قوانين ضمن تخصيص حساب الدولة ميزانية في اإلطاريفتح

 ومناطق الصناعية المناطق وإنجاز الدراسات نفقات بينها من  الدولة بعمليات

  . النشاطات

 المجزأة األرض تهيئة لضمان :األشغال تنفيذ مراقبة -ثانيا    قواعد مع تتوافق تهيئة 

  .قانونا لذلك مخولين أشخاص طرف من لرقابة األشغال خضوع من البد التعمير،

 في عليهم المنصوص القضائية الشرطة وأعوان ضباط في المراقبة فرق تتمثل

 المنصوص والمتمم المعدل 39 الجزائية اإلجراءات قانون المتضمن 155-66 رقم األمر

 ضابط بصفة يتمتع":مايلي على 15 المادة تنص حيث منه، 19و 15المادتين في عليهم

  :القضائية الشرطة

 البلدية، الشعبية المجالس رؤساء )1

 الوطني، الدرك ضباط )2

 الشرطة، محافظو )3

 الشرطة، ضباط )4

 سنوات ثالث الدرك سلك في أمضوا الذين الدرك ورجال الدرك، في الرتب ذوو )5

 ووزير وزيرالعدل صادرعن مشترك قرار بموجب تعيينهم تم والذين األقل على

 .خاصة لجنة موافقة بعد الوطني، الدفاع

 على سنوات ثالث الصفة بهذه خدمتهم في قضوا الذين الوطني األمن مفتشوا )6

 والداخلية الدفاع ووزير العدل وزير عن صادر قرارمشترك بموجب وعينوا األقل

 .خاصة لجنة موافقة بعد المحلية والجماعات

 تعيينهم تم الذين لألمن العسكرية للمصالح التابعين الصف وضباط ضباط )7

 "العدل ووزير الوطني الدفاع وزير بين صادر مشترك قرار بموجب خصيصا



388 

2016جوان . ،10ع: جملة البحوث والدراسات العلمية  

 الشرطة مصالح موظفوا القضائي الضبط أعوان من يعد: "مايلي على 19 المادة وتنص

   مصالح ومستخدموا الدرك ورجال الوطني الدرك في الرتب وذوو

  ".القضائية الشرطة ضابط صفة لهم ليست الذين العسكري األمن

 الجزائية االجراءات قانون من 19و15 المادتين في المذكورون األشخاص هؤالء  

 الجرائم عن فضال بالتجزئة المتعلقة السيما التعمير مخالفات ومعاينة البحث والية لهم

  .األخرى الخاصة والقوانين العقوبات قانون في عليها المنصوص

 والتعميرالمعدل بالتهيئة المتعلق 29- 90 رقم القانون في عليهم المنصوص األعوان -1

 على عالوة" :مايلي مكررعلى 76 المادة تنص حيث 05- 04 رقم بالقانون والمتمم

 يخول  به، المعمول التشريع في عليهم المنصوص القضائية الشرطة وأعوان ضباط

  :من كل القانون هذا أحكام مخالفات ومعاينة للبحث

 التعمير مفتشي -2

 بالتعمير المكلفين البلدية أعوان -3

  "المعمارية والهندسة التعمير ادارة موظفي -4

 المعدل 55-06 رقم التنفيذي المرسوم من 02 المادة نصت لذلك وتفصيال

 رقم القانون من مكرر 76المادة ألحكام طبقا":مايلي على 343-09 رقم التنفيذي بالمرسوم

 والمذكور 1990 ديسمبر أول والموافق 1411 عام االولى جمادى 14 في المؤرخ 90/29

 ومعاينتها، والتعمير التهيئة مجال في والتنظيم التشريع مخالفات عن للبحث يؤهل أعاله،

  :القضائية الشرطة وأعوان ضباط على زيادة

 رقم التنفيذي المرسوم ألحكام طبقا بانتظام تعيينهم تم الذين التعمير مفتشو - 1

 والمذكور 1991 سنة يوليو 14 الموافق 1412 عام محرم 2 في المؤرخ 91/225

 .أعاله

 السكن وزارة الدارة التابعة الوالية بمصالح عملهم يمارسون الذين المستخدمون - 2

 والذين للبلدية التابعة التعمير بمصالح عملهم يمارسون الذين واألعوان والعمران

 :بين من يعينون
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 ).المدنية الهندسة في( المهندسين ورؤساء المعماريين  المهندسين رؤساء - 3

 .الرئيسيين) المدنية الهندسة في( والمهندسين الرئيسين المعماريين المهندسين - 4

 ).المدنية الهندسة في( والمهندسين المعماريين المهندسين - 5

 في األقل على) 2( سنتين خبرة يحوزون الذين البناء في التطبيقيين المهندسين - 6

 .التعمير ميدان

 في األقل على سنوات) 3(ثالث خبرة يحوزون الذين) البناء في( السامين التقنيين - 7

 "التعمير ميدان

 تحديد المتضمن 15-08 رقم القانون من 62 للمادة طبقا األعوان هؤالء مهام تتمثل

- 09 رقم التنفيذي المرسوم من 05 و 04 المادتين و إنجازها وإتمام البنايات مطابقة قواعد

  :يلى الذكرفيما السابق 156

 والبنايات، السكنية والمجموعات التجزئات ورشات زيارة -

 والتحقيقات، بالفحص القيام -

 بها، الخاصة والبيانية المكتوبة التقنية الوثائق استصدار -

 ، القانونية غير الورشات غلق -

 "المختصة السلطات من المتخذة النظامية غير الورشات غلق تقرارا تنفيذ -

 األشغال تنفيذ آثار: الثاني الفرع

  أشغال تمت إذا إال قانوني وجود التجزئة عن الناتجة لألجزاء يكون ال

 التي السلطة نفس طرف من قانونا عليها المنصوص األشغال تنفيذ شهادة وسلمت التهيئة 

  .التجزئة رخصة أصدرت

 إتمام عند  والتهيئة النفع شهادة تشترط :والتهيئة النفع شهادة على الحصول -أوال

 عن مستقلة الشهادة هذه أن من وبالرغم التجزئة، رخصة في المفروضة التهيئة أشغال

 عن الناتجة لألجزاء القانوني الوجود حيث من األخيرة هذه آثار أن إال التجزئة رخصة

  .والتهيئة النفع شهادة بوجود مرهون وبنائها فيها التصرف وإمكانية التجزئة



390 

2016جوان . ،10ع: جملة البحوث والدراسات العلمية  

 السابق 176-91 رقم التنفيذي المرسوم من 25 المادة الشهادة هذه على نصت

 ضمن موجودة أرض قطعة بيع إن:"مايلي على األولى فقرتها في نصت والتي الذكر

 شهادة التجزئة، رخصة منحت التي السلطة بتسليم مرهون كراءها، أو المجزأة األراضي

  ..."رخصةالتجزئة المتضمن القرار بها يقضي التي والتوجيهات األشغال تنفيذ مدى تبين

 307-09 رقم التنفيذي المرسوم بموجب 176- 91 رقم التنفيذي المرسوم عدل

 عند التجزئة، رخصة من للمستفيد يمكن: "مايلي على منه مكرر 23 المادة في نص حيث

 البلدي الشعبي المجلس رئيس من يطلب أن نفقته، على التي والتهيئة النفع أشغال اتمام

 التعديل فبعد" واتمامها األشغال هذه مطابقة تثبت شهادة تسليمه التجزئة، وجود لموقع

  بشهادة تعرف األشغال تنفيذ شهادة أصبحت

 إداري قرار هي والتهيئة النفع شهادة: "يلي كما تعريفها ويمكن والتهيئة، النفع

 ألحكام ومطابقتها التهيئة أشغال إتمام مدى تثبت المختصة اإلدارية الجهة عن صادر

  ".التجزئة رخصة سلمت أساسها على التي والبيانية المكتوبة الوثائق

 المستفيد فيمكن مراحل على تتم التهيئة أشغال كانت إذا أنه إلى اإلشارة وتجدر

 والتهيئة النفع شهادة على الحصول األولى المرحلة أشغال إتمام عند التجزئة رخصة من

 عدم بسبب الغية التجزئة رخصة تصبح وعندما األولى، للمرحلة أشغال من تنفيذه تم فيما

 والتهيئة النفع شهادة تسليم يمكن ال فإنه المحدد األجل خالل المقررة التهيئة أشغال إكتمال

  .40 بها الخاصة التهيئة أشغال فيها استكملت التي المراحل يخص فيما إال

 المكلفة الوزارة تعده نموذج على مكتوبا طلبا يتضمن ملفا التجزئة صاحب يحضر     

 عليه المفروضة لألشغال إتمامه تثبت شهادة على الحصول موضوعه مسبقا، بالتعمير

 عليها مصادق األصل طبق بنسخة مرفقا الطلب هذا ويكون التجزئة، رخصة بموجب

 والمتمثلة المهندس طرف من المعدة بالتصاميم يرفق كما التجزئة، رخصة المتضمن للقرار

 والهياكل الوجهة، على ويشتمل 5000/1 أو1/ 2000 سلم على يعد للموقع تصميم في

 قطعة تحديد من تمكن التي اإلستدالل نقاط وكذا وتسميتها طبيعتها بيان مع للخدمة القاعدية

 مع منجزة هي كما للألشغا ،500/1 أو 200/1 سلم على تعد الجرد، وتصاميم األرض،

  .عليها المصادق التصاميم إلى بالنظر أجريت التي التعديالت األمر، إقتضى إذا إظهار،



391 

2016جوان . ،10ع: جملة البحوث والدراسات العلمية  

 الشعبي المجلس رئيس لدى نسخ خمس في الحاالت جميع في الملف هذا يودع  

 طرفه من يسلم وصل مقابل إختصاصه دائرة في التجزئة محل األرض تقع الذي البلدي

 دليال الوصل هذا ليكون الطلب، إيداع تارخ وكذا المودعة الوثائق مفصل بشكل فيه تسجل

  .المطلوبة الشهادة لمنح القانونية اآلجال واحتساب الطلب ملف إيداع تاريخ على

 توافقها ومدى المنجزة األشغال ومعاينة ميدانية زيارة بإجراء خاصة لجان تكلف

  .التنفيذ حسن على يشهد بذلك محضرا وتحرر المسلمة الرخصة مع

 طرف ومن البلدية مستوى على التعمير مصلحة طرف من الملف هذا يدرس  

 إستشارة محل الملف هذا يكون كما. الوالية مستوى على بالتعمير المكلفة الدولة مصلحة

 شهر أجل لها يكون والتي الوالية مستوى على والمصالح العموميين األشخاص مختلف من

 عليها يجب األحوال كل وفي موافقة، سكوتها يعتبر الرد عدم حالة وفي رأيها، إلبداء

 النفع شهادة المتضمن القرار يحضر. 41اآلجال نفس في الرأي بطلب المرفق الملف إرجاع

 الشعبي المجلس رئيس لدى الطلب إيداع تلي التي أشهر ثالثة خالل للطالب ويبلغ والتهيئة

 الطالب على يجب أواستعالمات، بوثائق الطلب ملف تكملة األمر استلزم وإذا البلدي

  .أواإلستعالمات الوثائق هذه إستالم تاريخ من إبتداء ويستأنف األجل يتوقف تقديمها،

  :والتهيئة النفع شهادة آثار: ثانيا

 النفع شهادة بوجود مرتبط الصناعية التجزئة عن الناتجة العقارية الوحدات بناء

 إنشاء كان سواء البناء،ة رخص طلب ملف ضمن الشهادة هذه تقديم يشترط حيث والتهيئة

   طرف من أو المالكة الجهة طرف من البنايات

  يبين لم وإن وحتى امتياز، عقود بموجب القطع هذه على الحاصلين المستثمرين

 على ذلك قياس يمكن أنه إال والتهيئة، النفع شهادة انعدام عند العقود هذه صحة مدى القانون

 عقد من المستفيد أن ذلك إلى ضف اإلنتفاع، على يقع منهما كل باعتبارمحل اإليجار عقد

-08 رقم األمر من 03 المادة والتعميرحسب التهيئة قواعد احترام إلتزام عليه يقع االمتياز

 من 02/03المادة في ماجاء وهذا بالتجزئة يتعلق ما القواعد هذه ومن الذكر، السابق ،04

 غير تجزئة أي في بناية كل تشييد أيضا يمنع: "...مايلي على بنصها 15-08 رقم القانون
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 تجزئة في بناية كل تشييد يمنع":يلي ما على القانون نفس من 04 المادة وتنص  "مرخصة

 المنصوص والتهيئة الشبكات أشغال بها تنته لم إذا التعميير، أدوات ألحكام وفقا أنشئت

  .التجزئة رخصة في عليها

 رخصة في متباينة بأجزاء خاصة بشبكات الربط أشغال انجاز تحديد يمكن

  .التجزئة صاحب من بطلب التجزئة

 من تسلم والتهيئة، بالشبكات الربط بشهادة البناء رخصة طلب ملف يرفق أن يجب

 من 35 المادة وتنص" .األشغال هذه إتمام وتثبت البلدي الشعبي المجلس رئيس طرف

 بملف البناء طلب يرفق: "مايلي على والمتمم المعدل 176-91 رقم التنفيذي المرسوم

  :التالية الوثائق على يشتمل

1 -.................  

  ..."أعاله المذكورة لألحكام طبقا مسلمة والتهيئة النفع شهادة...- 2

  :خاتمة

 إلى إحداثها ويخضع  العمرانية التجزئات صور من صورة هي الصناعية التجزئة

 والتعمير التهيئة أدوات توجيهات ظل والتعميروفي التهيئة لقانون طبقا مسبقة رخصة

  .األراضي شغل ومخطط والتعمير للتهيئة التوجيهي المخطط في أساسا المتمثلة

 عن فضال خصوصا الصناعية التجزئة ورخصة عموما التجزئة رخصة وتعتبر

 التجزئة محل العقار لتهيئة قانونية وسيلة أكثر، أو قطعتين إلى األرض لتقسيم وسيلة أنها

 واإلرتفاقات الشبكات بمختلف األرضية تجهيزالقطع ألشغال تنفيذ من ماتتطلبه خالل من

 الرخصة هذه وتخضع له، خصص لما وفقا لإلستغالل صالحا العقار من تجعل التي

 الناتجة اإلرتفاق  لحقوق شهر بمثابة يعتبر الذي اإلجراء هذا العقاري، الشهر إلجراءات

 و األرضية القطع من المنتفعين بين الحقوق بهذه اإلحتجاج قابلية يحقق مما الرخصة عن

  .الغير مواجهة في
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 وجودها على يتوقف والتي والتهيئة النفع شهادة بمنح التجزئة أشغال إنتهاء يتوج

 المنشآت بناء رخص طلب ملفات وقبول الصناعي، لإلستغالل اإلمتياز عقود إبرام

   وجود فرض -التعمر قانون حيث من - يزيل مما الصناعية

  .  المهيأة المناطق خارج الصناعي للعقار عرض
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  الهوامش

 للنشر الفجر دار فيها، الطعن وطرق الفردية العمران قرارات الزين، عزري: الدكتور 1

 .10و 09 ص ،2005 الجزائر، األولى، الطبعة والتوزيع،
 الجريدة والتعمير، بالتهيئة المتعلق 01/12/1990 في المؤرخ 29-90 رقم القانون- 2

 .02/12/1990 في المؤرخة 52 العدد الرسمية
 كيفيات تحديد المتضمن 28/05/1991 في المؤرخ 176-91 رقم التنفيذي المرسوم - 3

 المطابقة وشهادة البناء ورخصة التقسيم وشهادة التجزئة ورخصة التعمير شهادة تحضير

 المعدل ،01/06/1991في المؤرخة 26 العدد الرسمية الجريدة ذلك، وتسليم الهدم ورخصة

 الجريدة ،07/01/2006 في المؤرخ 03-06 رقم التنفيذي المرسوم بموجب والمتمم

- 09 رقم التنفيذي المرسوم بموجب وكذا 08/01/2006 في المؤرخة 01العدد الرسمية

 .27/09/2009 في المؤرخة 55العدد الرسمية الجريدة ،27/09/2009 في المؤرخ 307
 البنايات مطابقة قواعد تحديد المتضمن 20/07/2008 في المؤرخ 15-08 رقم القانون -4

 .2008 في المؤرخة 44العدد الرسمية، الجريدة انجازها، واتمام
 منشأة ، الشريعة ضوء في البيئة حماية قانون الحلو، راغب ماجد:الدكتور أنظر - 5

 .138ص ،2007 مصر، ، طبعة دون المعارف،
 .الذكر السابق ،176- 91 رقم التنفيذي المرسوم من 14،15،23 المواد انظر- 6
 إنشاء المتضمن 23/04/2007 في المؤرخ 119-07 رقم التنفيذي المرسوم أنظر -7

 العدد الرسمية الجريدة األساسي، قانونها ويحدد العقاري والضبط للوساطة الوطنية الوكالة

 126-12 رقم التنفيذي  بالمرسوم والمتمم المعدل ،25/04/2007  في المؤرخة 27

 .25/03/2012 في المؤرخة 17 العدد الرسمية الجريدة ،19/03/2012 في المؤرخ
 تحديد المتضمن 22/12/1990 في المؤرخ 405-90 رقم التنفيذي المرسوم أنظر -8

 ذلك،الجريدة وتنظيم الحضريين، العقاريين والتنظيم للتسيير محلية وكاالت إحداث قواعد

- 03 رقم التنفيذي بالمرسوم والمتمم ،المعدل26/12/1990 في المؤرخة 56 العدد الرسمية

 والتنظيم للتسيير محلية وكاالت إحداث قواعد المتضمن 05/11/2003 في المؤرخ 408

  11/2003/ 09 في المؤرخة 68 العدد الرسمية الجريدة ذلك وتنظيم الحضاريين العقاريين
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 وكيفيات شروط تحديد المتضمن 30/08/2006في المؤرخ 11-06 رقم األمر أنظر- 9

 النجاز والموجهة للدولة الخاصة لألمالك التابعة األراضي عن والتنازل االمتياز منح

 .استثمارية مشاريع
 منح وكيفيات شروط تحديد المتضم 01/09/2008 في المؤرخ 04-08 األمر أنظر -10

 مشاريع النجاز والموجهة للدولة الخاصة لألمالك التابعة األراضي على االمتار

 . 03/09/2008 في المؤرخة 49 العدد الرسمية استثمارية،الجريدة

 االمتياز منح وكيفيات شروط تحديد المتضمن 152-09 رقم التنفيذي المرسوم أنظر 11-

 المؤرخ استثمارية مشاريع إلنجاز والموجهة للدولة الخاضة لألمالك التابعة األراضي على

 .06/05/2009 في المؤرخة 27 العدد الرسمية الجريدة 02/05/2009في
 االمتياز منح وكيفيات شروط تحديد المتضمن 153-09 رقم التنفيذي المرسوم أنظر -12

 واألصول المحلة المستقلة وغير المستقلة العمومية للمؤسسات  التابعة المتبقية األصول على

 ،02/05/2009 في المؤرخ وتسييرها، اإلقتصادية العمومية للمؤسسات التابعة الفائضة

 .06/05/2009 في المؤرخة 27العدد الرسمية الجريد
 ،المتضمن 18/11/1990 في المؤرخ ،25-90 رقم القانون من 03 المادة أنظر -13

 .18/11/1990 في المؤرخة 49العدد الرسمية الجريدة العقاري، التوجيه
 .الذكر السابق والتعمير بالتهيئة المتعلق 29-90 رقم القانون من 10 و 01المادة أنظر -14
 وكيفيات شروط تحديد المتضمن 153-09 رقم التنفيذي المرسوم من 05 المادة أنظر- 15

 المستقلة وغير المستقلة العمومية للمؤسسات  التابعة المتبقية األصول على االمتياز منح

 .الذكر السابق وتسييرها، اإلقتصادية العمومية للمؤسسات التابعة الفائضة واألصول المحلة
 .الذكر السابق ،176- 91 رقم التنفيذي المرسوم من 24 المادة أنظر- 16
 مطابقة قواعد تحديد المتضمن 15-08 رقم القانون من 77 إلى 74 من المواد أنظر -17

 .الذكر ،السابق إنجازها وإتمام البنايات
 .الذكر ،السابق119- 07 رقم التنفيذي المرسوم مكررمن 10 المادة أنظر- 18
 .الذكر السابق 176- 91 رقم التنفيذي المرسوم من 08 المادة أنظر -19

 المتعلق 19/07/2003 في المؤرخ 10-03رقم القانون من 15،16،23 المواد أنظر-20

 في المؤرخة 43العدد الرسمية الجريدة المستدامة، التنمية إطار في البيئة بحماية

 في المؤرخ 144-07رقم التنفيذي المرسوم صدر المواد لهذه وتطبيقا ،20/07/2003
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 الرسمية الجريدة البيئة، لحماية المصنفة المنشآت قائمة تحديد المتضمن 19/05/2007

 في المؤرخ 145-07 رقم يالتنفيذ المرسوم وكذا ،22/05/2007 في المؤرخة 34العدد

 وموجز دراسة على المصادقة وكيفيات ومحتوى تطبيق مجال يحدد الذي 19/05/2007

 لدراسة وتخضع.22/05/2007 في المؤرخة34العدد الرسمية الجريدة البيئة، على التأثير

 غير أو مباشرة بصفة تؤثر التي والتهيئة البناء وبرامج األعمال كل البيئة على التأثير

 .البيئة على أوالحقا فورا مباشرة
 .الذكر السابق 91/176 رقم التنفيذي المرسوم من09 المادة أنظر 21
 التنفيذي للمرسوم والمتمم المعدل 307/ 09رقم التنفيذي المرسوم من 02 المادة أنظر 22

 .الذكر ،السابق91/176 رقم
 لنيل مذكرة الجزائري، التشريع في التجزئة رخصة سطوطح، غنية أنظر أكثر للتفصيل 23

 2012-2011 المدية جامعة ، الحقوق ،كلية العقاري القانون تخصص الماستر، شهادة

 ).التجزئة لملف التقنية الوثائق توضح المالحق من مجموعة المذكرة ضمنتت(
 . 46،ص السابق ،المرجع الزين عزري:الدكتور أنظر 24
 .423 الى417 من ص السابق، المرجع الحلو، راغب ماجد:الدكتور أنظر 25
 .الذكر ،السابق 176-91 رقم التنفيذي المرسوم من 15/02والمادة 12 المادة أنظر 26
 .المرسوم نفس ،91/176 رقم التنفيذي المرسوم من21و11و 04 المواد أنظر 27
 .الذكر السابق ، 91/176 رقم التنفيذي المرسوم من 17 المادة أنظر 28
 .الذكر ،السابق91/176 رقم التنفيذي المرسوم من 23 المادة أنظر 29
 .الذكر السابق ، 29-90 رقم القانون من 62 المادة أنظر 30

31Voir Pr/Pierre Soler -couteaux , Droit de l’urbanisme ,3e  édition, 
Dalloz, France , 2000, p 399,400. 

 . الذكر ،السابق 29-90 رقم القانون من 62 المادة أنظر 32
 التنفيذي المرسوم من 19 الذكروالمادة ،السابق 29-90 رقم القانون من 64 أنظرالمادة 33

 .الذكر ،السابق176-91 رقم
 .الذكر السابق ،176-91 رقم التنفيذي المرسوم من 21 المادة أنظر 34
 .الذكر ،السابق 176-91 رقم التنفيذي المرسوم من 23/04 المادة أنظر 35

36Voir Pr/Pierre Soler-Couteau,op-cit,p4. 
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 تحديد المتضمن 17/02/011 في المؤرخ 04-11 رقم القانون من 16 المادة أنظر 37

 في المؤرخة 14 العدد الرسمية الجريدة العقارية، الترقية نشاط تنظم التي القواعد

06/03/2011. 
 بتسيير المتعلق 2007 ماي 13في المؤرخ 06-07 رقم القانون من  02 المادة أنظر 38

 ماي 13 في المؤرخة 31 العدد الرسمية الجريدة تنميتها، و وحمايتها الخضراء المساحات

2007. 
 الجزائية، اإلجراءات قانون المتضمن 08/06/1955 في المؤرخ 155-66 رقم األمر 39

 .والمتمم المعدل ،10/06/1966في المؤرخة 48 العدد الرسمية الجريدة
 .الذكر السابق، 91/176 رقم التنفيذي المرسوم من 24المادة أنظر 40
 المعدل ،307-09 رقم التنفيذي المرسوم من09 و08 ،07 ،06 ،05 المواد أنظر 41

 .الذكر السابق ،176-91 رقم التنفيذي للمرسوم والمتمم
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  البحوث و الدراسات العلميةمجلة 
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Email :revue@univ-medea.dz 
  

  البناء غير المشروع على األراضي الفالحية في التشريع الجزائري
  

  هتشانآسية:  أ
  كلية الحقوق جامعة المدية

hatchane2266@yahoo.com  

  

Résumé :  
Le phénomène des constructions illégales sur les terrains agricoles a connu 
une grande propagation suite à la réunion d’un nombre de facteurs dont les 
plus importants sont les conditions économiques et sociales. étant donné 
que ce phénomène constitue un vice grave qui emmène à l’épuisement du 
patrimoine agricole et à la déformation de l’image visuelle en exténuant les 
valeurs esthétiques dans ces milieux, le législateur algérien a confronté à ce 
dit phénomène en adoptant de nombreux mécanismes juridiques dont les 
uns sont à caractères préventif et les autres a caractère curatif et a chargé 
les autorités administratives et judiciaires à appliquer ces mécanismes et les 
rendre effectifs en vue de limiter la propagation de ce phénomène , les 
appareils administratifs les plus importants constituent en le contrôle 
administratif , tandis que l’appareil judiciaire s’est chargé de l’application 
d’un nombre de peines juridiques dont la plus importante est 
l’incrimination des auteurs de cetteaction.                                                                             
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  ملخص
عرفت ظاهرة البناء غير المشروع على األراضي الفالحية انتشارا واسعا نتيجة       

تضافر جملة من العوامل أبرزها الظروف االجتماعية و االقتصادية، و ألن هذه الظاهرة 
آفة خطيرة تؤدي إلى استنزاف الثروة الفالحية وتشويه الصورة البصرية بإعدام القيم 

المشرع للقضاء عليها من خالل وضع آليات قانونية  الجمالية في هذه األوساط تدخل
، كما خول صالحية تفعيل  أخرى ذات طابع عالجي، وذات طابع وقائي ما هو منهاعديدة 

هذه اآلليات بين الجهات اإلدارية والقضائية للحد من هذه الظاهرة، و تتجسد أبرز اآلليات 
بمهمة تطبيق بعض الجزاءات  لقضائيالجهاز ا اإلدارية في الرقابة اإلدارية، كما اضطلع
 .القانونية أهمها تجريم مرتكبي هذا الفعل

  : مقدمة

 ،من المشاكل الحيوية التي تواجه العديد من الدول غير المشروعظاهرة البناء تعد  

ذلك لما تنطوي عليه من تهديد يخل بالتوازن البيئي، حيث تعرف هذه وبما فيها الجزائر، 

  .واسعا في األوساط الطبيعية أو المشيدة على حد سواءالظاهرة انتشارا 

على البيئة بنوعيها الطبيعي و المشيد من خالل غير المشروع يظهر تأثير البناء 

بسبب انعدام القيم الجمالية في تصميم ) التلوث البصري( إحداث تشويه للصورة البصرية 

شبكة الصرف الصحي، طريقة وة المباني كما و نوعا كقواعد االرتفاع و المسافات البيني

الخ ، على غرار ...هندسة الطرق، تحديد أماكن توقيف السيارات والمساحات الخضراء

  .إحداث عدة مشاكل اجتماعية واقتصادية عديدة

إذا كان الوجه العمراني القبيح في الشكل غير المشروع مما ال شك فيه أن البناء  

اط الطبيعية عامال من عوامل استنزاف و نفاذ والمضمون للمدينة، فإنه بالنسبة لألوس

  .الموارد و الثروات التي تحتوى عليها هذه األوساط

األراضي  غير المشروعة على ظاهرة البناءات تتجلى أهمية دراسة  في هذا الصدد 

في انتشار مستمر و خطير يهدد بنفاذ مورد اقتصادي أساسي  في كونها ظاهرة  الفالحية

غذائي و دفع عجلة االستثمار، و هذا راجع لعدة أسباب أبرزها ضعف لتحقيق األمن ال
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المستوى االقتصادي للسكان والخلفية االجتماعية الريفية في الغالب التي كانت نتيجة الهجرة 

 ،نحو المدن، باإلضافة إلى ذلك األمر راجع إلى تواجد هذه األراضي على حواشي المدن

  .تعميرالرقابة اإلدارية في مجال البناء و ال مما جعلها محل االستقطاب النعدام

على العشوائي مشكل التوسع العمراني كما تبرز أهمية هذا الموضوع في معالجتهل

 . الذي يشكل أحد أهم المسائل المتعلقة بحماية البيئةحساب األراضي الفالحية

ظاهرة على كما تبرز أهميته من خالل إبراز اآلليات القانونية التي تحد من هذه ال  

  .مستوى المناطق الريفية، و باألخص منها تلك المجاورة للمناطق العمرانية

أما عن أسباب اختيارنا لدراسة هذا الموضوع فتتعلق مجملها بقناعتنا الشخصية في 

المساهمة في حماية الثروة الفالحية من خطر البناء غير المشروع، كما أن أهمية و قلة 

فعنا للبحث بموضوعية من أجل تسليط الضوء على هذه الظاهرة، و الدراسات المتعلقة به د

محاولة إثراء هذا الموضوع من الناحية القانونية قدر اإلمكان األمر الذي قد يفتح المجال 

  . للتفكير و المشاورة ضمن اجتهادات أخرى تستمد خطوطها العريضة من هذا الموضوع

األراضي الفالحية من خالل غير المشروع على لقد عالج المشرع ظاهرة البناء 

 ، لذاالمتجددةوإرساء العديد من القواعد القانونية للحد من انتشار هذه الظاهرة القديمة 

لمختلف اآلليات القانونية التي أوردها موضوع من خالل التطرق هذاال ارتأينا معالجة

هل : اإلشكالية القانونية التاليةالمشرع ضمن ترسانته القانونية، و من هذا المنطلق طرحنا 

لهذه اآلليات القانونية الفعالية الكافية للقضاء على البناء غير المشروع على األراضي 

  .  الفالحية بالجزائر؟

أما عن المنهج المتبع في هذه الدراسة، فقد استعنا بالمنهج الوصفي من خالل 

، والمنهج التحليلي الذي يركز وصف ظاهرة البناء غير المشروع على األراضي الفالحية

على عرض هذه المشكلة، و دراستها من الناحية القانونية ثم تقييمها إليجاد الحلول المناسبة 

  .لها قدر المستطاع
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أولهما تأصيل هذه الظاهرة  لمعالجة هذه اإلشكالية قسمنا هذا الموضوع إلى مبحثين،

بيان صورها في حدود ،وصائصهامن الناحية القانونية من خالل تحديد تعريفها و خ

  .و ثانيهما تحديد اآلليات القانونية للحد من هذه الظاهرة، ارتباطها باألراضي الفالحية

  األراضي الفالحية غير المشروع علىبناء ماهية ال: المبحث األول

كونها مصدر وأساس أحد لكانت و مازالت األراضي الفالحية في الجزائر ذات أهمية بالغة   

هو القطاع الفالحي، و السياسي آال والقطاعات الرئيسية في البناء االقتصادي، االجتماعي 

والحفاظ عليها من كل أشكال  ،لذا اهتم المشرع بحماية هذه الثروة الدائمة والمتجددة

، و المشروع رتدهورها، و التي غالبا ما تكون بالبناء غيأواالعتداءات الرامية إلى تقليصها 

غير شمل تحديد المقصود بالبناء ماهيتهالتي تالتطرق لمن نوع من البناء البد اللدراسة هذا 

، ثم استعراض أنواعه وصوره في نطاق هذا )المطلب األول( بيان خصائصه المشروع و

  ).      المطلب الثاني( الموضوع 

  مفهوم البناء غير المشروع : المطلب األول

و  ،و بيان خصائصه أمر في غاية التعقيدغير المشروع إن تحديد تعريف للبناء     

الظاهرة عالميا و محليا، مما جعلها تتخذ  أسماء متعددة على مستوى  هذلك التساع نطاق هذ

بل حتى في نطاق الدولة الواحدة، حيث نجد في الجزائر عدة مصطلحات للتعبير  ،]1[العالم

الفوضوي ،السكنات الهشة، السكن القصديري، البناء غير القانوني،  عن هذا البناء كالبناء

البناء غير الشرعي، العشوائي، البناء بدون ترخيص، وكلها مصطلحات في اللغة صحيحة 

نوع العليه ارتأينا دراسة مختلف التعاريف التي تتناول هذا وللتعبير عن نوعية هذا البناء، 

  ).     الفرع الثاني(و تحديد خصائصه  ،)الفرع األول(من البناء

  غير المشروعتعريف البناء : الفرع األول

م المنظور ث، )أوال(من المنظور الفقهيغير المشروع سنتناول تعريف البناء     

  ). ثانيا(القانوني 
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حاول العديد من الفقهاء تحديد تعريف : غير المشروعتعريف الفقهي للبناء ـ الأوال

" الكاتب فاروق بن عطية على أن الحي الفوضوي هو لبناء، حيث عرفهلهذا النوع من ا

ذلك الحي المعزول في ضواحي المدن الكبرى، أقيم فوق أرضية اخترت خصيصا على 

أساس التخفي وعدم الظهور و ليس على أساس امتيازاتها العمرانية، يتشكل هذا الحي من 

صفائح حديدية، محرومة من المياه منجزة من لوائح خشبية، و" برارك" سكنات هشة أو 

الشروب والكهرباء و غاز المدينة، و الصرف الصحي، و الطرق المعبدة، وال يتواجد في 

  ]. 2"[دائرة التسيير أواهتمامات الجماعات المحلية

" بأنه سكن التعديات الذي هو    drakakis- smithكما  اصطلح عليه الفقيه 

  .]3[السكن الذي يفتقد الشرعية في احتالل األرض، أو في خصائص السكان

عد تلبية غير نظامية يالسكن العشوائي " كما عرفه الدكتور قاسم بداوي على أنه و 

  .4[هي تأمين السكن على حساب األرض الزراعية المحيطة بتلك المدنولحاجة أساسية 

المساكن التي ظهرت إلى  آخر المستوطنات العشوائية هي تلك و في تعريف

الصرف، الطاقة والوجود بدون أي خدمات للبنية األساسية مهما كانت درجاتها، مثل المياه 

الخ، و تفتقر إلى التمويل الذي يكفل لها الحد ...و الطرق، و الشوارع المضاءة و النقل

ن يطلق عليه ــ كلياــ قصور الموقع األدنى من السكن للجميع، و هو ما يمكن أ

  ].5"[الخدماتو

أن مختلف هذه التعاريف الفقهية كانت تصف البيئة بفي األخير يمكن القول  

و عموما نشير أن هؤالء  ،و من جهة أخرى تحدد مبرراته ،المتدهورة لهذا البناء من جهة

الناحية الواقعية قد يكون  الفقهاء اقتصروا عملية انجاز البناء ألغراض السكن، إال أنه من

البناءات المخصصة إليواء الحيوانات أو تخزين المنتوجات، ( هذا البناء ألغراض أخرى 

  . حتى و إن كان السكن أكثرها انتشارا) تجاريةتالمحالال

باإلضافة إلى ذلك قد يالحظ من خالل هذه التعاريف أنها جاءت عامة ال تتعلق 

وع على األراضي الفالحية، و ذلك ألن المقصود بالبناء بصفة خاصة بالبناء غير المشر

غير المشروع ال يختلف من حيث المضمون بين البيئة التي يتواجد بها سواء أكانت بيئة 
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حضرية أو ريفية لذلك لم يتجه الفقه للتمييز بين البيئتين عند تحديد المقصود بهذا النوع من 

في احتالل األرض مهما كانت طبيعتها القانونية أو البناء، فهو بناء قد يكون يفتقد للشرعية 

الخ، أو كان يفتقد لخصائص البناء، و ..الغرض منها سواء موجهة للفالحة أو  للعمران

  .   ضوابطه القانونية أوكالهما معا

األراضي غير المشروع على تعريفا للبناء إال أن ذلك ال يمنع من أن نقترح 

أراضي فالحية دون على من البناء الذي ينجز أو أنجز  ذلك النمط: " كمايلي الفالحية

سواء بعدم الحصول  عليها،احترام النصوص القانونية والتنظيمية الضابطة لحقوق البناء 

تجاوز أحكامها أثناء تنفيذ ،أوعلى رخصة البناء المسبقة قبل الشروع في عملية البناء

  ".   لتأمين حاجات ضرورية أساسها السكن أو العملوذلك األشغال، 

لم : األراضي الفالحيةغير المشروع على تعريف القانوني للبناء ال ثانياـ

في  التعريف ألنخذ عليه ؤو هذا األمر ال ي البناءات غير المشروعة،المشرع  يعرف

عالجها  اأواية منهللوق اليس التشريع ، حيث اكتفى المشرع بتقنينهومن وظيفة الفقه  األصل

االقتصادية و السياسية التي وفي إطار أطر قانونية مختلفة سايرت الظروف االجتماعية 

 1985أوت  13نذكر منها التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في  ،مرت بها الجزائر

من المرسوم التنفيذي  07المتعلقة بمعالجة البناء غير المشروع ، كما نجد المادة 

الدولة للساحل  إقامةالذي يحدد محيط حماية  2010ديسمبر  21المؤرخ في  10/316رقم

يجب أن تهدم البنايات الفوضوية و السكنات الهشة " بوالية الجزائر تنص على مايلي

 فيما يخص، أما ]6["المتواجدة داخل محيط الحماية طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها

ضمنيا  عالج هذه الظاهرةفنجد أن المشرع  ،األراضي الفالحيةغير المشروع على البناء 

من خالل عدة  في إطار حماية األراضي الفالحية بمنع تحويلها عن وجهتها الفالحية

التي تلزم  1995أوت  14المؤرخة في  05أبرزها التعليمة الرئاسية رقم  نصوص قانونية،

لى األراضي الفالحية عند وضع جميع المسؤولين على كل المستويات ضرورة الحفاظ ع

و  ،البناء والتعميروكل سياسة يتم إعدادها أو تطبيقها في مجال التهيئة العمرانية و التجهيز 

و التي عرفت  ،ذلك تفاديا  لظاهرة تحويل هذا النوع من األراضي عن طابعها الفالحي

المؤرخة  42يمة رقم ، وكذا التعل]7[انتشارا واسعا و تجاوزات عديدة في السنوات األخيرة

المتعلقة بحماية األراضي ذات الطابع الفالحي و األراضي ذات  1996جويلية  13في 
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المتعلقة  1997مارس  02المؤرخة  64، باإلضافة إلى التعليمة رقم ]8[طابع الغابيال

على غرار ترسانة من  ]9[ذات الوجهة الفالحيةأو بحماية و الحفاظ على األراضي الفالحية 

التعمير، قانون التوجيه العقاري وصوص التشريعية المنظمة بموجب أحكام قانون التهيئة الن

  . ، قانون التوجيه الفالحي

  األراضي الفالحيةغير المشروع على خصائص البناء : الثاني فرعال

األراضي الفالحية بثالث خصائص رئيسية غير المشروع على يتميز البناء 

، و )ثالثا(، باإلضافة إلى موقعه )ثانيا( و غير المبني) أوال(بالنظر إلى إطاره المبني 

الجدير باإلشارة إلى أن الخصائص المتعلقة بشكل البناية تعتبر من الخصائص العامة 

  .للبناءات غير المشروعة مهما كان نوعها

غير المشروعة على األراضي الفالحية تمتاز البنايات : من حيث اإلطار المبنيأوالـ

و هذا وعدم احترام مقاييس البناء عليها كغيرها من البناءات غير المشروعة،  لتخطيطبعدم ا

وفقا ألذواقهم الخاصة التي ، وعمليات البناءوراجع إلى حرية السكان في تحديد كيفيات 

المتمثلة في قانون  ، وكانت دون احترام القيود القانونية المحددة لشروط و كيفيات البناء

هذه البنايات  أن و المراسيم التنظيمية الصادرة في هذا الشأن، حيث نجد ،يرالتعموالتهيئة 

  : تتمتع بمواصفات داخلية وخارجية نذكر منها

ال يختلف اثنان حول سوء المظهر : غير المشروعالمواصفات الخارجية للبناء   . أ

عدم تناسق أشكالها غير المشروعة الواقعة على األراضي الفالحيةو الخارجي للبنايات

الطابع الجمالي للبناية سواء من حيث  تضفيوترتيبها، وذلك النعدام كل مقاييس البناء التي 

و التي تكون غالبا من المواد التي تنتجها البيئة  ،المواد المستعملة في البناءأو نمط البناية 

خ، والتي تعكس ال....المحلية و المنخفضة األسعار كالبناء بالطوب و الزنك و الخشب

هندسة وضعف القدرة المالية لهؤالء السكان، لذا نجد أن البناية تحتوى على طابق أرضي 

 .    ]10[و قد تكون ضمن تجمعات فوضوية أو فردية منعزلة جدا، معمارية بسيطة
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غير إن المواصفات الداخلية للبنايات : غير المشروعالمواصفات الداخلية للبناء   . ب

تتميز باالكتظاظ و التزاحم من ناحيتين، أولهما في إطار  على األراضي المشروعة الواقعة

عشوائية، ثانيهما ضمن معدل شغل سكانية تزاحم هذه البنايات ضمن تجمعات وتشابك 

تنعدم فيها أدني شروط والبناية الواحدة حيث ال تسع هذه األخيرة أفراد العائلة الواحدة 

قلة أو انعدام درجة التجهيز كالمطابخ، المراحيض و ومطالت، مداخل التهوية الالحياة ك

  .    الخ..الحمامات، غرف النوم،

اإلطارفي محيط البناية و الذي يشمل  هذا يتمثل:ثانياـ من حيث اإلطار غير المبني

في هذا الصدد نجد أن محيط  ،وكل من الشبكات والتجهيزات الخدماتية الضرورية للسكن

بانعدام شبه تام لمختلف الشبكات كشبكة الصرف الصحي،  يتميز غير المشروعالبناء 

  .]11.[وهذا ما يؤدي إلى تلويث البيئة الزراعية الخ،...المياه، الكهرباء،

في إطار موضوعنا  غير المشروعيتحدد نطاق البناء  :ثالثاـ من حيث موقع البناء

الفالحية أو ذات الوجهة تعتبر األرض ،واألراضي الفالحية علىعلى البنايات المنجزة 

الفالحية في مفهوم القانون كل أرض تنتج بتدخل اإلنسان سنويا أو خالل عدة سنوات إنتاجا 

، و ]12[يستهلكه البشر أو الحيوان أو يستهلك في الصناعة استهالكا مباشرا أو بعد تحويله

خاصة، الوقفية أصناف قانونية، فقد تكون تابعة لألمالك الوطنية ال ثةهي مصنفة إلى ثال

على غرار أصنافها الطبوغرافية، والمتمثلة فياألراضي الفالحية ،13[تابعة للملكية الخاصةأو

  .]14[ضعيفة المتوسطة والخصبة، وذات الخصوبة الالخصبةجدا،

  األراضي الفالحيةغير المشروع على البناء  أشكال: المطلب الثاني

 أشكالها، ضمن نطاق مشترك عقد مهمةتحديداتغير المشروعة بالنظر لطبيعة وجود البناء  

ات غير من خالل تحديد أنواع البناء أوسع ذات طبيعة وصفية في نطاق تهالذا ارتأينا دراس

ضمن اإلطار القانوني و التنظيمي المتعلق  او تبويب صوره) الفرع األول(  المشروعة

  ). الفرع الثاني(و البناء  بالتعمير
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 األراضي الفالحيةاتغير المشروعة على اءأنواع البن: الفرع األول

غير مشروعة إلى نوعين، بناءات  غير المشروعة بصفة عامةتنقسم البناءات     

و األمر نفسه بخصوص البناءات غير  )ثانيا(قصديرية غير مشروعةبناءات و) الأو(صلبة 

  . المشروعة على األراضي الفالحية، و هذا ما سنوجز الحديث عنه في نقطتين على التوالي

المرتبة األولى في غير المشروع يحتل هذا النوع من البناء  : أوالـالبناءات الصلبة

بسبب أن مادة بناء  األكثر اقترابا من البناءات القانونيةغير المشروعة قائمة البناءات 

، إال أن اختالف ]15[القرميدأوجدرانها تتشكل من مواد صلبة وسقفها من الخرسانة المسلحة 

هذا النوع من البناء مع البناء القانوني يكمن في مدى احترام المخططات العمرانية الصادرة 

بة إلى الصلغير المشروعة في هذا الشأن، و على هذا األساس تقسم بدورها البناءات 

  . )ب(غير مخططةغير مشروعة بناءات ، )أ(صلبة مخططةغير مشروعة بناءات  ،نوعين

هذا النوع من البناءات أنجز طبقا للمخططات العمرانية : المخططةالصلبة البناءات   . أ

التي أعدت سلفا لهذا الغرض، غير أنها تختلف فيما بينها في مدى مصادقة على هذه 

 90/29التقنية المختصة وفقا لما ينص عليه القانون رقم المخططات من قبل المصالح 

المعدل و المتمم  ]16[المتضمن قانون التهيئة و التعمير 1990ديسمبر  01المؤرخ في 

و المتمثلة في  ،، ومراسيمه التنفيذية]17[2004أوت  14المؤرخ في  04/05بالقانون رقم 

الذي يحدد كيفيات تحضير  2015جانفي  25المؤرخ في  15/19رقم المرسوم التنفيذي

 1991ماي  28المؤرخ في   91/177 رقم ، المرسوم التنفيذي]18[عقود التعمير و تسليمها

المصادقة عليه ومحتوى والتعمير والذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة 

 28المؤرخ في   91/178 رقم المعدل و المتمم، والمرسوم التنفيذي19[الوثائق المتعلقة به

الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل األراضي و المصادقة عليها  1991ماي 

 . ،المعدل والمتمم]20[ومحتوى الوثائق المتعلقة بها

الموافقة لمحتوى المخططات المصادق غير المشروعة  عليه تتجسد البناءات بناء    

أو الفردي،  )السكنات الريفية المجمعة( اعيعليها في البناءات ذات االستعمال السكني الجم

و يكمن خلل هذا البناء ـ رغم أنها أنجزت طبقا للمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و 

و التي مست  ،و لها رخصة البناءـــ في التغييرات الالحقة ،مخطط شغل األراضي



407 

2016جوان . ،10ع: جملة البحوث والدراسات العلمية  

و دون  رخصةجدران و منافذ هذه البنايات بأشكال مختلفة دون الحصول المسبق على 

سبتمبر  13المؤرخ في  كالقرار الوزاري المشتر مراعاة مقاييس البناء التي جاء بها

األمر الذي جعلها ضمن  ،المتعلق بحقوق البناء خارج المناطقالعمرانية للبلديات 1992

  .]21[ غير المشروعة نطاق البناءات

الموافقة لمحتوى المخططات غير المصادق  غير المشروعةالبناءات  كما تتجسد    

عليها في البناءات التابعة لإلدارة و المنجزة لتحقيق أغراض المرفق العام كالمرفق التابع 

ملحقات تابعة أوللقطاع العسكري أو البنايات التابعة لنظارة الشؤون الدينية كبناء المساجد 

  . ]22[لها أو مدارس قرآنية

دون وجود أي مخططات  هذه البنايات أنجزت: المخططةالبناءات الصلبة غير   . ب

عمرانية تبين موضع األساسات أو ترابط أشكال الهيكل و كيفية توزيع جدران البناية و 

األبواب و غيرها من المسائل المرتبطة بتناسق البناية وسالمتها و هذا النوع من والنوافذ 

 .البناء قد يكون ضمن القطاع الحضري أو الريفي

في هذا الصدد نشير إلى أن األراضي الفالحية التي هي أحد مقومات القطاع      

ذلك راجع  له، و غير المخطط غير المشروع والريفي تعرف انتهاكا ال محدود  بالبناء 

،على غياب الرقابة اإلدارية عن هذه المناطقسوء التخطيطو في يتمثالنين يألمرين أساس

و إال في حاالت استثنائية  ،ضمن نطاق حظر البناءتواجد الرغم من أن األراضي الفالحية ت

،األمر الذي يفترض مضاعفة أجهزة الرقابة اإلدارية  بشروط و إجراءات قانونية معينة

  .وصرامتها

غير المشروعة يرجع سبب تسمية هذا النوع منالبناءات  :البناءات القصديريةثانياـ

المادة األساسية التي تتشكل منها جدران و هيكل و سقف هذه  إلىبالقصديرية نسبة 

أحياء قصديرية  متخلفة و  ،هي القصدير و تنقسم األحياء القصديرية إلى نوعين،والبناءات

  . أحياء قصديرية متخلفة جدا
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  األراضي الفالحيةغير المشروع على صور البناء : الفرع الثاني

الفرنسي، المصري، (المشرعين اهتم المشرع الجزائري كغيره من     

 الجوانب التي ترقي بالبيئة العمرانية بمختلف) الخ...المغربي،التونسي، األردني

، كما عالج ظاهرة البناء غير الخ...الجانب الصحي،الوظيفيوالجمالي أبرزهاتنميها والريفيةو

ليه ارتأتنا المشروع لما لها من آثار سلبية على البيئة رغم تعدد صورها وأشكالها، و ع

عدم  صورة ين فيتالمتمثل،ومن خالل تبويبها في صورتين أساسيتينتحديد هذه الصور 

  ).ثانيا(عدم احترام رخصة البناء صورة  ،  و)أوال(احترام المخططات العمرانية 

 صورفي مختلف  ةصورهذه التتمثل  :عدم احترام المخططات العمرانية ةصورأوالـ

، التعميروالمخطط التوجيهي للتهيئة أبرزها البناء التي تتم مخالفة ألحكام هذه المخططات 

حيث يدرج هذا األخير األراضي الفالحية ضمن القطاعات غير القابلة للتعمير و كمية 

ومخططات شغل البناء ضمنه تكون محددة بدقة،و بنسب تتناسب مع طبيعة هذه األراضي، 

كمخطط الكتلة  إلى مخططات أخرى تتعلق بالبناية المزمع انجازها، باإلضافة ياألراض

  .مثال

تتجسد بعض صور مخالفة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير في تغيير موقع     

في هذا  ومحدد في مكان آخر يتنافى مع ما هو موجودالبناء على األراضي الفالحية 

المحددة فيه، أما بالنسبة لصور مخالفة  اإلخالل باالرتفاقات العامة أو الخاصةأوالمخطط 

فنذكر منها مختلف التجاوزات على المستوى اإلطار المبني  ،مخططات شغل األراضي

على األراضي الفالحية غير القابلة  كالبناء ،]23[ المسموح به أو المستوى غير المبني

للتعمير المحددة بموجب هذا المخطط، أو عدم إدراج هذه البناءات في هذا المخطط مخالفة 

    .من قانون التهيئة والتعمير 48للمادة 

 صورفي جميع  ةصورهذه التتمثل  :عدم احترام رخصة البناء ةصورثانياـ

صور خالفا لهذه الرخصة، و عليه تتجسد بعض اتغير المشروعة التي أنجزت دون أو البناء

فمثال مخالفة مقاييس البناء  لرخصة البناء في تجاوز معامل شغل األراضي المخالف البناء

على األراضي الفالحية الخصبة جدا المخصصة للسكن، حيث إذا كانت مساحتها خمسة 



409 

2016جوان . ،10ع: جملة البحوث والدراسات العلمية  

من ) 250/1(خمسين هكتارات، فيجب أن ال تتجاوز مساحة البناء نسبة واحد من مائتين و

، عدم احترام االرتفاع المرخص به، االستيالء على ملكية الغير المساحة الكلية لألرض

في هذا الصدد نشير لوجود صورة أخرى تجسد عدم احترام أحكام و منفذ،أو انجاز مطل و

  .التحفظات التي تتضمنها هذه الرخصةوو المتعلقة باآلجال  ،رخصة البناء

كانت أاء المنجز بدون رخصة فنذكر منها البناء على ملكية الغير سواء أما صور البن    

تابعة لألمالك الوطنية الخاصة، الوقفية أو تابعة للملكية الخاصة،  األراضي الفالحيةهذه 

ألذواق واألهواء لطبقا  غير المشروعة باإلضافة إلى ذلك يتم تحديد مواصفات البناءات

  .قانوني المعمول بهالخاصة دون مراعاة التنظيم ال

  للقضاء على البناء غير المشروع اآلليات القانونية :المبحث الثاني

نه أإال  يها،عل ااألراضي الفالحية بمختلف أصنافهاحفاظ علىحظر المشرع البناء     

و المتمثلة في البناءات والمنشآت الضرورية لالستغالل  ،استثنى بعض الحاالت الخاصة

ت االستعمال السكني أو البناءات والمنشآت المنجزة لتحقيق المنفعة الفالحي، البناءات ذا

من  49و  48و المادتين قانون التوجيه العقاري من 36و  35و 34العامة بموجب المواد 

باستصدار التراخيص  المشرع في جميع هذه األحوال ألزموالتعمير، وقانون التهيئة 

  . 24[ةالضرورية النجاز هذه البناءات من الجهات اإلدارية المعني

أن المشرع أحاط هذه األراضي بمنظومة قانونية تحمل قدرا من من رغم على ال     

األكثر غير المشروععليها الحماية لها، إال أنها تتعرض لكثير من االعتداءات، و يعد البناء 

تفعيل جملة من اآلليات القانونية لمواجهة هذه واستدعى األمر استحداث  لكلذ ،انتشارا

نجد أن المشرع نظم هذه اآلليات القانونية آخذا بعين االعتبار حيث الظاهرة و الحد منها، 

الجانب العالجي المتضمن التسوية بشروطها والجانب الوقائي بتعزيز الرقابة اإلدارية 

و عليه ارتأينا دراسة هذه  ،ت اإلدارية أو القضائية حسب الحالةالقانونية أو تطبيق الجزاءا

المطلب (غير المشروع اآلليات اإلدارية للحد من ظاهرة البناء من خالل تحديد  اآلليات

األراضي غير المشروع على ظاهرة البناء للحد من دور القضاء ل، ثم نستعرض )األول

  ). المطلب الثاني(الفالحية 
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  للقضاء على البناء غير المشروعاآلليات اإلدارية : المطلب األول

األراضي غير المشروع على حد من ظاهرة البناء في الإن لإلدارة دور فعال 

و ذلك ألنها الجهة المخول لها قانونا في تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالبناء ، الفالحية

ا لها من صالحيات واسعة في حيث تعد الموجه األكبر للسياسة العمرانية بم ،والتعمير

و تسليم الرخص و ، عليها ةمصادقالثم  ،متابعة إعداد و إنشاء  المخططات العمرانية

، باإلضافة إلى )الفرع األول( متابعة تنفيذها،والشهادات طبقا لما جاءت به هذه المخططات

و مراسيمه  ،رالتعميوسلطتها في توقيع الجزاءات المترتبة عن مخالفة أحكام قانون التهيئة

  ) . الفرع الثاني(التنفيذية 

  غير المشروعاآلليات الوقائية للحد من ظاهرة البناء : الفرع األول

خول المشرع لإلدارة صالحيات واسعة للوقاية من البناءات غير المشروعة و المتمثلة في   

 ، الرقابة اإلدارية على األراضي)ثانيا(، رخص البناء)أوال(التخطيط العمراني

  ).ثالثا(الفالحية

أسلوب علمي يتبع لمواجهة مقتضيات هذا األخير يعتبر : التخطيط العمرانيأوالـ 

المساكن والعمران الحديث من حيث ضمان الكثافة السكانية المتجانسة و توفير المرافق 

و انسجام المباني من حيث مظهرها و حجمها و حماية األراضي الزراعية  ،بكافة أنواعها

و تتجسد فكرة التخطيط العمراني في الجزائر من خالل ، الخ...حات الخضراءو المسا

أدوات التهيئة و التعمير و المتمثلة في كل من المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير ـــ 

PDAU  ـــ و مخطط شغل األراضي ـــPOS وقد نظمهما المشرع ــــ ،

المتعلق بالتهيئة و التعمير و  1990ديسمبر  01المؤرخ في   90/29بموجب القانون رقم 

 28المؤرخ في   91/177المرسوم التنفيذي رقم ، و على األخص 25[المراسيم التنفيذية له

الذي يحدد إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و المصادقة عليه و  1991ماي 

المؤرخ في  91/178المرسوم التنفيذي رقم  ، ومحتوى الوثائق المتعلقة به المعدل و المتمم

المصادقة عليها و والذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل األراضي  1991ماي  28

وسيلة  ، ويعد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرمحتوى الوثائق المتعلقة بهاالمعدل و المتمم
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ـــ ]26[للتهيئة العمرانيةللتخطيط المجالي و التسيير الحضري، يحدد التوجهات األساسية 

و المتمثلة في المخطط الوطني لتهيئة  ،ةئيالمحددة بموجب مخططات وطنية و جهوية و وال

لبلدية واحدة أو  ــــ]27[المخطط الجهوي لتهيئة اإلقليمو مخطط تهيئة الوالية ،اإلقليم

ني معين عدة بلديات متجاورة تجمعها عوامل مشتركة كتواجد عدة بلديات في نسيج عمرا

أو اشتراكها في شبكة توزيع مياه الشرب ووسائل النقل الحضري العمومي أو غيرها من 

واضعا في االعتبار ضرورة الموازنة ما بين قطاع ، ]28[الهياكل و التجهيزات الرئيسية

التراث الثقافي والفالحة و الصناعة، و أيضا حماية المحيط و األوساط الطبيعية و المناظر 

ي، مع األخذ في االعتبار أيضا مخططات التنمية و النمو الديمغرافي و التوزيع التاريخو

ارتفاع معدالت الهجرة من الريف إلى المدينة، و حتى الظروف االجتماعية والسكاني، 

هو أداة من أدوات التعمير أما مخطط شغل األراضي ف .]29[الخ...االحتياجات االقتصاديةو

و حقوق استخدام األراضي و البناء في إطار احترام القواعد  يحدد به وبصفة مفصلة قواعد

  .]30[التي تضمنها المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير

بناء على ما تقدم، يتكفل كل من المخططين المذكورين أعاله بمهمة حماية 

األراضي الفالحية من خالل تحديد هذه األراضي و وقايتها من كل األخطار التي تهدد 

  .ا، وجعل عملية البناء عليها في نطاق ضيق و بشكل منظم بقاءه

رط قانون التوجيه العقاري أن يكون الهدف من كل انجاز يتم تيش: رخصة البناءثانياــ 

األراضي الفالحية هورفع الطاقات اإلنتاجية للمستثمرة القائمة عليها ــــاألمر على 

ممارسة هذا الحق خاضعا الستصدار جعل ، والذي أدى إلى تقييد حق البناء فوقهاــــ

رخصة مسبقة و صريحة من اإلدارة على أن تتكفل األحكام التشريعية المتعلقة بالتعمير و 

  .]31[البناء بتحديد شروطها و إجراءاتها

األراضي  علىبالفعل صدرت أحكام  تشريعية و تنظيمية تحدد كيفية البناء     

 28المؤرخ في  91/175سوم التنفيذي رقم من المر 26المادة ، حيث أحالت الفالحية

على ضوابط البناء تحديد] 32[و البناء التعميروالذي يحدد القواعد العامة للتهيئة  1991ماي

المتعلق  1992سبتمبر  13المؤرخ في  كاألراضي الفالحية إلى القرار الوزاري المشتر

  .بحقوق البناء خارج المناطق العمرانية للبلديات
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تعد رخصة البناء قرار إداري تصدره جهة مختصة بتظيم المباني تأذن فيه    

، و بالتالي فهذه الرخصة تسمح لإلدارة ]33[بإجراء معين يتعلق بالمبنى الذي تصدر بشأنه

بتنظيم عملية البناء على األراضي الفالحية، و تفادي البناءات غير المشروعة التي تؤدي  

  .  الفالحية و تدهورها دون شك إلى تقليص األراضي

أخضع المشرع كل األراضي الفالحية بمختلف أصنافها : ثالثاـ الرقابة اإلدارية

القانونية لعمليات الرقابة اإلدارية من خالل إسناده لهيئات إدارية مهمة القيام بالرقابة على 

البناء أو كيفيات استغاللها، وحمايتها من االعتداءات الرامية إلى تقليصها أوتدهورها ب

غيره، حيث يضطلع الديوان الوطني لألراضي الفالحية بهذه المهمة من خالل قيامه 

بزيارات ميدانية في كل وقت للتأكد من مطابقة النشاطات المقامة على هذه األراضي 

، و في حالة وجود بناءات غير مشروعة، فيعمل الديوان على القيام ]34[للتشريع المعمول به

قانونية سواء بتطبيق الجزاءات المناسبة أو إحالة ملف هذا الموضوع إلى باإلجراءات ال

  . الجهات اإلدارية أوالقضائية حسب االختصاص

  للقضاء على البناء غير المشروعاآلليات العالجية : الفرع الثاني

لم يخول المشرع لإلدارة اآلليات القانونية التي تتسم بالطابع الوقائي فقط للحد من ظاهرة   

البناء غير المشروع على األراضي الفالحية بل أضاف لها آليات أخرى ذات طابع 

، باإلضافة إلى )أوال(عالجي، تتمثل في تسوية هذه البناءات بإضفاء الشرعية القانونية عليها

  ).  ثانيا(جزاءات اإلدارية دون اللجوء للجهات القضائيةسلطة توقيع ال

األراضي الفالحية لعملية التسوية على واقعة اللم يخضع المشرع البنايات : التسويةـأوال

الذي يحدد قواعد مطابقة  2008يوليو  20المؤرخ في  08/15التي جاء بها القانون رقم 

هذا البناء تبقى  طبيعته غير قانونية كأصل ، األمر الذي يعني أن ]35[االبنايات و انجازه

األراضي  علىمنه استثنى البنايات الواقعة  الفقرة الرابعة 16 إال أنه بموجب المادة ،عام

  .و التي يمكن إدماجها في المحيط العمراني ،الفالحية

األراضي الفالحية للتسوية اإلدارية إذا غير المشروع على يخضع البناء بناء عليه 

فتتم من خالل  ،أما عن إجراءات عملية المطابقة ،من نطاق توسع المحيط العمرانيكان ض
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لجنة " إيداع المعنيين طلباتهم لدى لجنة أنشئت لهذا الغرض على مستوى الدائرة تسمى 

جنة قرارها ل، ففي حالة الموافقة تبلغ الامن أجل دراسة هذه الطلبات و الفصل فيه" الدائرة

بناء، الرخصة (ي البلدي الذي يسلم إحدى عقود التعمير المطلوبة لرئيس المجلس الشعب

فتبلغ هذه اللجنة رئيس المجلس الشعبي  ،، أما في حالة عدم الموافقة)الخ..شهادة المطابقة

جنة القابل للطعن أمام اللجنة الوالئية في أجل ال لالبلدي الذي يبلغ بدوره المعني بقرار ال

يخ تبليغه، و هذه األخيرة بدورها تعمل على إعادة النظر في يتعدى الشهر ابتداء من تار

و في حالة موافقتها يتم تسليم إحدى عقود التعمير  ،أسباب رفضهاودراسة لجنة الدائرة

في حالة الرفض تبلغ المعني بقرارها القابل للطعن أمام المحكمة ،وينحسب الحالة للمع

  .]36[اإلدارية المختصة خالل شهر من تاريخ التبليغ

من القانون رقم  15تجدر اإلشارةأن مشتمالت عملية التسوية حددتها المادة  كما

حيث تشمل البنايات غير المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء،  ،08/15

و هي غير مطابقة ألحكام الرخصة  ،البنايات التي تحصل صاحبها على رخصة البناء

لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء، البنايات غير   و التي ،المسلمة، البنايات المتممة

  .المتممة التي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء

تبعا لذلك فإن حاالت التسوية المذكورة أعاله إذا كانت تشمل األراضي الفالحية 

التي يمكن إدماجها في القطاع العمراني، يجب أن نميز بين هذه األراضي من حيث 

أراضي تابعة على انت تابعة لألمالك الوطنية الخاصة أي بنايات مشيدة الملكية، فإذا ك

ففي هذه الحالة ال يجوز قانونا تسويتها، بل فضال  ،لمستثمرات فالحية جماعية أو فردية

اعذار بإعادة األماكن إلى حالتها  المشروععن ذلك تقدم لجنة الدائرة لصاحب البناء غير 

و في حالة رفضه تتخذ جميع اإلجراءات القانونية المقررة  ،األصلية في اآلجال التي تحددها

، أما إذا كانت تابعة للملكية الفالحية الوقفية، فتتم عملية التسوية طبقا 37[في هذا الشأن

المعدل و المتمم ]38[افالمتعلق باألوق 27/04/1991المؤرخ في  91/10للقانون رقم 

المؤرخ في  02/10، و القانون رقم]i[22/05/2001المؤرخ في  01/07بالقانون رقم 

، أما إذا كانت 04مكرر 26و 03مكرر  26المادتين  ينص باألخص، ]39[14/12/2002

  .فيتم تسويتها وفقا للشروط و اإلجراءات المذكورة أعاله ،تابعة للملكية الخاصة

مخالفة خول المشرع لإلدارة صالحية توقيع الجزاءات عند : لجزاءاتتوقيع اثانياـ 

حيث تتمثل في سلطتها في فسخ  األحكام القانونية المتعلقة بالبناء على األراضي الفالحية،
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دون ) ثانيا(أو إزالة هذه البناءات) أوال(العقود اإلدارية المبرمة الستغالل األراضي الفالحية 

 .  اللجوء للجهات القضائية الستصدار أحكام قضائية نهائية لتطبيق جزاء الفسخ أو اإلزالة 

تختلف كيفيات استغالل  األراضي الفالحية بالنظر إلى طبيعة  :فسخ عقد االمتياز  . أ

القانونية، حيث تستغل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية الخاصة بموجب  ملكيتها

 15/08/2010المؤرخ في  10/03من القانون رقم  03 مادة،و هذا طبقا للد االمتيازوعق

، ]40[الذي يحدد شروط و كيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة

مجموعة من االلتزامات التي على المتعاقد ز دفتر شروط يتضمن يلحق بعقد االمتياو 

تنفيذها ، و يعد جوهر هذه االلتزامات استغالل  هذه األرض ألغراض فالحية و ال يجوز 

تحويلها عن وجهتها الفالحية بالبناء، إال في اإلطار الذي يسمح به القانون ، واإلخالل بهذه 

هذا العقد دون اللجوء إلى الجهات القضائية، و هذا ما االلتزامات يؤدي باإلدارة إلى فسخ 

يترتب على كل إخالل من المستثمر صاحب "  10/03من القانون رقم  28جاءت به المادة 

االمتياز بالتزاماته يعاينه محضر قضائي طبقا للقانون، اعذراه من الديوان الوطني 

االلتزامات التعاقدية، والشروط  لألراضي الفالحية حتى يمتثل ألحكام هذا القانون ودفتر

وفي حالة عدم االمتثال المستثمر صاحب االمتياز بعد انقضاء األجل المذكور في االعذار 

فضال  ،...."المبلغ قانونا ، تقوم إدارة األمالك الوطنية بفسخ عقد االمتياز بالطرق اإلدارية

بموجب  دا ألسباب الفسخوتحدي أكثر توضيحا 10/326عن ذلك جاء المرسوم التنفيذي رقم 

البناء  من هذا األخير حالة الفسخ بسبب 08المادة  و أورد بموجبدفتر الشروط الملحق به، 

من الديوان الوطني لألراضي  الحصول علىترخيص األراضي الفالحية بدون على

  .الفالحية

المخالفة القانونية حيث يتم إزالة أو محو أثر ، تعبر اإلزالة من الجزاءاتاإلدارية :اإلزالة  . ب

البناء  ، و ألن عملية]41[و إعادة األمور إلى ما كانت عليه قبل وقوعها مادام ذلك ممكنا

خول المشرع  ،خارج األطر القانونية المنظمة لعمليات البناء و التعمير غير المشروع تمت

التهيئة المتعلق ب 90/29من القانون رقم  04مكرر76 صالحية هدمه بموجب المادة لإلدارة

يحرر العون محضر معاينة هذه المخالفة، و يرسله إلى رئيس المجلس  ، حيثو التعمير

ساعة، و على هذا األخير أن يصدر قرار ) 72(البلدي في أجل ال يتعدى اثنين و سبعين 
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أيام تحسب من تاريخ استالم المحضر، و في حالة  08هدم البناية غير المشروعة في أجل 

 . يوما) 30(لي قرار الهدم في أجل ال يتعدى ثالثين قصوره يصدر الوا

فتتم من طرف مصالح البلدية أو بواسطة الوسائل التي يسخرها  ،هدمالأماعن تنفيذ عملية 

 .42[ويتحمل المخالف تكاليف العملية ،الوالي

  للحد من البناء غير المشروع القضاء دور: المطلب الثاني

و إنما تعمل غير المشروع البناء القضاء على ال تستقل اإلدارة وحدها بمهمة     

 بالتوازي مع الجهات القضائية التي ال تقل أهمية عنها، حيث يضطلع الجهاز القضائي

حفاظ على األراضي الفالحية كال بمختلف جهاته اإلدارية، الجزائية والمدنية بهذه المهمة لل

من خالل التطرق  مهمة هذه  الجهات حسب اختصاصها، وعليه سنوجز الحديث عن

  ). نيالفرع الثا( القضاء المدني ، ثم)ولالفرع األ(لقضاء الجزائيل

  غير المشروعالبناء للحد من القضاء الجنائي  دور: الفرع األول

األراضي غير المشروع على جريمة البناء لحد من القضاء الجنائي ليتدخل   

المؤرخ في  08/16من القانون رقم  87بتطبيق العقوبات التي تضمنتها المادة ]43[الفالحية

المتضمن قانون التوجيه الفالحي في إطار حظر تحويل الطابع الفالحي  2008أوت  10

عملية التحويل، حيث جاء  مظاهرلهذا النوع من األراضي ال سيما بالبناء الذي يعد أبرز 

سنوات و بغرامة من مائة ألف ) 05(خمس إلى )01(يعاقب بالحبس من سنة" فيها 

كل من يغير الطابع ) دج 500.000( خمسمائة ألف دينار إلى) دج100.000(دينار

من هذا  14الفالحي ألرض مصنفة فالحية أو ذات وجهة فالحية خالفا ألحكام المادة 

  .]44["القانون

 كلمنع المذكورة أعاله يتعلقب المشار إليها في المادة 14المادة  إن مضمون

  .  مصنفة كأراضي فالحيةالاستعمال غير فالحي  لألراضي 

على  لحد من هذه الجريمةنه قبل صدور هذا القانون اعتمد القضاء لأالجدير بالذكر     

المتعلق بالتهيئة و التعمير  90/29من القانون رقم  77تطبيق العقوبات التي تضمنتها المادة 

مخالفة لهذا القانون مهما كانت طبيعة األرض  تتمغير المشروع البناء  عملية ألنو هذا 
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و  3.000يعاقب بغرامة تتراوح ما بين : "  حيث جاء في هذه المادة مايلي عليها ، المبني

استعمال أرض يتجاهل االلتزامات التي يفرضها هذا أو دج عن تنفيذ أشغال 300.000

  .الرخص التي تسلم وفقا ألحكامهاأوتطبيقه القانون والتنظيمات المتخذة ل

يمكن وإلى المخالفة  ةيمكن الحكم بالحبس لمدة شهر إلى ستة أشهر في حالة العود

الحكم أيضا بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ضد مستعملي األراضي أو 

شخاص اآلخرين المقاولين أو األأوالمستفيدين من األشغال أوالمهندسين المعماريين 

  ".المسؤولين على تنفيذ األشغال المذكورة

  للحد من البناء غير المشروعالقضاء المدني  دور: الفرع الثاني

يشكل التعويض أحد أهم الجزاءات المدنية، حيث يمثل التعويض البديل المتاح إلزالة 

األراضي الفالحية إذ يستحيل محو الضرر الناتج غير المشروع على  الضرر الناتج عن البناء

عنه كلية بتطبيق الجزاءات اإلدارية و الجزائية فقط، فيؤخذ من  مال المخالف بالقدر الذي 

كل " من القانون المدني و التي جاء فيها  124يجبر هذا الضرر، و هذا وفقا لنص المادة 

ر يلزم من كان سببا في حدوثه فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه و يسبب ضررا للغي

  :المتمثلة فيوعليه لقيام المسؤولية التقصيرية البد من توافر أركانها و،]45[" بالتعويض

كل انحراف في السلوك أو إخالل بواجب " يعرف الفقه الحديث الخطأ على أنه  :الخطأأوالـ

خالل بااللتزاماتالتي اإلعن  اناتج في هذا الموضوع يعد الخطأو، ]46["تفرضه القواعد القانونية

األراضي الفالحية و السيما قانون على تفرضها التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالبناء 

فيتم بموجب الحكم  ،كيفية إثباته فيما يخصالتهيئة و التعمير و قانون التوجيه العقاري ، أما 

الطابع الفالحي ألرض  أو القرار القضائي الجزائي المتضمن إدانة المخالف بجنحة تغيير

أو محضر  ،من قبل األعوان المؤهلين قانونامحرر بمحضر معاينة ،أومصنفة كأرض فالحية

 .       الخ...من طرف محضر قضائي اإثبات حالة محرر

لقد عرف الفقه الضرر على أنه األذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس :الضررثانياـ 

وفي تعريف ، "إخالل بمصلحة مشروعة"أو هو ، "حقوقهله أو  بحق من بمصلحة مشروعة 

ن الضرر في هذا إعلى العموم فو، "ما يصيب المرء في حق من حقوقه "أنهآخرللضرر 

الشأن يتمثل في الخسارة المادية و المعنوية التي تلحق الضحية نتيجة التعدي على األرض 
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من أركان المسؤولية المدنية و  الفالحية بالبناء، وال بد أن تتوفر شروطه باعتباره ركنا

المتمثلة في أن يكون الضرر محققا، مباشرا، شخصيا، و أخيرا أن ال يكون المتضرر قد 

  . ]47[عوض بعد 

و تجدر اإلشارة أن مالك األرض الفالحية  قد يكون ضحية اعتداء من الغير في إطار 

من القانون  791لى إ 784أحكام البناء في ملك الغير و المنصوص عليها في المواد 

 .]48[المدني

لقد ساير الفقه و القضاء الجزائري باقي التشريعات العربية : العالقة السببيةثالثاـ 

خاصة القانون المصري ــــ الذي ساير بدوره القانون الفرنسي ـــــ في تحديد و

انون قال من 182العالقة السببية وفقا لنظرية السبب المنتج وهذا انطالقا من نص المادة 

إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في القانون فالقاضي هو الذي : " المدني التي تقضي

يقدره، و يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا 

ت هذا عليه فالمتضرر عليه إثبا، و"الوفاء بااللتزام أو للتأخر في الوفاء به منتيجة طبيعية لعد

بحيث تقع المسؤولية  ،و في كل األحوال إذا كان الضرر منسوبا إلى عدة أشخاص ،العالقة

فيكون هؤالء متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون  ،على أكثر من شخص

المسؤولية فيما بينهم بالتساوي، إال إذا عين القاضي نصيب كل منهم في االلتزام 

 .]49[بالتعويض

مخالف البناء على ما تقدم إذا توفرت هذه األركان تقوم المسؤولية التقصيرية ضد  

 .عليه تعويض المتضرر يتوجب الذي

  خاتمة
إن ظاهرة البناء غير المشروع على األراضي الفالحية ما هي إال نتيجة لتراكم   

، لذا فإن )الخ..تاريخية، اجتماعية، اقتصادية، سياسيةأوأمنية(جملة من العوامل المتضافرة

عالج هذه الظاهرة ال يتم إال من خالل أخذ هذه العوامل بعين االعتبار في وضع األطر 

حد منها، و ذلك ألننا من خالل دراستنا لهذا الموضوع استنتجنا عدة القانونية المناسبة لل

نتائج توضح مدى ارتباط هذه العوامل بتفشي ظاهرة البناء غير المشروع في األوساط 

الطبيعية و العمرانية على حد سواء، بالرغم من وجود عدة نصوص قانونية لحماية 

اهر التي تؤدي إلى إتالفها أو تدهورها، األراضي الفالحية والحفاظ عليها من مختلف المظ
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و باألخص منها البناء غير المشروع، إال أن بعض هذه النصوص القانونية تحتاج إلى 

إعادة النظر في مضامينها هذا من جهة، و تحتاج البعض منها إلى تفعيل أكثر من جهة 

نتائج المستخلصة أخرى، من خالل وضع آليات أكثر فعالية للقضاء عليها، و من بين هذه ال

  :التي ندعمها بالتوصيات نذكر مايلي

سبق اإلشادة بخصوص دور التخطيط العمراني في التصدي لظاهرة البناء غير  -

المشروع على األراضي الفالحية، إال أن هذه  المخططات العمرانية بقيت محدودة الفعالية، 

التناسق العمراني على و ذلك ألن عملية إعدادها تمت دون مراعاة خصوصية المناطق أو

المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني الذي كان يتوجب احترامه، مما سمح بإتالف 

مساحات شاسعة من األراضي الفالحية، و تسهيل عملية البناء غير المشروع على هذه 

 .األراضي

التي تضمنت منع البناء على األراضي  90/25من القانون رقم  34تعديل المادة  -

ية الخصبة جدا و الخصبة دون الحصول على رخصة البناء على باقي األصناف الفالح

 ).األراضي الفالحية ذات الخصوبة المتوسطة أو الضعيفة( الطبوغرافية األخرى

اضطلع الديوان الوطني لألراضي الفالحية على عدة مهام من بينها مراقبة عمليات  -

، تحتاج للتفعيل أكثر من الناحية استغالل األراضي الفالحية في عدة نصوص قانونية

التطبيقية، و خصوصا أننا نالحظ أن البناء غير المشروع  ما زال إلى يومنا هذا على 

المستثمرات الفالحية، دون أن تتخذ هذه الجهة اإلدارية أي إجراءات ألن البناءات أنجزت 

 .  في ظروف  أمنية معينة

 .لتسهيل عمليات الرقابة اإلدارية وإعادة تصنيفها جرد جميع األراضي الفالحية -

تدعيم األنشطة الفالحية و خلق فرص عمل حقيقية في األوساط الريفية لتفادي الهجرة  -

نحو المدن، باعتبار أن البناء غير المشروع في غالبه أنجز لتلبية مطالب النازحين و 

      .  حاجتهم للسكن والعمل
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