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Abstract:  
      Payment system is one of the most important operations in the bank’s 
performance activations. It is a priority to improve that part of economy to 
develop any bank system. 
      The Algerian bank system tries to adapt with the international changes 
by using the electronic payment system, especially the electronic clearing 
on obligations as a relevant of the manual clearing, in other word there is 
a good response of using this new system in the Algerian banks according 
to the size of the urgent payment. 
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  الملخص
تعتبر أنظمة الدفع من العمليات التي تقوم في تفعيل اداء البنوك ورغم التطورات الحديثة 

صرفي عامة والنظام المصرفي الجزائري خاصة ، كان البد التي طرأت على النظام الم
من تحسين اداء البنوك التجارية لذا تم التحديث في انظمة الدفع االلكتروني ومن خالل 
هذا التحديث تمت االستجابة الى التعامل بالمقاصة االلكترونية والعمليات على السندات 
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على حجم المدفوعات المستعجلة وحجم مقابل التخلي على المقاصة اليدوية  وهذا دليل 
العمليات المحققة من وراء هذا النظام وهذا يدل على مدى استجابة هذا النظام لدى 

  البنوك الجزائرية
  الجزائرية البنوك، آرتس نظام، األداء تقييم: المفتاحية الكلمات

  :تمهيد
األخيرة في  ساهمت التكنولوجيات الحديثة في مجال اإلعالم اآللي خالل العشريات

تحسين إجراءات الدفع والتحصيل في كثير من الدول المتقدمة والنامية، مما أدى إلى 

المؤسسات وتكثيف المنافسة عن طريق تنويع  التقدم في مجال الوساطة المصرفية وتطوير

أدوات ووسائل الدفع، ولمواكبة التطورات الحاصلة على المستوى الدولي إرتأت الجزائر 

  .للمعايير الدولية داة حديثة للدفع المصرفي  تستجيبأن تدخل  أ

وباعتبار الجزائر قد دخلت نظام جديد للدفع بين البنوك ويستجيب للمعايير الدولية  تم 

بالتسوية اإلجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل الذي  إصدار نظام خاص

  :يهدف إلى ما يلي

 اركين فيه، تحديد مسؤوليات المتعامل والمش -

 .تحديد قواعد عمله وكيفية استعماله -

  ) ARTS(نظام الجزائر للتسوية الفورية : المحور األول
       ALGERIA REAL TIME SETTLEMENTS                       

  والهدف منه ARTSالتعريف بنظام : أوال

 ARTSالتعريف بنظام  .1

البنوك وهو نظام جديد للدفع، كما أنه يعد نظام آرتس من بين األنظمة التي تستعملها 

يهدف إلى تحسين الخدمة المصرفية السيما من حيث أنظمة الدفع وذلك لمواكبة المعايير 

هذا النظام بعدة مفاهيم على  إذ يتميز RTGS(i( ـالدولية كما يرمز لهذا النظام دوليا ب

  :المستوى الدولي من بينها

نظام تسوية المبالغ اإلجمالية في وقت حقيقي ويتم نظام التسوية اإلجمالية الفورية هو  -

 ؛ iiفيه سير التحويالت بصفة مستمرة وعلى الفور بدون تأجيل وعلى أساس إجمالي
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كما أنه نظام مركزي إلكتروني يعمل على أساس فوري إجمالي نهائي ومستمر   -

في بلد ما من لتنفيذ أوامر التحويل الدائنة ويوفر نقطة تسوية ألنظمة التصفية العاملة 

 خالل الحسابات المركزية للمصارف؛

دفع بين البنوك  للمبالغ الكبيرة والمستعجلة التي تفوق قيمتها نظام  نظام آرتس هو  -

 .iiiماليين دينار ويسمح بتنفيذ أوامر التحويل في الوقت الحقيقي بدون فترة سماح 10

النظام أال وهو بنك كما عرف المشرع الجزائري أو باألحرى الهيئة المنظمة لهذا  -

الجزائر الذي وضع قانون لنظام آرتس المسمى بنظام الجزائر للتسوية الفورية 

)ARTS(نظام للتسوية بين البنوك ألوامر الدفع عن طريق التحويالت : "، على أنه

والبريدية للمبالغ الكبيرة أو الدفع المستعجل التي يقوم بها المشاركون في أالمصرفية 

  .iv"هذا النظام 

ما يميز النظام الجزائري لنظام آرتس هو األهمية النسبية لحجم العمليات من مصرف الى 

  .مصرف مقارنة مع التحويالت لصالح زبائن المصارف

 ARTSمسؤولية المتعامل والمشاركين في نظام  .2

ول واألخير  لنظام آرتس  فوجب عليه توفير بصفة بنك الجزائر هو المالك األ

  .الخدمات المبرمجة لتفعيل هذا النظام في حدود التوجيهات الواردة فيهللمشتركين 

  : vإذ تتمثل وظائف هذا النظام لدى مستخدمين والمشاركين فيما يلي

  :بالنسبة لبنك الجزائر
  :كما أن بنك الجزائر يقوم بعدة وظائف باستخدام هذا النظام والتي تتمثل فيما يلي

 مراقبة أوامر اإلنتظار؛ -

 االوامر وفق طبيعتها؛تسوية  -

 تخصيص مبالغ المقاصة؛ -

 المعالجة تتم في نهاية اليوم؛ -

 .إدارة ومراقبة الحسابات للعمليات المعالجة بواسطة هذا النظام -
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  :بالنسبة للمشتركين
  :أما بالنسبة لفئة المشاركين فتتمثل وظائفها فيما يلي

 تلقي ومراقبة صفة االوامر ومالءمتها؛  -

 بنظام آرتس؛ إصدار وتلقي االمر -

  متابعة خطوط االنتظار للمشاركين المعنيين مباشرة او المشاركة غير المباشرة -

 ARTSالهدف من نظام الدفع  .3

  vi:يهدف هذا النظام الى تحقيق عدة اهداف منها

مسايرة المعايير والمقاييس الدولية في مجال مخاطر أنظمة الدفع وتأهيل القطاع  

 المصرفين؛

 وتقليص المدة بين البنوك؛تخفيض مخاطر الدفع  

 .ضمان االمان والسرعة في المبادالت طبقا للمقاييس الدولية 

 تشجيع اقامة المصارف االجنبية 

 )ARTS(شروط االنخراط في نظام آرتس  .4

 vii:تتمثل شروط االنخراط فيما يلي

تقديم طلب االنخراط في نظام آرتس للهيئة المنظمة  مع ابراز نوعية المشارك  -

 غير مباشر؛مباشر او 

 الحصول على الرموز السرية عند الموافقة التي تمكنه من اجراء عمليات الدفع؛ -

يفوض كل مشارك شخصا واحدا او عدة اشخاص بصفتهم المخاطبين الوحيدين   -

 في نظام آرتس مع بنك الجزائر،

  .يجب التقيد بشروط االمن التي يحددها بنك الجزائر -
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في عملية االنتاجية للنظام  2006فيفري لقد تم تفعيل نظام آرتس في شهر   

المصرفي الجزائري كما تم ربطه مع نظام تسليم مقابل تسوية السندات، وهذا راجع الى 

المعونة التي قدمها البنك الدولي في مجال تحديث أنظمة الدفع بصفة عامة ونظام آرتس 

  .ير الخزينةبصفة خاصة، لكن بعد وضع هذا النظام نتج عنه التأثير في عملية تسي

  حسابات التسوية والعمليات المقبولة في النظام: ثانيا
  viii:خالل حسابات التسوية يجب ان تتخذ عدة اجراءات آال وهي من

على كل مشارك سواء مباشر أو غير مباشر أن يوقع على حساب التسويات مع   -

 بنك الجزائر كما يتم فتحه حين توقيعه؛

 الدفع لصالح المشارك المعني وعلى نفقته؛يسجل هذا الحساب مجموع العمليات  -

 ال يمكن ان تكون الحسابات التسوية مدينة؛ -

 .يجب سداد السيولة التي منحها بنك الجزائر قبل نهاية يوم التسوية -

  ix:أما بالنسبة للعمليات المقبولة في نظام آرتس تكون على النحو التالي

مستوى نظام آرتس  تصدر أوامر الدفع إال من طرف المشاركين وتكون على -

 بالدنانير؛

 يقبل النظام معالجة عمليات الدفع  وإدخالها في نفس اليوم؛ -

تتم معالجة داخل النظام عمليات التحويل القيمة المقابلة بالدينار لعمليات الترحيل  -

التي يوافق تاريخ قيمتها يوم الجمعة حسب قيمة يوم العمل االول لألسبوع 

 الموالي؛

المستعجلة التي تقل عن هذا الحد األدنى والتي تصدر عن  يقبل أوامر الدفع -

 المشاركين؛

 العمليات المصرفية البينية للحساب الخاص وحساب الزبائن؛ -

 العمليات على النقد الورقي مع بنك الجزائر -

 عمليات بنك الجزائر المرتبطة بالسياسة النقدية؛ -
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التسديدات للجمهور العريض أو صافي ارصدة نظام مقاصة التسديدات المسمى بنظام  -

 التسديدات بالتجزئة؛

صافي أرصدة نظام تسوية النقد مقابل تسليم السندات وكل عملية أخرى رخص بها  -

 بنك الجزائر؛

  .كما يجب على أن يتأكد المشاركون من توفر االموال الكافية قصد تصفية عملياتهم -

  عمليات نظام آرتس: ثالثا
  x:االعتماد عليها أال وهما لكل نظام يوجد عمليتين يجب

 :عملية السحب .1

  وفق هذا النظام تتم عمليات السحب وفق الخطوات التالية

يقوم المشتركون بالنظام بتحويل احتياجاتهم المتوقعة من النقود االئتمانية الى البنك  -

 المركزي؛

يقوم البنك المركزي بجمع االحتياجات الخاصة على مستوى كل والية لمختلف  -

 المقررات؛

 أوامر التحويل الخاصة بعملية الحجز؛ ARTSيرسل المشاركون بنظام  -

يقوم نظام آرتس بإقرار عملية الحجز مع إشعار بجعل الحساب مدين يحتوي هذا  -

 االشعار على قيمة المبلغ وكذا رقم التصريح؛

ا يتحمل المشاركون بالنظام مسؤولية إبالغ رقم التصريح والمبالغ أيضا إلى فروعه -

 المختلفة؛

تتقدم فروع البنوك المشتركة بالنظام الى الشبابيك بمقررات بنك الجزائر مع رقم  -

 التصريح والمبلغ الذي سيتم سحبه؛

يحوز أمين الصندوق في بنك الجزائر الوثائق عند المراقبة االولية ثم يقوم بإدخال رقم  -

 .تطابقها مع الحجز التصريح اسم البنك، رقم العملية االئتمانية وذلك للتأكد من
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 :عملية االيداع .2

  :أما عملية االيداع في نظام التسويات االجمالية الفورية يتم وفق الخطوات التالية

يقوم االطراف المشاركون بنظام التسويات االجمالية الفورية بإجراء عملية إيداع  -

 االموال لدى شباك بمقر بنك الجزائر؛

لوثائق ثم إدخال رقم العملية إسم البنك وقيمة يقوم أمين صندوق بنك الجزائر بفحص ا -

 المبلغ المودع؛

كما يقوم نظام آرتس بإبالغ المشاركين بإشعارات الحسابات الدائنة الخاصة بكل عملية  -

 .إيداع والقيام بجعل الحسابات دائنة بقيمة المبالغ المودعة

  أوامر الدفع: رابعا
والوقت المحدد الفتتاح او ختام يوم إن اوامر الدفع يتم ارسالها حسب طبيعتها   

التبادل، بشرط توفر االموال قصد تواصل المدفوعات، أما في حالة االوامر المتعددة ال 

  .تصبح التسوية نهائية إال بعد القيام بقيد الجانب المدين والجانب الدائن للحسابات

  :خطوات معالجة أوامر الدفع.1
  :تتم كما يلي

 امر الدفع وفقا لنماذج الرساالت التي يقبلها نظام آرتس؛يتم اعدادها وإرسال او -

يجب ان تحمل اوامر الدفع رمز األولية؛ كما تطابق رموز االولوية المقبولة من نظام  -

 xiآرتس المستويات

اوامر الدفع التي يرسلها المشاركون الى نظام آرتس تخضع لمراقبة قصد التصديق  -

 من طرف النظام

لمدرجة في قائمة االنتظار حسب التسلسل التاريخي ووفقا لمبدأ تعالج اوامر الدفع  ا  -

 ؛)fifo(فيفو 

يشرع نظام آرتس في تسوية أوامر الدفع المدرجة في قائمة االنتظار كلما توفرت  -

 االموال عند تقديم األوامر
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  إلغاء أوامر الدفع.2
  xii:تتم عملية اإللغاء وفق الحاالت التالية  

 إلغاء من طرف المشارك لألوامر المرسلةحالة عدم تسوية أو عدم  -

 يقوم النظام تلقائيا بإلغاء االوامر غير المنفذة عند إقفال يوم التبادل؛ -

ال يمكن استرداد األموال المحولة عقب األمر بدفع خاطئ من خالل إصداره خطأ أو  -

 .يمثل إستخداما مزدوجا

 :إنقضاء وإبطال أوامر الدفع .3

يوما قبل التاريخ الفعلي لإلبطال، بعد  15الجزائر بطلب من المشارك يرسل لبنك  -

 الموافقة المتبادلة يدخ حيز التنفيذ اعتبارا من التاريخ المتفق عليه؛

 التوقف عن النشاط؛ -

 فتح إجراء إفالس ضده أو تسوية قضائية دون الترخيص بمواصلة النشاط؛ -

مليات المرتبطة بإلغاء ٌإقفال حسابه للتسوية بعد إجراء قيد في الجانب الدائن لكل الع -

 االنخراط؛

 نهاية التأهيل بالنسبة لألعوان الذين تم تعيينهم؛ -

 التوقف عن االستالم التسديدات التي تجرى لصالحه؛ -

  .عدم تقيد المشارك بنظام آرتس -

 ARTSتقييم نظام : المحور الثاني
المشاركين يعالج النظام مختلف العمليات المصرفية بين المؤسسات المالية والمصرفية و

  xiii:عامة وذلك على النحو التالي

  نشاط نظام آرتس: أوال
يتمثل نشاط نظام آرتس في عدد العمليات المنجزات وقيمتها الحقيقية بالنسبة للحجم الكلي، 

  .دناهأولتقييم نشاط هذا االخير انظر الى الجدول 
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  2014-2006للفترة  نشاط نظام آرتس): 01(الجدول رقم 

قيمة  الشهري المتوسـط     معـدل النمو

العمليات 

 المنجزة

مليار (

 )دج

عدد 

 العمليات
نسبة

تداول 

نظام 

 آرتس

% 

 السنوات

عدد  العمل القيمة

ايام 

  العمل

مبلغ 

العملية 

 الشهري

عدد 

العمليات

  

- - 226 15421,4 630 750,6 142373 - 2006 

+85 +24 251 1248,5 705 313373 176900 - 2007 

+

93,7 

+10,3 252 50595 16265 607138 195175 99,34 2008 

+7 +5,4 253 54145 17145 649740 205736 99,56 2009 

-9,6 +2,8 254 48956 17630 587475 211561 99,93 2010 

+

15,8 

+12,8 251 56676 19776 680123  237311 99,77 2011 

-

21,3 

+13,6 252 44603 22463 535234 269557 99,77 2012 

-

33,1 

+7,7 253 29835 24202 358026 290418 99,99 2013  

4,00

+  

8,2+  253  31033  26196  372394  314357  99,99  2014  

  2014-2006من اعداد الباحثة باالعتماد الى تقارير السنوية لبنك الجزائر من : المصدر

سجلت في السنوات االخيرة ارتفاعا كبيرا في العمل بهذا النظام والدليل على هذا هو 

ارتفاع عدد العمليات والقيمة المنجزة وذلك حسب  المدة الزمنية، لذا نالحظ من خالل 

الجدول أعاله ارتفاع  معدل نمو عدد العمليات  والذي يختلف من سنة ألخرى، وهذا 

  . م فتح نظام آرتس المبرمجة في كل سنةراجع الى تغير في عدد ايا

نسبة  معدل توافر هذا النظام يفوق 2014الى غاية سنة   2008نالحظ  منذ سنة 

99%xiv كذا تعتبر هذه العالقة المحصل عليها مطابقة للمقاييس الدولية  والذي المتفق ،

الفورية للمبالغ  بشأنها بشكل مشترك لقياس الموثوقية العملياتية ألنظمة التسوية االجمالية

  . الكبيرة بشكل عام
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من حيث عدد  2012كما يعرف هذا النظام تراجعا في معدالت النمو منذ سنة  

العمليات ومن حيث القيمة رغم  وجود ارتفاع طفيف في عدد العمليات،  بحيث وصل 

عملية في الشهر خالل  16000يفوق  2008المتوسط الشهري لعدد العمليات منذ سنة 

يوم، وحسب االحصائيات الموجودة في الجدول االعاله نالحظ تراجع في قيمة  252

  .العمليات المنجزة

  العمليات لصالح الزبائن وما بين البنوك وحجم حصة: ثانيا
نالحظ من خالل  نظام آرتس انه يوجد طريقتين للتعامل به وهو موضحين في 

  :الجدول االتي

       2014-2008للفترة   ARTSحصة وحجم عمليات ): 02(الجدول رقم  

  2014- 2008من اعداد الباحثة اعتمادا على تقارير بنك الجزائر من : المصدر

 عمليات مابين المصارف .1

يالحظ ان العمليات مابين المصارف في نظام آرتس  يحتل مكانة كبيرة في النظام 

وجود كفاءة عالية في التعامل به والتسيير، بحيث منذ بداية المصرفي وهذا دليل على 

الى يومنا هذا  فإنه يحتل مكانة كبيرة جدا تفوق  2008النشاط الفعلي لهذا النظام سنة 

اما حجم هذه الوسيلة الدفع مابين البنوك فهو في  ،%)95(نسبة تداول نظام آرتس  بـ 

(%)  

الحصص الحجم

 تحويل لصالح زبائن

 المصارف

عمليات ما بين 

 المصارف

حصة العمليات ما بين 

 المصارف

حصة العمليات  

 لصالح الزبائن

 السنوات

45,2 54,8 98,9 1,1 2008 

49,4 50,6 99,3 0,7 2009 

55,7 44,2 99,1 0,9 2010 

61 39 99 1 2011 

64,3 35,7 98,2 1,8 2012 

67,1 32,9 97,1 2,9  2013 

69,1  30,9  97,5  2,5  2014  
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  2013 سنة في وصل ان  الى%) 54,8(الى   2008انخفاض بحيث وصل سنة 

 .التوالي على%)30,9%) (32,9(الى نسبة  2014و

تمثل حصة العمليات لصالح الزبائن من المبلغ عمليات لصالح زبائن المصارف .2

الكلي للمعامالت  معدالت جد ضعيفة مقارنة بحصص عمليات مابين المصارف بحيث 

بالنسبة لحجم  تحويالت عكس تماما %) 03(و%) 0,7: (تتراوح معدالتها ما بين

المبرمجة لصالح زبائن المصارف  مرتفعة جدا مقارنة بحجم العمليات مابين المصارف 

  . %)70(و%) 45(اذ تراوحت  حجم المعامالت ما بين 

 تقييم المعامالت المتأتية من االنظمة الخارجية: ثالثا
اصة اإللكترونية والمقاصة يتم تقييم المعامالت المتأتية من االنظمة الخاصة من خالل المق

  :اليدوية والعمليات على السندات، وهي مبينة في الجدول اآلتي

  حصة تسوية االرصدة الصافية متعددة االطراف): 03(الجدول رقم 

المقاصة االلكترونية  (%)المقاصة اليدوية (%)على السندات العمليات

(%) 

 السنوات

0,23 0,11 0,85 2008 

0,9 3,8 95,3 2009 

5,3 6,8 87,8 2010 

6,1 0,8 93,1 2011 

4,0 - 96 2012 

2,9 - 97,1 2013 

5,0  -  95,0  2014  

 2014-2008من اعداد الباحثة باالعتماد الى تقاريرالسنوية لبنك الجزائر من : المصدر

يشير هيكل المعامالت المتأتية من االنظمة الخارجية  بموجب تسوية االرصدة 

الى نشاط جوهري للمقاصة االلكترونية مقارنة مع المقاصة اليدوية المتعددة االطراف 

التي يمر عبرها فقط العدد النادر من الشيكات غير الموحدة والتحويالت االجمالية لألجور 

الفردية، كما يتواصل التقلص التدريجي لمقطع المدفوعات المقاصة بواسطة غرفة 

لمتعلقة بالصكوك غير موحدة، بحيث تستخدم المقاصة اليدوية  يرتبط نشاطها باألحكام ا

  .فقط بالمديرية العامة لبنك الجزائر بالجزائر العاصمة
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نالحظ خالل سنوات نشاط النظام ان هناك التركيز على حسابات التسوية باستعمال 

المقاصة االلكترونية والعمليات على السندات  بحيث وصلت  نسبة العمليات المستعملة 

كما نالحظ ايضا ان التركيز الكبير على استعمال المقاصة االلكترونية   ،%6الى تجاوزت 

في المعامالت لتسوية  االرصدة بين االطراف والذي يؤكد ذلك النسب الذي احتلتها هذه 

، كما نالحظ انعدام 2014-2008للفترة    %)98- %87(العملية التي تراوحت بين 

حداثة التكنولوجية واستيعابهم الستعمال  استعمال المقاصة اليدوية وهذا راجع لدخول

وهذا لتسهيل المعامالت،واستعمال حجم مكثف خالل وقت  المقاصة االلكترونية بطالقه

قصير جدا لذا اصبحت المقاصة اليدوية مستبعدة تماما في تسوية حسابا االرصدة بين 

  . االطراف

  تقييم الحجم المحقق للمدفوعات المستعجلة: رابعا
المحقق للمدفوعات المستعجلة عرفت تطورا ملحوظا خالل السنوات االخيرة من ن الحجم إ

    :الجدول التالي يوضح لنا قيمة المدفوعات المحققة منذ بداية نشاط نظام آرتس ،النشاط

  2014-2008حجم المدفوعات المحققة للفترة ): 04(الجدول رقم              

 )بالمليون دينار(المبالغ

 السنوات أقل من الواحد ]100- 1[ 100اكثر من 

20,2 70,9  8,9 2008 

97,0 1,00 0,4 2009 

84,1 1,5 1,3 2010 

97,2 0,3 0,5 2011  

94,9 5,00 0,1 2012  

14,6 78,5 6,9 2013  

47,0  50,1  2,9  2014  

  2014-2008من اعداد الباحثة،اعتمادا على تقارير بنك الجزائر : المصدر   

نالحظ من خالل الجدول أعاله، ان نشاط نظام الدفع آرتس بدا فعليا خالل سنة 

، وهذا راجع الى تحديد الحد االدنى لرأسمال للبنوك والمؤسسات المالية، لذا نجد 2008

تم تحديد حجم المدفوعات حسب الحد االدنى لرأسمال تعاونيات االدخار  2008منذ سنة 
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مع تكثيف الرقابة  xviمليون دينار جزائري 500 الذي يساوي على االقل xvوالقرض

 2008نظمة الدفع، وبما أن قياس حجم المدفوعات المستعجلة بدأ فعال سنة أالداخلية على 

  على اساسها تعتبر كسنة األساس، 

عاله نالحظ تغيرات من سنة ألخرى في حجم المدفوعات، إذ أمن خالل الجدول 

المدفوعة  المستعجلة التي تقل مبالغها عن الواحد مليون نالحظ  انخفاض في حجم المبالغ 

، من خالل )-6(، )-2(، )8,8-(، )8.4-(،)-7,6(، )-8,5( :دينار وهي على التوالي

هذه التغيرات  نالحظ انه انخفاض في حجم المدفوعات المستعجلة التي مبالغها أقل من 

  .واحد مليون دينار

 100مبالغها تفوق الواحد مليون دينار وأقل من ما بالنسبة لحجم المدفوعات  التي أ

ساس مليون دينار نالحظ ان هناك تراجع في حجمها خالل سنوات االربعة بعد سنة األ

، اما السنوات االخيرة سنة )-65,9(، )-70,6(،)-69,4(،)-69,9: (وهي على التوالي

 2014خيرة ، اما السنة اال)7,6(نالحظ  ارتفاع في حجم المدفوعات بفارق  2013

  ،)-28,4(تراجع طفيف مقارنة بالسنوات االخيرة بـ 

مليون  دينار الى  100وأخيرا وصلت حجم المدفوعات المستعجلة التي تفوق 

،بحيث قدرت معدالت 2008ية عند بداية نشاطها سنة نمستواها  األعلى بعد ما كانت  متد

عرفت  2013كن في سنة ، ل)74,7(، )77(، )63,9(، )76,8: (النمو بالقيم التالية

، اما اذا قمنا بمقارنة بالسنة الماضية فنجد انها )5,4-(تراجعا طفيفا مقارنة بسنة االساس 

عرفت تقدما في هذا المجال بقيمة  2014، اما بالنسبة لسنة )-80,3(تراجعت بقيمة 

)26,8(  

  :الخالصة

هو نظام ) ARTS(من خالل  دراستنا نجد ان نظام الجزائر للتسوية  الفورية 

حديث النشأة والنشاط في المعامالت الداخلية للمصارف ورغم ذلك فلقد حقق تطورا 

  .ملحوظا في معامالته

ومن خالل نشاطه  تركزت معامالته على المقاصة االلكترونية والمعامالت ما 

اكثر من ( بين المصارف والزبائن، وكانت مدفوعاته مدعمة للمبالغ ذو الحجم االكبر 

  .وهذا بسبب أن هذا النظام متخصص لتسوية المبالغ الكبيرة) يون دينارمل 100
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 :الهوامش والمراجع
  

 Real Time Gross Settements (RTGS) 
بوعافية رشيد؛ الصيرفة االلكترونية والنظام المصرفي الجزائري؛ مذكرة لنيل شهادة الماجستير   

  170؛ ص 2005في العلوم االقتصادية، البليدة 

منصوري الزين، سفيان نقماري؛ االبداع  واالبتكار في النظام المصرفي ودوره في    

اقتصاديات المعرفة و :  الدولي األول حول الملتقىتحسين الميزة التنافسية للبنوك ؛ 

  2013أفريل  18- 17: اإلبداع   خالل الفترة 

م 1426ذو الحجة عام 15، 29ص  2الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد .

 :م، مستمد من الموقع2006يناير سنة  15الموافق لـ 

www.joradp.dz/jo2000/2006/002/AP29.PDF(  2015جويلية  05يوم 

 Règlement n=° 05-04 du 13 Octobre 2005:إستنادا إلى لباحثةمن إعداد ا  

portant sur le système de règlements brut en temps réel de gros 

montants et paiements urgents   

  منصوري الزين، سفيان نقماري، مرجع سبق ذكره   

                                                                      :من إعداد الباحثة استنادا الى  
Règlement n=° 05-04 ;op cit                   

                                    
 Article 17 et 18 ; vu règlement n=° 05-04 ; op.cit  
 Article 19 -23 ; vu règlement n=° 05-04 ; op.cit  
  Rapport annuel 2006 ;Evolution économique et monétaire en 
Algérie ; Banque d’Algérie. Juin 2007.P(107-109) 
   Article 35 ; Vu  Règlement n=° 05-04 op.cit.  
 Article 49-50  ; Vu  Règlement n=° 05-04 op.cit.  

  :من إعداد الباحثة إستنادا إلى 

Rapport annuel 2007 ;Evolution économique et monétaire en Algérie ; 

Banque d’Algérie ; Juillet 2008.p(116-117) 
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Rapport annuel 2008 ;Evolution économique et monétaire en Algérie ; 
Banque d’Algérie ; Juin 2009.p(118-120) 
Rapport annuel 2009 ;Evolution économique et monétaire en Algérie ; 
Banque d’Algérie. Juillet 2010.p(128-130) 
Rapport annuel 2010 ;Evolution économique et monétaire en Algérie ; 
Banque d’Algérie. Juillet 2011.p(89-91) 
Rapport annuel 2011 ;Evolution économique et monétaire en Algérie ; 
Banque d’Algérie ; Mai 2012.p(86-88) 
Rapport annuel 2012 ;Evolution économique et monétaire en Algérie ; 
Banque d’Algérie ; Juillet 2013.p(92-94) 
Rapport annuel 2013 ;Evolution économique et monétaire en Algérie ; 
Banque d’Algérie ; octobre 2014.p( 86- 88) 
Rapport annuel 2014 ;Evolution économique et monétaire en Algérie ; 
Banque d’Algérie : Juillet 2015.p( 88-89) 

تقاس نسبة توافر آرتس بالعالقة بين  مدة االفتتاح االسمية للنظام للمعامالت ومدة التعثر   

  .معبر عنها بالساعات

تعاونيات االدخار والقرض هي التي تم إنشاؤها لفائدة التجمعات المتكونة من األجراء   

  .المنتمين لنفس الهيئة القانونية أو نفس المجموعة او نفس المؤسسة

 Règlement n=° 08-02 du 21 juillet 2008 relatif au capital minimum 
des coopératives d’épargne et de crédit 
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 مجلة البحوث والدراسات العلمية
 جامعة الدكتور يحيى فارس

Email :  revue@univ-medea.dz 
 

أثر تغيرات أسعار النفط وتدفقات االستثمار االجنبي المباشر 
  2013-2000على البطالة في الجزائر دراسة تحليلية للفترة 

  
  مراد عبدات                                                . د

كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير                                 
 3جامعة الجزائر 

  

Résumé : 
Actuellement, le chômage fait l’objet d’enjeux  économiques et sociaux 
majeurs pour chaque pays.et avec la montée en puissance du nombre des 
chômeurs, ce phénomène a pris de l’ampleur et s’est matérialisé par des 
pertes économiques accrues et une complexité des problèmes d’ordre 
sociaux. 
Le chômage, en Algérie, est devenu un problème structurel pour l’économie 
nationale. Malgré la réalisation d’une croissance économique acceptable, ce 
phénomène s’est amplifié d’année en année, ainsi que dans les autres pays 
en développement. 
Cette situation est due à l’échec des efforts de développement, l’aggravation 
de l’endettement extérieur, la diminution de la rente pétrolière, la chute du 
niveau d’instruction scolaire et la faiblesse du rendement économique.  
L’amélioration des indicateurs de l’économie nationale et l’augmentation 
des taux d’investissements sont susceptibles d’avoir un impact positif sur les 
niveaux du taux de chômage, si cela est accompagné par un financement 
adéquat et l’introduction des réformes économiques répondant à la 
conjoncture économique actuelle.  
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  : الملخص
موضوع البطالة و يعتبر من أهم المواضيع االقتصادية واالجتماعية حاليا يطرح بحدة 

ألي دولة وأكثرها خطورة، ومع ازدياد عدد العاطلين عن العمل تزداد الخسائر االقتصادية 
  .وتتعقد المشاكل االجتماعية

هيكلية، فبالرغم من تحقيق االنتعاش والنمو االقتصادي وقد أصبحت البطالة مشكلة 
تتفاقم من سنة ألخرى، وتتفاقم في الدول النامية مع فشل جهود التنمية، انخفاض العوائد 

  .النفطية، تفاقم الديون الخارجية، تدني المستوى التعليمي وضعف األداء االقتصادي
مار وتوفير التمويل الكافي وإن تحسن مؤشرات االقتصاد وارتفاع معدالت االستث

 .والقيام بإصالحات جذرية من شأنها أن تؤثر بشكل ايجابي على معدالت البطالة
 

  .التنمية. أسعار النفط، االستثمار األجنبي المباشر، البطالة: الكلمات المفتاحية
  : تمهيد

اقتصادا عالميا مطبوعا بالتنافسية الشديدة بين القوى االقتصادية الحاضر عايش ن

العالمية، وتجارب كثير من الدول حققت تقدما ومراحل للتكيف والتوازن مع السوق الدولية، 

ودوال باشرت إصالحا لتحسين أوضاعها وتكييف بيئاتها مع حتمية التغيير واالندماج في 

تمكن اقتصادها يلم فمفترق طرق، في فسها في ذلك ن الجزائروتجد . االقتصاد العالمي

لم تستفد من مدخراتها وعوائدها المالية،ولم تتمكن من توظيف و الريعي من كسب الرهان،

وتحسين ثرواتها البشرية أحسن توظيف، يؤدي إلى خلق قيمة مضافة ورفع اإلنتاجية 

  .المؤشرات األساسية لالقتصاد الكلي 

إلى ضعف البرامج والسياسات التنموية، إذ لم تحقق  جزائريالقتصاد االويشير واقع 

هيكلية عميقة ) أو مشكالت(المنشود، ويكشف ذلك الواقع عن مشكلة  االقتصادياالنطالق 

، قتصاد،أدت إلى خلق اختالالت متعددة انعدمت فيها محددات التنمية االقتصاديةأداء االفي 

  .ولم تؤثر على التشغيل في االقتصاد 

ة واإلدارة الرشيدة بتوافر الموارد والثروات الطبيعية، إال أن الموارد البشرية المدر فرغم

  .غائبة

والتي تختفي أرقامها الحقيقية حول االقتصاد ، البطالة: وإن إحدى هذه المشكالت الهيكلية

  ؟ ، وما هي السياسات واإلجراءات التنموية المطلوبةالجزائرالريعي، فما واقعها في 
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  :  ة عامة حول أوضاع االقتصاد الكلي في الجزائرنظر -1

  :المؤشرات االقتصادية الكلية 1-1

  :تاليالجدول ال من خالل مؤشرات االقتصاد الجزائرييمكن أن نتعرف على وضع 

  

  

  2013-2000أهم مؤشرات االقتصاد الكلي للجزائر للفترة     1:جدول رقم

  :المصدر
world Bank, World developmentIndicators, 

data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD  

  

  السنوات

عدد السكان

مليون (

  )نسمة

  

نصيب 

الفرد من

الناتج 

المحلي 

االجمالي 

  )بالدوالر(

تطور 

الناتج 

المحلي 

  االجمالي

مليار ( 

  )دج

تطور 

معدل 

  النمو

تطور 

معدل 

  التضخم

عجز أو 

فائض 

الميزانية 

كنسبة من 

  لناتج م إ

عجز أو 

فائض 

الحساب 

الجاري 

كنسبة من 

  الناتج م إ

  لدين الخارجي

  )مليار دوالر(

2000  30.41  1610  4123.5  2.4  0.3  400  966.78  25.261  

2001  30.88  1711  4260.8  2.1  4.2  184.5  715.47  22.441  

2002  31.35  1771  4537.7  4.7  1.4  52.6  544.18  22.540  

2003  31.85  2060  5264.2  6.9  2.6  284.2  860.23  23.203  

2004  32.36  2631  6150.6  5.2  3.54  337.9  1029.36  21.411  

2005  32.9  3125.1  7563.6  5.1  1.63  1030.6  1942.31  16.485  

2006  33.48  3478.4  8514.8  2  2.31  1186.8  2473.53  5.612  

2007  34.1  3968  9366.6  3  3.08  579.3  2363.45  5.795  

2008  34.6  4260  11043.7  2.4  4.86  906.9  2589.79  5.921  

2009  35.6  4420  9968  1.6  5.74  -713.1  654.84  5.687  

2010  36.1  4349.6  11991.6  3.6  3.91  -178.2  1354.40  5.536  

2011  36.7  5271.6  14526.6  2.8  4.5  -168.6  2034.32  4.410  

2012  37.2  5309.8  16115.4  3.3  8.89  -710.9  1548.97  3.694  

2013  37.9  5360.7  16569.3  2.8  3.25  -248.2  744.52  3.396  
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  .تقارير بنك الجزائر -

المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، مناخ االستثمار في الدول  -

  .وما بعدها 68: ، دولة الكويت،ص2011العربية، 
Direction générale des douanes, statistique du commerce extérieur, 2011, 

p 4. 

‐ Office national des statistiques, op.cit. 

  :تحليل المؤشرات االقتصادية الكلية 1-2

 2000مليون نسمة سنة  30.7الجزائر ارتفعمنعدد السكان في  من خالل الجدول أن نالحظ

وقد تطور نصيب الفرد في  .%22: بزيادة قدرت بـ 2013مليون نسمة سنة 37.2إلى 

 % 232.96دوالر بزيادة قدرت بــ  5360دوالر إلى  1610حيث انتقل من الجزائر 

  .وهو انتقال نوعي أدى إلى تحسن مستوى المعيشة وأثر ايجابيا على القدرة الشرائية لألفراد

مليار دج سنة  4123.5كما شهدت الفترة تطور الناتج المحلي االجمالي حيث انتقل من 

، وقد كان هذا التطور % 301.82بزيادة قدرها  2013مليار دج سنة  16569.3إلى  2000

انعكاس لتطور مداخيل المحروقات، وشهد في المقابل معدل النمو االقتصادي معدالت 

  .ة أخرى موجبة ترتفع تارة وتنخفض تار

في حين شهد معدل التضخم تذبذبا خالل فترة الدراسة لكنه استقر عند رقم واحد، أما بالنسبة 

مليار  25.261للمديونية فقد شهدت انخفاضا ملحوظا بسبب التسديد المسبق فانتقلت من 

  .2013مليار دوالر سنة  3.396إلى  2000دوالر سنة 

ة الدراسة كان في حالة فائض، ويرجع ذلك إلى نالحظ أن الميزان التجاري خالل فتركما 

ارتفاع قيمة الصادرات بسبب ارتفاع أسعار النفط وهو العنصر األبرز في التأثير على 

ا بالنسبة لوضعية الميزان التجاري خارج المحروقات، فقد أم. التجاريأوضاع الميزان 

المحروقات من  سجل طيلة فترة الدراسة عجزا بسبب انخفاض حصيلة الصادرات خارج

  .جهة وارتفاع قيمة الواردات

لقد أوضحنا بأن هيكل التجارة الخارجية ينعكس بشكل مباشر في ميزان المدفوعات، 

والحظنا أن هذا االنعكاس يرتبط بدرجة انفتاح االقتصاد، هذا االنفتاح الذي يرتكز في المقام 

نفط الواضح على مختلف األول في جانب تدفق التجارة الخارجية، نظرا لدور قطاع ال

حسابات ميزان المدفوعات، وهيمنته على مجمل الصادرات الجزائرية، حيث يشكل أكثر من 

  .منها 97%
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وتعتبر الصادرات النفطية العنصر األكثر تأثيرا في تحديد أوضاع الميزان التجاري، مما 

خالل كل فترة  يجعله العنصر األكثر تأثيرا في ميزان المدفوعات، ويظهر ذلك بشكل واضح

  .الدراسة حيث ساهم بشكل إيجابي في رصيد ميزان المدفوعات

ويالحظ أن االقتصاد قد حقق فائضا في ميزان المدفوعات وكذلك رصيد الحساب الجاري 

طيلة فترة الدراسة، وقد نجح االقتصاد في تنمية االحتياطات األجنبية من خالل تبني 

لرقابة على النقد األجنبي والتي كان لها انعكاس سياسات اقتصادية مختلفة إضافة إلى ا

إيجابي على وضع الفائض في حساب العمليات الجارية ومن ثم على فائض ميزان 

المدفوعات ومن خالل ذلك يتبين بأن التطورات التي تحدث في ميزان المدفوعات تخضع 

رادات النفطية على للتطورات التي تحدث في اإليرادات النفطية بسبب السيطرة المطلقة لإلي

  .هيكل الصادرات الجزائرية، إضافة إلى التطورات التي تحدث في حجم وهيكل الواردات

  :تغيرات أسعار النفط ومداخيل المحروقات 1-3

  2013-2000أسعار برميل النفط وإجمالي مداخيل النفط للفترة  02: جدول رقم

 اجمالي مداخيل المحروقات  )دوالر(سعر البرميل  السنوات

  )مليون دوالر(

2000  28.5  21061.3  

2001  24.8  18531.9  

2002  25.2  18109.2  

2003  29  23993.3  

2004  38.7  31550.1  

2005  54.6  45587.9  

2006  65.7  53608  

2007  74.8  59605.1  

2008  99.9  77194.6  

2009  62.2  44415.1  

2010  80.2  56121.6  

2011  112.9  71661.8  

2012  111  70583.7  

2013  109.5  63326.2  

  .بنك الجزائر رتقاري: المصدر
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-2000من خالل الجدول نالحظ التطور االيجابي ألسعار المحروقات خالل الفترة 

، وقد صحب هذا التطور في االسعار تطور في  2013و 2012لتتراجع قليال سنتي 2011

مليون  63326.2إلى  2000 مليون دوالر سنة 21061.3إجمالي المداخيل التي انتقلت من 

خالل الفترة والتي كان لها انعكاس ايجابي على كل  % 200بزيادة قدرها  2013دوالر سنة 

  .المؤشرات االقتصادية

  :البطالةالجزائر وهاجس  -2

  :أسباب البطالة في الجزائر2-1

  :1يمكن اجمال أهم االسباب في مجموعتين 

 :الدولة مجموعة األسباب الخارجة عن سيطرة 1- 2-1

عدم توفر فرص  الى و هي تلك األسباب التي أضعفت معدالت االستثمار المحلي وأدت

  :العمل والتي كانت خارج نطاق الحكومة في تصرفاتها ومن أهم هذه األسباب ما يلي

حيث يرتبط االستثمار في الجزائر وتمويله بالمداخيل : أسعار المحروقات تغيرات -

  .خلق فرص للتشغيلالجبائية، مما يؤثر على 

حيث أن انخفاض النمو : انخفاض معدالت النمو االقتصادي في الدول الصناعية -

 ،في الدول المتقدمةيؤدي إلى تناقص واردات هذه الدول من الدول النامية و منها الجزائر

أثر على مستوى الدخل و من تم  ابالتالي فإن ظاهرة الركود االقتصادي العالمي كان له

نتيجة  2009منتصف سنوات الثمانينات وسنة  ت هذه األخيرةتشغيل، و قد تكررقطاع ال

هبوط أسعار النفط تحت تأثير ركود اقتصاديات الدول المتقدمة الناتج عن التداعيات السلبية 

لألزمة المالية األخيرة، حيث انخفضت أسعار النفط و تراجعت معها حاصالت صادرات 

  %.42.64الجزائر من العملة الصعبة بما نسبته 

تصادية العالمية والتي دفعت بالجزائر إلى إعادة هيكلة االقتصاد الوطني  األزمة االق -

  .بالدخول  في اقتصاد السوق، نظرا لعدم فعالية القطاع العام وباألخص في الميدان الصناعي
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 :تدهور شروط التبادل التجاري الدولي -

ل الوطني و قدرة إن أي انكماش في أطراف التبادل التجاري الدولي يؤثر على مستوى الدخ

في % 124.3الجزائر على خلق فرص عمل جديدة، حيث أن انخفاض سعر الدوالر من 

سنة  1980باعتبار سنة )1987-1986(في عام % 101.9إلى ) 1985-1984(عام 

األساس أدى إلى إضعاف لقدرتها الشرائية، ألن الجزائر تتعامل في بيع محروقاتها بالدوالر 

أثير استيراداتها من السلع التامة الصنع حيث انخفض سعر صرف األمريكي و بالتالي ت

أمام كل من الين الياباني و المارك األلماني على التوالي في % 20و % 30الدوالر نحو 

  . بداية الثمانينات

في حين أنه عند قياس مرونة الواردات بالنسبة لسعر الصرف الدوالر كانت غامضة نوعا 

ينار يمكن أن يتبعه ارتفاع أو انخفاض قيمة الواردات، حيث فتدهور سعر صرف الد. ما

الذي أدى إلى تخفيض قيمة االستيرادات و نفس الشيء 1991تحقق هدف التخفيض سنة 

لكن المالحظ ان التدهور . 2004و  2003إضافة إلى سنتي  1999-1997-1996سنوات 

فاع قيمة الواردات بالدوالر رافقه ارت% 1مثال بنسبة  2001و  1998في قيمة الدينار سنتي 

فالتدهور في سعر  2005-2002على التوالي و نفس الشيء سنتي % 2.74و % 41ب 

  %.5.82و % 5.61أدى إلى ارتفاع الواردات على التوالي ب % 1الصرف ب 

 :نمو عدد السكان -

يؤدي السكان في أي مجتمع دورا أساسيا في تحديد حجم المعروض من القوى العاملة حيث 

تؤدي الزيادة الكبيرة في عدد السكان مع عدم وجود مواكبة مستمرة في زيادة اإلنتاج في 

ظل بقاء العوامل األخرى ثابتة على حالها إلى انخفاض في مستوى المعيشة و انتشار 

ظاهرة البطالة بمختلف صورها، وهو ما حدث فعال في الجزائر، حيث تميزت الفترة من 

، ثم مع بداية االزمة االقتصادية % 2.9سكاني مرتفع قدر بـ  بمعدل نمو 1985إلى  1970

بدأت هذه النسبة تعرف تراجعا مهما بسبب مجموعة من العوامل  1986للجزائر ابتداء من 

إلى  باإلضافةأدت إلى خفض نسبة النمو السكاني، نذكر من بينها سياسة تباعد الوالدات 

وأزمة السكن واالزمة االقتصادية، فوصل معدل  مهاتارتفاع مستوى التعليم بين اآلباء واأل

  2% 1.78إلى  2006وسنة %  1.42إلى  1988النمو السكاني سنة 
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 :األسباب النابعة من اتجاهات الدولة الجزائرية 2- 2-1

إن السياسات المتعاقبة بينت مدى هشاشة القرارات الحكومية في زيادة حدة البطالة بطريقة 

  :السياسات فيما يليغير مباشرة و تتمثل هذه 

  :عدم التنسيق بين التعليم والتكوين وسوق العمل-

إن عدم التنسيق بين التعليم و التوظيف قد يؤدي إلى تراجع عائد التعليم و هذا نتيجة 

الحصول على مناصب عمل بدون مراعاة التخصصات التعليمية حيث ان هذه األخيرة 

اد الخريجين وخاصة ذوي المؤهالت نمطية و غير متطورة مما أدى إلى تزايد أعد

المتوسطة مما أدى إلى زيادة في المعروض من الخريجين عن حاجة سوق العمل و عدم 

بحيث كان هناك عجز في بعض التخصصات مقابل فائض في  هتجانس في هيكلال

 .مع عدم وجود طلب مماثل لها و عدم مواكبتها لمتطلبات سوق العمل. تخصصات أخرى

  :العمل و تشريعاتهقوانين  -

إن محتوى التشريعات الخاصة بقانون العمل قد أسهمت بطريقة مباشرة في ارتفاع معدالت 

بحيث أن محتواه له عالقة بالتزامات الجزائر  1990البطالة في التشريع الصادر في سنة 

لى اتجاه الهيئات والمنظمات الدولية كمنظمة العمل الدولية و كان األمر كذلك بالنسبة إ

و الحرية النقابية للعمال و ) 98اتفاقية (المبادئ األساسية المتعلقة بالمفاوضات الجماعية 

و دور مفتشية العمل و إدارة ) 87اتفاقية (و حق االضراب ) 1987اتفاقية (أرباب العمل 

، فمن المسلم به أن االنتقال من نظام القانون األساسي و التنظيمي إلى )81اتفاقية (الشغل 

نون اتفاقية العقود الجماعية لتسيير عالقات العمل أمر يدل على تغيير سياسة التوظيف قا

بحيث صار انتقال العامل من درجة إلى أخرى يرتبط بعوامل شكلية بعيدة عن حسابات 

المهارة و الكفاءة، يضاف إلى ذلك أن األجور تتحدد وفقا لهذه التشريعات بصرف النظر 

تاجية األمر الذي أدى إلى انخفاض إنتاجية العامل في القطاع عن حسابات الكفاءة اإلن

الحكومي و قطاع المؤسسات االقتصادية العمومية كما أن نظام األجور في القطاع الخاص 

اتسم بالجمود مما جعله مسؤوال عن تزايد البطالة، و بروز ظاهرة البحث عن أعمال إضافية 

مي و بالتالي حجب فرص عمل إضافية عن رسالخاصة في القطاع الخاص و القطاع غير 

  .الدخالء الجدد لسوق العمل و تزايد معدالت البطالة
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  :قلة المؤسسات البحثية -

إن عدم وجود مخابر بحث لدى المؤسسات وعدم تخصيص مبالغ مالية من اجل تطوير 

صادية ق بين مراكز الدراسات والبحوث التطبيقية وبين المؤسسات االقتيالبحث وعدم التنس

أدى إلى ضآلة في التدفقات االستثمارية الخارجية إلى الجزائر والذي يعد أحد أسباب زيادة 

ى الث يرى البعض كما أن ثبات حجم اإلنتاج وارتفاع مستوى التكنولوجيا يؤديان ،حيالبطالة

خفض العاملين المباشرين في مجال األنشطة االقتصادية ويرفع عدد العاملين الغير 

  .مباشرين في هذه األنشطةال

  :تخطيط القوى العاملة -

إن سوء تخطيط القوى العاملة يعد سببا جوهريا في زيادة حدة البطالة، حيث أن هدف 

تخطيط القوى العاملة هو خلق الوظائف واألعمال التي تحقق االستخدام األمثل للموارد 

ومن تم يؤدي إلى خلق فرص البشرية وربما تحقيق فائض وتراكم رأسمالي يعاد استثماره 

عمل جديدة، ويساهم تخطيط القوى العاملة في معرفة وتقدير األعداد المطلوبة من العمالة 

في مختلف المجاالت والقدر المتوفر منها في المجتمع والتعرف على الفجوات بين المطلوب 

حديد الحجم والمتوفر أو من خالل العمل على تغيير بعض األساليب اإلنتاجية وبالتالي ت

األمثل الالزم من العمالة كما ونوعا والشك أن وجود التخطيط السليم لقوى العاملة يحد من 

  . البطالة كما يؤدي إلى توجيه العمالة على القطاعات األكثر حاجة إليها

  :التوزيع الجغرافي للسكان -

المختلفة، وأدى هذا تعاني الجزائر من اختالل في توزيع السكان وكثافتهم في المناطق 

التباين في التوزيع الجغرافي إلى ظهور نسبة البطالة في التجمعات السكانية الكثيفة مما أدى 

إلى الطلب المتزايد على الخدمات االجتماعية كما خلق ضغوطا على المنشآت اإلنتاجية ومن 

  .تم خلل في سوق العمل الجزائري

  :برنامج الخوصصة -
و ) 95مارس  - 94أفريل (برنامجي االستقرار باقتصادية خاصة  بإصالحاتقامت الجزائر 

على ضرورة  انيؤكد حيث) 1998فريل أ – 1995ماي (برنامج التصحيح الهيكلي 

الخوصصة على أنها أداة حتمية إلصالح االقتصاد الوطني وعصرنته، وفي ظل غياب 

ذلك على تفاقم البطالة وتزايد االستثمارات الجديدة التي تخلق مناصب عمل جديدة ساعد 

كنتيجة حتمية  98في سنة % 28، إلى 1985سنة % 17نسبتها، والتي ارتفعت تباعا من 
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ألف منصب خالل  360وقد أدت هذه االصالحات إلى فقدان أكثر من . لعملية الخوصصة

  .فترة التعديل الهيكلي(  ,19941998اإلصالحات 

  :قتصادية والموضوعية، نذكر منهاإضافة إلى ذلك هناك بعض األسباب اال

 روما انج الماضية،إخفاق خطط التنمية االقتصادية في الجزائر على مدار العقود  -

  .عنها من مشاكل اقتصادية واجتماعية متعددة

انتشار ظاهرة الفساد في الجزائر، وما يترتب عنها من تبديد لألموال التي كان من  -

  .من مناصب العملالف اآلالمستطاع تسخيرها لخلق 

  :خصائص ومميزات البطالة في الجزائر 2-2

  :3تتميز البطالة في الجزائر بأنها

من معدل البطالة تمس الفئات التي تقل  %83حيث أن معدل : تمس الفئات الشابة -

حوالي  2004سنة، حيث وصل عدد طالبي العمل من هذه الفئة إلى غاية  30أعمارهم عن 

  .مليون شخص 1.671

رتفاع وتيرة نمو العرض من العمالة نتيجة ارتفاع معدالت نمو السكان والقوى العاملة ا -

إذ شهد سوق العمل تزايد عدد الوافدين إلى سوق العمل سنويا إلى أكثر من  -النشيطة 

مقارنة مع تباطؤ نمو الطلب على العمالة الناتجة عن عدة عوامل منها  -عامل 250000

ومن تم ضعف القدرة على توليد الشغل وتواضع مستويات ضعف معدالت االستثمار، 

  . االنتاج وكفاءة االدارة 

  .من البطالين من فئة المقصيين من النظام المدرسي %68حوالي   -

 20.4تمس البطالة الرجال أكثر منها النساء، تمثل النساء التي تعاني من البطالة حوالي  -

  .من مجموع االفراد الطالبين لمناصب عمل %

  .البطالة موجودة في المناطق الحضرية كما هي موجودة في المناطق الريفية -

  من اليد العاملة النشطة  % 13تفاقم ظاهرة العمل غير الرسمي والذي يمثل  -

  :اب، أخطر مظهر للبطالة في الجزائرببطالة الش 2-3

( مليون عاطل عن العمل  185.9عالمية، حيث انه من بين اب ظاهرة بتعد بطالة الش

،أكّد تقرير صدر حديثاً عن منظمة  4مليون شاب عاطل عن العمل 88.2نجد ) 2003عام 
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، أن االرتفاع في معدالت البطالة 2014العمل الدولية حول اتجاهات االستخدام العالمية للعام 

الملحوظة في معدالت البطالة في منطقة  حول العالم، خصوصاً الشباب يعود إلى الزيادة

بة سفريقيا والتي تعتبر ثاني أعلى نسبة بطالة في العالم مقدراً هذه الناالشرق األوسط وشمال 

  .  5حول العالم في العام نفسه% 6، في حين أنها تبلغ 2013في العام % 11.5ب

أما معدالت البطالة بين يمثل هؤالء ما يزيد عن الثلثين من أعداد البطالين في الجزائر، 

  .  6في الجزائر %40الشباب نسبة إلى القوى العاملة الشابة فقد تجاوزت 

جتماعية حيث الإن انتشار البطالة بين الشباب أمر من الخطورة بمكان ، السيما من الناحية ا

يؤدي الفراغ وضغط ظروف المعيشة القاسية بالشباب الذي يتحمل مسؤولية إعالة أسرهم 

  .إلى االنحراف وممارسة الجريمة) السيما في المناطق الفقيرة( ن مبكر في س

ويكفي أن نعرف انه في دول االتحاد األوروبي يدق ناقوس الخطر لمعدل بطالة بين  

  .7%10إلى الشباب 

وتجدر االشارة إلى أن الفئة التي تمسها البطالة بالدرجة االولى الشباب الذين تقل أعمارهم 

 2008وفي سنة  2000عام  % 77.94ث سجلت النسبة في هذه الفئة  سنة حي 30عن 

حيث ان هاته الفترة تتوافق وسنوات التخرج من الجامعة وواجب الخدمة  % 74.94سجلت 

  . 8الوطنية وبالتالي نقص الخبرة
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  :سوق العمل في الجزائر 2-4

القانوني او التنظيمي  عرف سوق العمل في الجزائر العديد من االختالالت سواء في اطاره

او في تكيفه مع الواقع االجتماعي ويمكن أن نحلل سوق العمل في الجزائر من خالل 

  :9العرض والطلب على العمل في الجزائر

  :الطلب على العمل في الجزائر 1- 2-4

معدل النمو السكاني، : يعتبر الطلب على العمل دالة لثالثة عوامل رئيسية تتمثل في كل من

  .في سوق العمل وانتشار التعليم و فئة الشباب المرأة مساهمة

ثم تراجعت  1985إلى  1970خالل الفترة من % 2.9حيث عرف معدل : النمو السكاني - أ

  %. 1.78إلى  2006وسنة %  1.42إلى  1988النسبة سنة 

ارتفعت مساهمة المرأة في سوق : زيادة مساهمة المرأة وفئة الشباب في سوق العمل -ب

مرات، وقد  5أي بزيادة قدرها  1998سنة %  9.6إلى  1996سنة %  1.8ل من العم

وتعرف البطالة  ،2006من مجموع اليد العاملة سنة %  19.6قدرت نسبة النساء العامالت 

تقل  2006من البطالين سنة %  70.1في فئة الشباب معدالت مرتفعة حيث وصلت إلى 

  .سنة 30اعمارهم عن 

يمثل االستثمار في راس المال البشري عامال مهما في دعم النمو  :انتشار التعليم -ج

االقتصادي من خالل توفير يد عاملة مؤهلة تساهم في رفع مستويات االنتاجية، وقد أدى 

خفض نسبة االمية في الجزائر إلى زيادة الطلب على العمل خاصة عند فئة النساء في 

  .الجزائر

  :عرض العمل في الجزائر 2- 2-4

قطاع ريفي يشمل جميع : أن نصنف هيكل سوق العمل بالجزائر إلى قطاعين  يمكن

النشاطات الفالحية، وقطاع حضري يشمل نوعين من الممارسات المهنية الرسمية وغير 

من مجمل اليد العاملة %  72.2حوالي  1977الرسمية، وقد كان القطاع الريفي يمتص سنة 

السكان من االرياف إلى المدن مما أدى إلى  بسبب هجرة 2003سنة %  42ثم انخفض إلى 

ارتفاع معدالت البطالة في القطاعات الرسمية وبروز القطاع غير الرسمي الذي امتص 
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من مجمل %  39و 2002من مجمل التشغيل خارج قطاع الفالحة سنة %  36.5حوالي 

  .التشغيل في القطاع الحضري

التي بدأتها الجزائر سنوات التسعينات أثرا مباشرا على عرض العمل،  لإلصالحاتوقد كان 

منصب عمل في القطاع العام نتيجة برنامج التصحيح  400000حيث تم فقدان أكثر من 

  . الهيكلي، وبالمقابل فقد ساهم القطاع الخاص في خلق عدد معتبر من مناصب العمل

  :التنمية والبطالة النفط، -3

  :ط واآلثار االيجابيةمداخيل النف 3-1

شهدت الجزائر نموا استثنائيا في السنوات األخيرة وذلك بسبب تزايد الطلب العالمي 

على النفط، وقد صاحب هذا األداء القوي في معدالت النمو انخفاضا في معدالت 

  .البطالة،والتي تعد تحديا أساسيا يواجه عملية التنمية في الجزائر

ة بشكل غير مسبوق قد أثر على نطاق اإلنفاق واالستثمار وإن تزايد الفوائض المالي

وتحسين المناخ االستثماري وعلى السياسات االقتصادية وأدائها، وعلى القوى االقتصادية 

التي يشكل فيها النفط أهم الموارد، وعلى التنمية االقتصادية بشكل مباشروغير مباشر،ويمكن 

  :10أن نحدد بعض اآلثار االيجابية فيما يلي

خالل السبعينات % 3.6حيث ارتفع هذا المعدل من : تحسين معدالت النمو االقتصادي 

سنوات األلفين،وقد أدى ذلك إلى زيادة فرص االستثمار ومشاريع التنمية، وأدى % 6إلى 

  .إلى خلق فرص عمل ساعدت على تخفيف معدالت البطالة وتحسين مستويات المعيشة

والصحة والبنية األساسية وتوسيع قاعدة االقتصاد زيادة اإلنفاق على التعليم  

 .المحلي

 .2006مليار دوالر بداية عام  500تعزيز االحتياطات األجنبية ، والتي تجاوزت   

التخفيض بشكل ملموس في مديونية القطاع العام في الدول النفطية من حوالي  

 .2006بداية عام %  25إلى  2002سنة % 50

البشرية، إضافة إلى تحسين مستوى التعليم وهو ما يبين  تحسين مستويات التنمية 

 .الدور الرئيسي الذي يلعبه النفط

 .تحسين أداء القطاعات االقتصادية األخرى،كالصناعة والزراعة وقطاع الخدمات 
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  :النفط وظروف تطبيق سياسة االنعاش االقتصادي 3-2

  :ارتفاع أسعار النفط وسياسة اإلنعاش االقتصادي 1- 3-2

تبين المؤشرات االقتصادية بداية سنوات االلفين التحسن الملحوظ في المؤشرات 

االقتصادية الكلية نتيجة ارتفاع أسعار النفط فأدت إلى زيادة حصيلة صادرات المحروقات إذ 

مليار دوالر أمريكي سنة  32.16إلى  1998مليار دوالر أمريكي سنة  10.1انتقلت من 

لة إلى تغطية االرتفاع الكبير في قيمة الواردات، التي ارتفعت ، وقد أدت هاته الحصي2004

، 2004مليار دوالر أمريكي سنة  17.95إلى  1998مليار دوالر أمريكي سنة  8.6من 

إلى حدوث فائض في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، فارتفعت احتياطات  وأدت

ت المديونية الخارجية إلى ، وانخفض2004مليار دوالر أمريكي سنة  43.1الصرف إلى 

-2000مليار دوالر أمريكي في نفس السنة، وكان معدل التضخم المسجل للفترة  21.4

  . 11 % 2.42هو  2004

نتيجة لهذه الوضعية االيجابية باشرت الجزائر برنامج دعم االنعاش االقتصادي والذي 

  .اسةمليار دج مس العديد من القطاعات الكبرى والحس 525خصصت له مبلغ 

وقدر المبلغ  2009-2005ثم شرعت في البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي للفترة 

  .مليار دج، واستفادت منه عدة قطاعات  4202.7: لهذا البرنامج بـ

مليار دج، وقسم  21214: والذي خصص له مبلغ 2014 -2010ثم جاء البرنامج الخماسي 

  .12عدة قطاعاتإلى ثالثة برامج فرعية، واستفادت منه 

  :آثار سياسة االنعاش االقتصادي 2- 3-2

قد كان الهدف االساسي لسياسة االنعاش االقتصادي هو  :األثر على النمو االقتصادي - أ

فإن أهم قطاع ،02و الجدول رقم  01رقمحفز ودعم النمو االقتصادي، فمن خالل الجدول 

  %40وصلت مساهمته في المتوسط أثر على النمو االقتصادي هو قطاع المحروقات والذي 

، وبذلك يعتبر موجه النمو االقتصادي في الجزائر، ولقد تفاوتت 2010 -2000خالل الفترة 

مساهمة القطاعات االخرى في الناتج المحلي االجمالي، ولقد سجل القطاع العام خالل فترة 
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لمشاكل المالية وذلك بسبب ا %-1.06:تطبيق سياسة االنعاش االقتصادي نموا سلبيا قدره

والهيكلية التي يعاني منها القطاع، كما أن القطاع الخاص لم يساهم بشكل ايجابي مقارنة 

  .13% 4.12: بالقدرات الحقيقية التي يملكها، إذ بلغ متوسط نموه خالل الفترة

  :األثر على البطالة -ب

  :الجزائرتتبع مستويات التشغيل والبطالة في الموالي يمكننا انطالقا من الجدول 

  %: تغيرات معدل البطالة في الجزائر الوحدة03:جدول رقم

 %معدل البطالة  السنوات
2000 29.5  
2001 27.3  
2002 25.7  
2003 23.7  
2004 17.7  
2005 15.3  
2006 12.3  
2007 11.8  
2008 11.3  
2009 10.2  
2010 10 
2011 10 
2012 11 
2013 9.8 

  تقارير الديوان الوطني لإلحصاء وتقارير بنك الجزائر :المصدر

من خالل هذا الجدول نالحظ انخفاض معدل البطالة خالل هاته الفترة وتراجعها بما 

نقطة مئوية وهذه نسبة معتبرة والتي ترجع في معظمها إلى ارتفاع أسعار  20يقارب 

ومداخيل المحروقات، ولكن هذا التأثير االيجابي المرتبط بالمحروقات يبقى ظرفيا متعلقا 
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كالقطاع الصناعي  ىمن جهة، وألنه لم يحفز القطاعات األخربارتفاع أسعار المحروقات 

  .الذي لم يشهد زيادة هامة في النمو وفي التشغيل 

إن هذا االرتفاع في أسعار النفط،وما صاحبه من ارتفاع في معدالت النمو،أدى إلى انخفاض 

، ثم إلى 2005سنة % 15.3إلى  2000من قوة العمل عام % 29.5معدالت البطالة من 

ويرجع ذلك إلى الزيادة في معدل خلق فرص  2013سنة %  9.8ثم  2010سنة % 10

  .العمل مقارنة مع معدل تسعينات القرن الماضي

  :االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر -4

  :تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الجزائر 4-1

االستثمار االجنبي المباشر، تمتلك الجزائر العديد من المؤهالت التي تمكنها من جذب 

وقد أدخلت في ذلك العديد من التشريعات والقوانين واالجراءات التنظيمية واالدارية 

واالقتصادية ووضعت العديد من الحوافز لغرض تحسين مناخ االستثمار وبيئة االعمال، 

ل التالي وحققت التوازنات االقتصادية الكليةبغية جذب االستثمارات األجنبية ويبين الجدو

  .2013 - 2000: تدفقات االستثمار االجنبي المباشر إلى الجزائر خالل الفترة

       2013-2000تدفقات االستثمار االجنبي المباشر إلى الجزائر 04: جدول رقم

  مليون دوالر أمريكي: الوحدة

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  2646  1662  795 1  081 1  882  634  065 1  1196  438  القيمة

          2013  2012  2011  2010  2009  السنوات

          1691  1484  2571  2264  2540  القيمة

  :المصدر

- 1970بي المباشر الوارد نالمؤسسة العربية لضمان االستثمار، االستثمار االج -

  .2013الملحق االحصائي .2013

  .تقرير االستثمار العالمي) االنكتاد( والتنمية قاعدة بيانات مؤتمر االمم للتجارة  -

  

نالحظ من الجدول اعاله أن مستويات االستثمار االجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر قد 

شهد تحسنا خاصة بعد االصالحات االقتصادية التي شهدت العديد من التشريعات 

من االمتيازات والحوافز  والذي منح العديد 2001واالجراءات خاصة قانون االستثمار لسنة 
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االستثمار في  وتأطيرلصالح المستثمرين االجانب وانشاء العديد من الهيئات الخاصة بتشجيع 

وذلك بغرض االنفتاح  2001الجزائر، وكذا امضاء االتفاق مع االتحاد االوروبيسنة 

  .االقتصادي والتجاري ومباشرة المخططات الخماسية للتنمية

ت االقتصادية وتهيئة المناخ االستثماري وارتفاع اسعار النفط وما ومنذ بداية االصالحا

ت االجنبية االستثماراتبعها من تحقيق التوازنات االقتصادية الكليةأصبحت الجزائر تستقطب 

مليون  1795إلى 2000مليون دوالر سنة  438لكن بشكل متواضع نسبيا، حيث انتقلت من 

وهي السنة التي شهدت أحسن تدفق  2008سنةمليون دوالر 2646ثم  2006دوالر سنة 

  .لالستثمار، ثم عرفت بعد ذلك تدفقات االستثمار االجنبي تراجعا في السنوات الالحقة

وإن من االسباب التي أدت إلى ارتفاع تدفقات االستثمار االجنبي المباشر برنامج دعم 

مج دعم النمو االقتصادي لمدة ثالث سنوات، ثم برنا 2001االنعاش االقتصادي الذي بدأ عام 

والذي احتلت فيه سياسة االستثمار حيزا كبيرا حيث تم التركيز فيه  2009 - 2005للفترة 

على تطوير وعصرنة البنية التحتية لالقتصاد الجزائري مما يعتبر عامال محفزا لجذب 

  . 14االستثمارات االجنبية للبالد

االستثمارات تمركزت في قطاع المحروقات كما تجدر اإلشارة إلى أن معظم هاته 

 2006بالنظر إلى العوائد الكبيرة التي تجنيها الشركات النفطية في هذا المجال، لكن سنة 

من   %53.02سجلت استثناء ، أين نالت قطاعات خارج المحروقات حصة قدرت بنسبة 

دفقات الوافدة إلى قطاع بي الوارد إلى الجزائر متجاوزة بذلك حجم التنتدفقات االستثمار االج

  .15%46.97المحروقات التي استقرت عند نسبة 

  :أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي 4-2

من الناحية النظرية هناك عالقة ترابط بين المتغيرين من خالل اآلثار االيجابية التي يتركها 

  المحلية وذلك باستخدامها لتقنية متطورةاالستثمار االجنبي المباشر على انتاجية الشركات 

  16...تمكنها من منافسة الشركات االجنبية أو زيادة االنتاجية بعامل التقليد والمحاكاة 
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الثة الناتجة عن ارتفاع اسعار ثوفي ظل البرامج التي سطرتها الجزائر بداية االلفية ال

لمباشر لتلبية متطلبات المرحلة النفط ، والتي سعت من خاللها إلى جذب االستثمار االجنبي ا

القادمة، وباعتبار قطاع النفط المستقطب األكبر لالستثمار االجنبي المباشر، والذي شهد 

خالل الفترة تدفقات متزايدة كما يبينه الجدول السابق، ولمعرفة مساهمة هذه التدفقات في 

  :النمو االقتصادي نالحظ الجدول التالي
  2013-2000ثمار األجنبي المباشر وتغيرات الناتج المحلي اإلجمالي تدفقات االست 05:جدول رقم

الناتج الداخلي   البيان

  )مليون دوالر(لخام

معدل النمو 

  % االقتصادي

أ . تدفق االستثمار

  )مليون دوالر(م .

. أ. معدل نمو إ

 %م 

. ن/ م . أ. إ

  %خ.د

2000  54.790  2.4  280.1  -  0.51  

2001  54.744  2.1  1107.9  295  2.02  

2002  56.760  4.7  1065  -3.87  1.87  

2003  67.863  6.9  633.7  -40.49  0.93  

2004  85.324  5.2  881.9  39.16  1.03  

2005  103.198  5.1  1081.1  22.58  1.04  

2006  117.027  2  1795.4  66.07  1.53  

2007  134.977  3  1661.8  -7.44  1.23  

2008  171.000  2.4  2593  56.03  1.51  

2009  137.211  1.6  2746.4  5.9  2  

2010  161.207  3.6  2264  -17.56  1.4  

2011  199.070  2.8  2571  13.56  1.29  

2012  204.331  3.3  1484  -42.27  0.72  

2013  210.183  2.8  1691  13.94  0.80  

bank.albankaldawli.org/data//reports.aspx?source=2&country=&series=N

Y.GDP.MKTP.CD&period=#  

  :خالل الجدول يمكن مالحظة ما يلي من

عرف الناتج الداخلي الخام تطورا ونموا إيجابيا خالل الفترة وإن كان بمعدالت متذبذبة، 

وعرف في المقابل االستثمار االجنبي تدفقات متدنية، ترتفع تارة وتنخفض تارة أخرى، 
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تثمار االجنبي مليون دوالر، كما أن االس2746.4بقيمة  2009حيث وصل أعلى تدفق سنة 

المباشر كنسبة من الناتج المحلي االجمالي تمثل نسبا منخفضة وهذا نتيجة للنمو الضعيف أو 

  .السلبي لتدفق االستثمار االجنبي المباشر 

ولقد ظلت نسبة مساهمة تدفقات االستثمار االجنبي المباشر في تكوين رأس المال الثابت في 

، وذلك بالنظر إلى قلة تدفقات 2000قبل سنة  % 3.8الجزائر جد ضعيفة، إذ لم تتعدى 

عرفت هذه النسبة بداية  2001االستثمار الوافدة إلى االقتصاد الوطني، وابتداء من سنة 

االرتفاع بفضل ارتفاع وتيرة تدفقات االستثمار االجنبي المباشر ال سيما في قطاع 

  .17المحروقات

ر إلى الجزائر كنسبة من تكوين رأس تدفقات االستثمار االجنبي المباش 06: جدول رقم

   2012- 2000المال الخام الثابت 

  السنوات

  

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

  %النسبة

  

2.472  8.861  7.636  3.87

6  

4.30

3  

5.00

7  

6.79

1  

5.16

1  

5.35

1  

5.819  3.985  4.295  2.477  

  : المصدر

محاولة تحليل، : اشكالية االستثمار االجنبي المباشر في الجزائرعبد القادر ناصور، 

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم 

  .270: ، ص2013/2014التسيير، جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان، 

ر ال يعد مصدر تمويل هام ومن خالل الجدول يتبين أن حجم االستثمار األجنبي المباش

لتمويل االستثمار في الجزائر، هذا عدا عن االهمية النوعية لالستثمار االجنبي والكفيلة 

  . 18بتنشيط وتفعيل الجهاز االنتاجي والتي تظل هي بدورها هامشية
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ونستنتج من ذلك أن حجم االستثمار األجنبي المباشر ال يساهم بدور فاعل في الحد من 

  .ليس مصدرا هاما للتمويل وال يعد كفيال بتفعيل الجهاز االنتاجيالبطالة إذ 

  :أثر االستثمار االجنبي المباشر على سوق العمل في الجزائر 4-3

يؤدي االستثمار االجنبي دورا هاما في خلق مناصب الشغل في البلد المضيف وفق ما 

االستثمارات االجنبية  تم التطرق إليه سابقا، إال أن هذا االثر يختلف بحسب حجم وطبيعة

  .الموطنة باالضافة إلى مدى مرونة سوق العمل في البلد المضيف

ورغم الحوافز التي قدمتها الجزائر لجلب االستثمار االجنبي إال انه لم يساهم بشكل 

  :فعال في خلق فرص للتشغيل، والجدول التالي يوضح ذلك

- 2002مناصب الشغل المستحدثة في إطار االستثمار االجنبي للفترة  07:جدول رقم
2012  

عدد مناصب   %  )مليون دج(المبلغ %  عدد المشاريع  مشاريع االستثمار

  الشغل

%  

االستثمارات 

  المحلية

67280  99.22  5035015  74.83  866563  92.11  

  2.95  27717  12.53  843135  0.36  245  ستثمارات الشراكة

االستثمارات 

  االجنبية المباشرة

283  0.42  850613  12.64  46552  4.95  

جمالي االستثمارات

  االجنبية المباشرة

528  0.78  1693748  25.17  74269  7.89  

  100  940832  100  6728763  100  67808  جمالي االستثمارات

  .273: عبد القادر ناصور، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر

مشروعا  528من خالل الجدول نالحظ أن عدد مشاريع االستثمارات االجنبية لم تتجاوز 

ت وبمبلغ قدر االستثمارامن إجمالي % 0.78مشروعا وهو ما يمثل  67808من إجمالي 

من إجمالي مبالغ االستثمارات، وقد % 25.17بنسبة ملبون دينار جزائري   1693748: بـ

من  % 7.89 :بـمنصب شغل بما يقدر  74269بخلق ساهمت االستثمارات األجنبية 

إجمالي عدد مناصب الشغل، وهو ما يبين ضعف مساهمة االستثمار االجنبي في خلق 

  .مناصب الشغل في الجزائر
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وإذا استثنينا مشاريع الشراكة، فإن عدد مشاريع االستثمار االجنبي المباشر الخالصة لم 

: جمالي المشاريع وبمناصب عمل قدرت بـمن إ % 0.42مشروعا بنسبة  283تتجاوز 

من عدد المناصب، وهو ما يفسر ضعف حجم تدفقات  % 4.95منصبا فقط وبنسبة  46552

االستثمار االجنبي المباشر من جهة واقتصار المشاريع االستثمارية االجنبية على قطاعات 

طاع االشغال ريعية مع تمركز المشاريع االخرى على شكل عقود المفتاح في اليد مثل ق

  .19العمومية من جهة اخرى

  :أهم التحديات التي تواجه الجزائر -5

رغم أن الدالئل تشير إلى أنه سيبقى للنفط دورا رئيسيا في تحديد مسارات التنمية في 

المصدر الرئيسي للطاقة،واستمرار ذلك سيبقي  باعتباره ،الجزائر خالل السنوات القادمة

اقتناص الفرص الضائعة  الجزائر رهينة المحروقات،وإنالتحديات التنموية التي تواجه 

والتي واجهت خاللها مشكالت هيكلية خالل العقدين الماضيين وأدت إلى تفاقم العجز المالي 

  .لهيكليإلى تبني برامج لإلصالح االجزائروترتب عن ذلك لجوء .لها

في محاولة استغالل العوائد النفطية  الجزائرالفترة الحالية تحديات كبيرة على وتطرح 

  .االستغالل األمثل وبشكل أكثر كفاءة بحيث تحقق عائدا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا أكثر

فإن معدالت النمو وتسطير برامج لإلنعاش والنمو االقتصادي ورغم تعزيز آفاق النمو 

وذلك فيما . ال تزال غير كافية للتعامل مع التحديات الكبرى للتنمية بطريقة جذريةالحالية 

إلى خلق فرص عمل جديدة خالل  جةيتعلق بخلق فرص عمل جديدة وستكون هناك حا

وذلك لمواكبة حركة الداخلين الجدد إلى قوة العمل واستيعاب أعداد . القادمةسنوات ال

ضر، وبالتالي يجب أن تتضاعف فرص العمل خالل العاطلين عن العمل في الوقت الحا

% 7إلى  6الفترة القادمة، وسيتطلب ذلك نمو اقتصادي حقيقي يتراوح في المتوسط من 

  .20سنويا على مدى الفترة

مواجهة هذا التحدي الخطير، سنحتاج إلى التحول إلى نموذج  للجزائروحتى يتسنى 

ة بتحقيق نمو يخلق فرص عمل جديدة بشكل اقتصادي يمكنها من تنمية إمكانياتها المتعلق
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ملموس، وستتطلب أسس هذا التحول الهيكلي، ثالثة تغيرات تنظيمية جذرية ومرتبطة 

  : 21ببعضها، أال وهي 

التحول من اقتصاديات متخلفة إلى أخرى أكثر انفتاحا لخلق صناعات أكثر قدرة على  -

  .المنافسة

التحول من اقتصاديات يهيمن عليها القطاع العام إلى اقتصاديات يقودها القطاع  -

  .العمالةالخاص و ذلك لتحسين الكفاءة و توسيع نطاق 

وذلك لتقليل اعتماد ، التحول من اقتصاديات يسيطر عليها النفط إلى أخرى أكثر تنوعا -

 .ر أوضاع المالية العامةوالحفاظ على استقرا، هذه المنطقة على مصادر النمو المتقلبة

  :الخاتمة
يستند كل مخرج في أي عملية ما إلى جملة من المعطيات ترتبط بينها وفق عالقات 

وعملية التنمية االقتصادية بوصفها عملية تفاعلية معقدة فإنها تستدعي توفر . تأثير متبادلة

ية تعتبر نقطة البداية حدا أدنى من العوامل التي يشكل تكاملها في االقتصاد إحداث نقلة نوع

  .في تنمية منتظمة مستمرة

تسعى الدول دائما إلى البحث عن أنجع األساليب التي تمكنها من تحقيق التنمية المنشودة 

لمجتمعاتها، ولقد اتضح من التجارب التاريخية للتنمية أن الدول التي استطاعت أن تحقق 

بسبب وفرة الموارد، بل من خالل حسن م يتأت لها ذلك لقتصادية االتنمية الاالنطالق في 

  .االقتصاد والمؤسسات والموارد وتكوين وتحسين أداء الموارد البشرية  إدارة

من جانب آخر، اتضح أن الفشل في تحقيق التنمية المنشودة في دول أخرى كان راجعا 

 .االقتصاد ومؤسساته وموارده المالية والبشريةبالمقابل إلى تدني مستويات إدارة 

ولقد أصبح يناط بالدولة اليوم أدوار هامة في مختلف مجاالت تنمية المجتمع، السيما مع 

شيوع مظاهر البطالة والفقر الذي باتت تطال الماليين من سكان الدول المتخلفة، وتشكل 

  . هاجسا كبيرا في ظل تسارع العولمة وانتشارها، حيث تزداد الفوارق

هاما لعالج مشكلة البطالة، حيث وفرت االمكانات  وقد باشرت الدولة في الجزائر دورا

الالزمة وحسنت مناخ االستثمار الستقطاب االستثمار األجنبي والذي كان له مع تحسن 
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مداخيل النفط أثرا ايجابيا على مؤشرات البطالة والتشغيل، لكن مع تراجع مداخيل النفط 

  .تتراجع هاته المؤشرات

في محاولة استغالل العوائد النفطية االستغالل  الجزائرعلى  كثيرةتحديات ويطرح هذا 

وتساهم في  األمثل وبشكل أكثر كفاءة بحيث تحقق عائدا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا أكثر

  .التخفيف من مشكلة البطالة
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  : قائمة المراجع

الجزائر و تقييم سياسات عالجها، ماضي بلقاسم و أمال خدادمية، أسباب مشكلة البطالةفي  -

ملتقى دولي حول استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، 

 16-15خالل الفترة  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة المسيلة

  )بتصرف(  .م2011نوفمبر 

 ر بين تحدي االصالح وآفاق المستقبل،بوحفص حاكمي، التشغيل والطالة في الجزائ -

www, startimes.com/ aspxt=15647077 )12/02/2015.(  )بتصرف.(  

بن عشي عمار وبن ابراهيم الغالي،واقع االستثمار األجنبي المباشر في تقليص مستويات  -

، ملتقى دولي حول استراتيجية الحكومة ) 2010-1990( البطالة في الجزائر خالل الفترة 

ي القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ف

  . م2011نوفمبر  16-15خالل الفترة التسيير بجامعة المسيلة، 

عبد الرحيم شيبي وشكوري محمد، البطالة في الجزائر مقاربة تحليلية وقياسية، المؤتمر  -

  .، القاهرة، 2008مارس  18-17ول العربية، أزمة البطالة في الد: الدولي حول

 - شريف بقة وعبد الرحمان العايب، العمل والبطالة كمؤشرين لقياس التنمية المستدامة -

، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، تصدر عن كلية العلوم االقتصادية وعلوم -حالة الجزائر

  .111-109: ، ص ص2008السيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد الرابع، ديسمبر 

- دراسة قياسية تحليلية -سليم عقون، قياس أثر المتغيرات االقتصادية على معدل البطالة  -

تقنيات : ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، تخصص

- 2009كمية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، 

  .82:، ص2010
، " تشغيل الشباب واالستخدام في المنطقة العربية" الندوة اإلقليمية الثالثية للخبراء حول  -

  .2004نيسان ، أبريل  8-6عمان، األردن ،
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ومطالبات بإنشاء %.. 11.5نسبة البطالة في العالم العربي تقفز إلى ، نايف الحمري- 1.1

ربيع اآلخر  29السبت ، الرياض االقتصادي، صحيفة الرياض، السعودية، صناديق لها

، http://www.alriyadh.com/914314، 16686العدد  -م 2014مارس  1 - 1435

15/03/2015. 
قنابل موقوتة، ..العاطلون العرب" محمد شعبان،  -

www.assafir.com/opinions.aspx?EditionId=726.  
حالة : ت سياسات اإلصالح االقتصادي على مستوى الفقر منصوري الزين، تداعيا -

  ، 2008الجزائر، جامعة سعد دحلب البليدة، 

جاسم المناعي، تأثير ارتفاع أسعار  النفط على االقتصاديات العربية، اإليجابيات  -

  . 2006مايو  30واإلشكاليات، اإلصالحات المطلوبة معهد التخطيط العبي الكويت،

الفرص والتحديات، المعهد : طاهر،النفط والتنمية المستدامة في األقطار العربيةجميل  -

  .1997العربي للتخطيط ديسمبر 

نبيل بوفليح، دراسة تقييمية لسياسة االنعاش االقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة  -

ة وعلوم ، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، كلية العلوم االقتصادية والتجاري2000-2010

  .2012، 12: التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد رقم
- 2001فارس شاللي، دور سياسة التشغيل في مكافحة البطالة في الجزائر خالل الفترة  -

، مذكرة مقدمة  2009-2005، مع محاولة اقتراح نموذج اقتصادي للتشغيل للفترة 2004

االقتصادية، تخصص اقتصاد كمي، كلية  ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم

  .2005-2004العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

عبد القادر ناصور، اشكالية االستثمار االجنبي المباشر في الجزائر محاولة تحليل،  -

اقتصاد التنمية، كلية : أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية، تخصص

  .2013/2014العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان، 

أثر االستثمار االجنبي المباشر على النمو االقتصادي في الجزائر خالل  لوعيل بالل، -

، مجلة أبحاث اقتصادية وادارية، كلية العلوم االقتصادية والتسيير،  2007- 1995الفترة 

  .2008ة، العدد الرابع، جامعة محمد خيضر بسكر
  .2005البنك الدولي، الملخص التنفيذي -

  .تقارير بنك الجزائر -
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المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، مناخ االستثمار في الدول  -

  .2011، العربية، دولة الكويت
Direction générale des douanes, statistique du commerce extérieur, 2011, 

p 4.  
world Bank, World developmentIndicators 
,data.albankaldawli.org/indicator/ NY.GDP.PCAP.CD 

‐ Office national des statistique, op.cit. 

- 1970المؤسسة العربية لضمان االستثمار، االستثمار االجبي المباشر الوارد  -

  .2013الملحق االحصائي .2013

  .تقرير االستثمار العالمي) االنكتاد( مؤتمر االمم للتجارة والتنمية قاعدة بيانات  -
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 مجلة البحوث والدراسات العلمية
 جامعة الدكتور يحيى فارس

Email :  revue@univ-medea.dz 
 

  عالقة االقتصاد الوطني ببعض المتغيرات االقتصادية العالمية 
  )2009-1970دراسة قياسية لحالة الجزائر ( 

  
    تومي صالح .د.أ

كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير                            
 "3"الجزائرجامعة 

         r toumi52@voila.f   
  جمعة رضوان  .د

كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير                              
 جامعة المدية

redhouaneeconometrie@gmail.com 
 
 

   Résumé:                                                                                                  
Notre étude  vise à comprendre l’impact des changements 
économiques,des pays de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OECD), sur les principaux secteurs 
économiquesles plus importantsenAlgérie, pour cela nous avonsessayé de 
construire un modèle structurel,où certaines variables endogènes peuvent 
êtrecomme des variables exogènes dans d'autres équations (les équations 
simultanées).et pour estimer ce modèle nous avons adoptéla méthode des 
doubles moindres carrés (TSLS) appliqué sur le cas de l’Algérie pour la 
période allant de 1970 à 2009. 

                                                                            :الملخص
تهدف الدراسة الى كشف العالقة بين بعض المتغيرات االقتصادية في الجزائر التي تتعلق 
أساسا بأهم القطاعات المكونة لالقتصاد الوطني، و بعض المتغيرات االقتصادية في دول 
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باعتبارها قوة اقتصادية ذاتأثركبير على  (OECD)منظمة التعاون و التنمية االقتصادية 
حيث حاولنا بناء نموذج هيكلي، أين تكون فيه المتغيرات تؤثر و تتأثر  االقتصاد العالمي،

ببعضها البعض، بمعنى أن بعض المتغيرات يمكن أن تكون خارجية و داخلية في آن 
على هذا األساس اعتمدنا على .واحد، مما يعكس العالقة المعقدة بين مختلف المتغيرات

لتقدير مثل هذه النماذج خالل الفترة  (TSLS)طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين 
، ألنها تعتبر أحسن طريقة  لتقدير مثل هذه النماذج، نظرا لخصائصها 2009- 1970

  .الميزة عن باقي طرق التقدير األخرى

النمو االقتصادي العالمي، النفط، نظرية النمو المتوازن، النموذج : الكلمات المفتاح
  .الهيكلي

  :تمهيد
خاصة النفط كمصدر أساسي في تعتبر الجزائر من بين الدول التي تعتمد على المحروقات، 

تكوين الناتج، ما يعني أن استقرار اقتصادها الوطني مرهون باستقرار أسعار النفط العالمية، 

غير أن هذه األخيرة تتأثر بعدة متغيرات اقتصاديةو ظواهر خارجة عن نطاق الدولة 

رة للنفط، لذا هذا ما ألزم الجزائر على اعادة هيكلة اقتصادها و جعله المنتجة أو المصد

يتماشى مع حاجيات السكانو االقتصاد العالمي، من خالل اتباع خطط تنموية خالل بداية 

سنوات السبعينيات التي تزامنت مع المستويات المرتفعة ألسعار النفط، حيث كان 

قطاعي الفالحة و المنتجات الصناعية، و  الهدفالمسطر هو تحسين دور القطاعات،خاصة

أثبت أن  1986جعلها كمصدر أساسي في تكوين الناتج، لكن األزمة النفطية العكسية لعام 

و مع بدايةالقرن الواحد و العشرينخاضت . هذه التنمية التي عرفتها الجزائر باءت بالفشل

نت أيضا مع عودة ارتفاع أسعار الجزائر تجربة تنموية شاملة ينتظر منها الكثير،  التي تزام

  .النفط العالمية التي بلغت مستويات قياسية

لكن يعرف االقتصاد العالمي بدوره تغيرات كبيرة و ملحوظة منذ مطلع سنوات التسعينيات، 

ال سيما فيما يتعلق بالمبادالت التجارية في ظل التكتالت االقتصادية االقليمية، ودور 

في تحقيق انفتاح اقتصادي أوسع، فالتقارير و االحصاءات تشير  المنظمة العالمية للتجارة

، 2007الى سنة  1967مرة من سنة  44الى أن حجم المبادالت الدولية تضاعف بحوالي 

هذا ما يوحي لنا من جهة بأن حدوث أزمة في أي منطقة من مناطق العالم، خاصة في 

االقتصاد  األزمات التي يسجلهابسبب الدول المتقدمة يؤثر على باقي اقتصادات الدول،
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تؤثر على أسعار النفط العالمية، ما ، و التي من الممكن أن العالمي في الوقت الحاضر

في الوقت  المعطيات فإنو من جهة أخرى .ينعكس سلبا على التنمية االقتصادية في الجزائر

، و االنفتاح تغيرت مقارنة بسنوات السبعينيات في ظل اتساع الهوة التكنولوجية الراهن

  :على هذا األساس ارتئينا أن تكون االشكالية كاآلتي .االقتصادي و التكتالت

ما هو أثر التغيرات في بعض المتغيرات االقتصادية العالمية على االقتصاد 

  .الوطني الجزائري؟

  :هذه االشكالية تمثلت خطوات الدراسة علىلإلجابة على 

 النفطالنمو االقتصادي العالمي و تجارة  -1

 :Balance growththeoryنظرية النمو المتوازن  -2

 .2009-1970دراسة قياسية لحالة الجزائر  -3

 :النمو االقتصادي العالمي و تجارة النفط .1
لى العالقة القوية و االيجابية بين حجم االنتاج العالمي و حجم المبادالت إتشير االحصائيات 

لينخفض %7بلغ معدلنمو االنتاج العالمي 1973التجارية، خاصة حجم الصادرات، ففي سنة 

في سنة  %12و معدل نمو الصادرات العالمية بلغ ،1982في سنة  %1الى أقل من

حسب تقرير  2010، أما في سنة 1982في سنة  %-2لى إاال أنه انخفض كذلك ،1973

و هو أعلى معدل  %14.5المنظمة العالمية للتجارة سجلت الصادرات العالمية معدل نمو

  .%3.6، مع تسجيل معدل نمو في االنتاج العالمي 1950سنة  منذ

، و حجم المبادالت 1974- 1948خالل الفترة  %4سجل االنتاج العالمي نمو سنوي بلغ 

 2400قدر حجم االنتاج العالمي الجاري  1967و نشير أنه في سنة  %7.5سجلت معدال 

 21، أي تضاعف ب 2007نة مليار دوالر في س 52000مليار دوالر، ليرتفع الى حوالي 

مرة، حيث  44مرة ، كذلك هو الحال بالنسبة لحجم المبادالت الدولية التي تضاعفت ب 

 (1)مليا دوالر خالل نفس الفترة 4802مليار دوالر الى  290ارتفعت من 

ي أثر على حجم المبادالت خالل ذتشير االحصاءات الى تراجع معدل نمو االنتاج العالمي ال

  (2):ألخيرة، و هذا يعود لألسباب األتيةالسنوات ا

 .سياسة التقشف المتبعة في العديد من الدول المتطورة خاصة دول االتحاد األوروبي  . أ
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، بعدما كان 2010دوالر للبرميل في سنة  78استقرار أسعار النفط عند مستوى   . ب

 .31عند حدود  2005- 2000متوسط السعر خالل الفترة 

دول منظمة التعاون و التنمية االقتصادية   ارتفاع معدالت البطالة لدى  . ت

 .2010في سنة  %8.6لترتفع الى  2008في سنة  %6.1أينبلغت

بصفة عامة يمكن ارجاع ارتفاع حجم المبادالت التجارية الى التكتالت االقتصادية االقليمية 

ن و ظهور دول نامية قوية مثل الصي ،  و انخفاض الحماية الجمركية على السلع المصنعة

 و الهند و ماليزيا

كذلك هو األمر لحجم تجارة النفط العالمية التي هي على عالقة وثيقة بحجم االنتاج العالمي، 

من اجمالي الصادرات العالمية، غير  %19حيث بلغت حصة الصادرات النفطية حوالي 

،و قد بسبب أزمة دول جنوب شرق آسيا %4.2أين بلغت  1998أنها تراجعت في سنة 

 بسبب 1985/2000حصة صادرات أوبك بدورها تراجعا كبيراخاصة خالل الفترة عرفت

أسعار النفط، و انخفاض معدالت النمو االقتصادي خاصة في دول  فيالمستويات المدنية 

أن معدل نمو الصادرات من ) 01(الجدول رقم  حيث نالحظ منجنوب شرق آسيا، 

، لكنها 1985/1995خالل الفترة  المحروقات بصفة عامة قد بلغ معدالت جد منخفضة

، و هي تمثل %17، أين بلغ متوسط معدل نموها  2000/2005عرفت تحسنا خالل الفترة 

  .أعلى نسبة مقارنة بمعدالت نمو حجم صادرات المنتجات األخرى

  2010الصادرات العالمية من السلع حسب المنتجات ): 01(الجدول 

القيمة بالمليار  

  دوالر

حصة الصادرات

  %من السلع

  التغيرات السنوية بالنسبة

85-9090-9595-0001-0505-10

  10  9  - 1  7  9  9.2  1362 منتجات فالحية

محروقات و 

  مشتقاتها

  محروقات

3026  

2438  

20.4  

15.8  

3  

0  

2  

1  

10  

12  

16  

17  

11  

10  

  6  9  5  9  15  67.1  9962منتجات صناعية

Source : OMC 2011  
اذن نالحظ العالقة االيجابية بين االنتاج العالمي و الصادرات النفطية التي تنعكس مباشرة 

بلغ معدل نمو الطلب النفطي  2008-2000على الطلب العالمي من النفط، فخالل الفترة 
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، نتيجة النمو السريع الذي سجلته بعض 2008و 2006بين سنتي  %4، و أكثر من 2%

انخفض الطلب النفطي بسبب األزمة  2009اقتصادات الدول النامية، غير أنه في سنة 

، ارتفع معدل استهالك 2010لكن مع تعافي االقتصاد العالمي في سنة .االقتصادية العالمية

التغير في الطلب النفطي كبير كلما كان معدل  أنه اذا كان مقدار) 01(النفط،ويبينالشكل رقم 

  .النمو االقتصادي العالمي كبير، و العكس صحيح

و التي كانت في  1973ان العالقة بين النمو االقتصادي و الطلب النفطي تكونت منذ سنة 

حدود الواحد، بمعنى لكل واحد بالمائة من النمو االقتصادي تتطلب واحد بالمائة من الزيادة 

  (3).االستهالك النفطيفي 

 
 2012من اعداد الباحثين اعتمادا على معطيات البنك الدولي : الصدر

معدالت النمو االقتصادي من أهم العوامل المؤثر على على هذا األساس يمكن القول بأن 

  :توجد عوامل أخرى مؤثرة على الطلب النفطي منها كما، ،الطلب النفطي

 رفع االستهالك النفطي خاصة الموجه للنقلالنمو السكاني الذي يعمل على   . أ

 متوسط مستوى الدخل الفردي و الذي يرتبط بمستوى النمو االقتصادي  . ب

 :Balance growththeoryنظرية النمو المتوازن  .2

،فاعتقد (4)نظريته التي تعتبر مكملة لنظرية الدفعة القوية" Nurks"صاغ االقتصادي نيركس

من الحلقات المفرغة التي تؤثر سلبا على تنميتها، حيث أن الدول المتخلفة تواجه العديد 

  .تعاني من  حلقتين احداهما في جانب الطلب و األخرى في جانب العرض
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حلقة المفرغة في جانب الطلب في انخفاض مستويات الدخول لدى األفراد، ما ينتج التتمثل 

أما الحلقة المفرغة . لعنه انخفاض في القدرة الشرائية التي تؤثر سلبا على انتاجية العم

لجانب العرض تتمثل كذلك في كون انخفاض مستويات الدخول لدى األفراد تسمح بانخفاض 

  .القدرة على االدخار الذي ينعكس في األخيرسلبا على االستثمار

أن زيادة االستهالك الداخلي بسبب ارتفاع معدل النمو " نيركس"على هذا األساس اعتقد 

دول النامية، يخلق لها عجزا في الميزان التجاري، هذا ما يشجعها السكاني لدى أغلب ال

على االستدانة الخارجية نتيجة نقص تراكم رؤوس األموال لمواجهة العجز و تمويل التنمية، 

غير أن هذه الديون ال تحل المشكلة و انما تزيد من تعقيد وضعية هذه الدول، فعندئذ نقول 

أنه يستلزم من الدولة برنامج ضخم من " نيركس"يرى لذا،  .أن االقتصاد يعرف حلقة مفرغة

االستثمارات يوجه في انتاج سلع استهالكية لتوفير حاجات السوق المحلية، و ليس لغرض 

التصدير، ألن السلع المحلية في بدايتها تكون غير قادرة على منافسة السلع األجنبية، و على 

  :البرنامج على يعتمد هذا كل حال

 .عدد من الصناعات االستهالكية المتكاملة و المغذية لبعضها البعضانشاء  -

 .ضرورة تحقيق التوازن بين قطاعي الصناعة و الفالحة، باعتبارهما قطاعين متكاملين -

 .االعتماد على الموارد المحلية كمصدر اساسي لتمويل التنمية -

 .السلع األجنبية منحماية االقتصاد الوطني  -

 :ن التصنيع يتم على مرحلتينا" نيركس"عتقد اكما 

تشجيع االنتاج الفالحي و تصنيع سلع استهالكية غير دائمة مثل صناعة  :المرحلة األولى

المالبس و الصناعة الغذائية، مع فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة لحماية 

  .المنتجات الوطنية
بعد تحقيق االكتفاء الذاتي، تصدير المنتجات الزراعية و سلع غير دائمة : المرحلة الثانية

  .هذا ما ينتج عنه الحصول على موارد مالية توجه إلنتاج سلع متوسطة و دائمة

ففي ضل اقتصاد حساس للواردات ينبغي رفع معدل النمو الى أقصى حد ممكن، لذا فان 

استراتيجية التنمية تهدف الى توسيع التجارة الخارجية،و في نفس الوقت تضمن الدولة نمو 

 . سرع للناتج من معدل نمو الوارداتأ
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الطريق الوحيدة للتوسع في الطاقة االستيرادية هي العمل على زيادة الصادرات، التي يمكن 

... تحقيقها اما بواسطة زيادة الصادرات التقليدية،أو بالتوسع في مبيعات المنتجات الجديدة 

واق جديدة لزيادة حجم و ينبغي على البلد المتخلف في هذه الحالة أن يبحث عن أس

الصادرات،و يمكن ضمان تحقيق زيادة متواضعة في الصادرات الى األسواق التقليدية عن 

  (5).طريق تحسين األساليب الفنية للتسويق أو التفاوض مع بعض المنظمات الدولية

تطور معل نمو كل من الواردات من السلع و الخدمات، و المنتجات ) 01(الشكل  يبين

،و االنتاج الفالحي للجزائر،  نالحظ أنه عند ارتفاع معدل نمو الواردات تكون الصناعية

معدالت نمو المنتجات الصناعية منخفضة خالل أغلب السنوات، و العكس صحيح، فمثال 

عرف معدل نمو الواردات للجزائر انخفاضا  1976نالحظ من الشكل أنه في عام 

  .سجل أعلى معدل له على االطالقمحسوسا، لكن معدل نمو المنتجات الصناعية 

كذلك هو الشأن بالنسبة للعالقة بين معدل نمو الواردات و نمو االنتاج الفالحي في الجزائر، 

أنه في أغلب السنوات كانت العالقة عكسية بينهما، بمعنى أنه اذا ) 01(فنالحظ من الشكل 

نتاج الفالحي انخفاضا عرف معدل نمو الواردات ارتفاعا أو انخفاضا، يسجل معل نمو اال

  .أو ارتفاعا

تطور معل نمو كل من الواردات الحقيقية، المنتجات الصناعية، و ): 01(الشكل 

  )2010- 1970(االنتاج الفالحي للجزائر 

  

  2012من اعداد الباحثين اعتمادا على معطيات البنك الدولي : المصدر

الذي يعد من أبرز نظرية التنمية غير المتوازنة،  (A.Hirschman)لكن يرى االقتصادي 

بأن تحقيق النمو المتوازن سوف ينتهي الى فرض اقتصاد صناعي متكامل قائم على اقتصاد 

‐40

‐30

‐20

‐10

0

10

20

30

40

19
70

19
74

19
78

19
82

19
86

19
90

19
94

19
98

20
02

20
06

20
10

الوارداتنمو

الفالحياالنتاجنمو

الصناعيةالمنتجاتنمو



57 
  2015ديسمرب . 2ج،9ع: جملة البحوث والدراسات العلمية                                           

كما يرى البعض أن هذه النظرية ال تسهم في . تقليدي راكد، ال يرتبط أحدهما باآلخر

ت السلع االنتاجية لحساب دفعة عمليات االنماء طويل األجل، ذلك بسبب تأجيل انماء صناعا

  .في انشاء صناعات استهالكية خفيفةقوية 

 :2009-1970الدراسة القياسية لحالة الجزائر  .3
يجد الباحث صعوبة في تحديد العالقة بين مختلف المتغيرات نظرا لتشابكها، حيث ما عادة 

يمكن لبعض المتغيرات الداخلية أن تضم متغيرات خارجية تتأثر بدورها بمتغيرات أخرى، 

هذا ما يعرف بمنظومة المعادالت اآلنية، و عند استخدام الباحث طريقة المربعات الصغرى 

(OLS) تحصل على نتائج غير دقيقة و متحيزة، األمر الذي يفقد هذه لتقدير النموذج، ي

  .الطريقة أهم خاصية لها وهي خاصية عدم التحيز

كل معادلة هيكلية فيه تعبر عن أحد "يعرف أنه  (structural model)النموذج الهيكلي 

ات المتغيرات الداخلية بداللة متغيرات المتغيرات الخارجية و الداخلية، و كذلك المتغير

  (6)."الداخلية المرتدة زمنيا ان وجدت

  :اذن النموذج الهيكلي يكتب بالشكل

 

  :أي يمكن كتابة الشكل المصفوفاتي كما يلي

هذه النماذج ال يمكن تقديرها بطريقة المربعات الصغرى العادية كما قلنا سابقا، حيث توجد 

و طريقة المربعات الصغرى ذات (ILS)لمباشرة الطريقة غير ا: طرق لتقديرها من أهمها

، غير أن هذه األخيرة تعتبر األكثر استعماال، و التي تستلزم توفر (TSLS)المرحلتين 

  :شرطين أساسين هما

 شرط الترتيب حيث يكون لدينا :الشرط األول -

  1المعادلة تحت التشخيص

  1المعادلة مشخصة تماما
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  1المعادلة فوق التشخيص
  .عدد المعادالت أو عدد المتغيرات الداخلية: 

  .عدد المتغيرات الداخلية الموجودة في المعادلة المشخصة: 

  .عدد المتغيرات الخارجية الكلية للنموذج: 
  .عدد المتغيرات الخارجية الموجودة في المعادلة المشخصة: 

 over)أو فوق التشخيص (justidentified)المعادلة مشخصة تمامااذا كانت 

identified) يمكن االنتقال الى الشرط الثاني، لكن اذا كانت المعادلة تحت التشخيص

(underidentified)ال يمكن تقديرها.  

يتعلق بشرط الرتبة، حيث نقوم بحساب محدد كل معادلة على حدى،  :الشرط الثاني -

يختلف عن الصفر نقول أن المعادلة مشخصة، أما اذا كان يساوي فاذا كان المحدد 

 .الصفر المعادلة غير مشخصة

نشير الى أن الشرط األول ضروري أن تكون المعادلة مشخصة تماما أو فوق التشخيص، 

لكن فيما يتعلق بالشرط الثاني يكفي أن يكون على األقل محدد معادلة واحدة في النموذج 

  .لصفرالهيكليال يساوي ا

  :(TSLS)تقدير النموذج الهيكلي بطريقة. 1.3

حسب المعطيات المتوفرة لدينا 2009-1970صياغة النموذج الهيكلي خالل الفترة قمنا ب 

  :كما يلي

INFDO = C(1) + C(2)*OCP(-1) +C(3)*EXO(-1) + C(4)*GDPO…..(1) 
M = C(5) + C(6) *GDP(-1) +C(7) *INFDO…......................…...….(2)  

MVA = C(8) + C(9) *AVA+C(10) *M ……….……………….….(3) 
AVA = C(11)+C(12)………….…..........................……………(4)  
OP = C(11) + C(12) *OCP………...........................…………....(5)  
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  :حيث

INFDO: معدل التضخم في دول منظمة التعاون و التنمية االقتصادية)OECD( و هو ،

خالل الفترة، و )inflation GDP deflator( يمثل مكمش الناتج الداخلي الخام السنوي

  .2012مصدر المعطيات البنك الدولي 

OCP : مصدر )2000سنة األساس (أسعار النفط العالمية بالدوالر األمريكي ،

 .BP statisticalreview of world energy –june 2012:المعطيات

EXO : في دول ) 2000سنة األساس (أمريكي حجم الصادرات الحقيقية بالدوالر األمريكي

  .2012منظمة التعاون و التنمية االقتصادية، مصدر المعطيات البنك الدولي 

GDPO: في دول منظمة ) 2000سنة األساس (الناتج الداخلي الخام بالمليار دوالر أمريكي

  .2012المعطيات البنك الدولي التعاون و التنمية االقتصادية، مصدر 

M : سنة (حجم الواردات الحقيقية من السلع و الخدمات في الجزائر، بالمليار دوالر أمريكي

  .2012، مصدر المعطيات البنك الدولي )2000األساس 

MVA : سنة األساس (حجم المنتجات الصناعية في الجزائر، بالمليار دوالر أمريكي

  .2012البنك الدولي ، مصدر المعطيات ) 2000

AVA : سنة األساس (حجم االنتاج الفالحي الحقيقي في الجزائر، بالمليار دوالر أمريكي

  .2012، مصدر المعطيات البنك الدولي )2000

OP : ،مصدر المعطياتحجم االنتاج النفطي في الجزائر، بالمليون برميل يوميا :BP 

statisticalreview of world energy –june2012.  
  :تحليل مصفوفة معامالت االرتباط. 2.3

هناك مصفوفة معامالت االرتباطلجميع متغيرات النموذج، حيث نالحظ أن ) 2(يبنالجدول 

، خاصة بين التضخم في )1(ارتباط قوي بين المتغيرات المفسرة و المتغيرة التابعة للمعادلة 

،و 0.83، أين فاق (GDPO)و الناتج الداخلي الخام لها (INFDO)دول منظمة التعاون 

مقبولة نوعا، أما ) 2(معامل االرتباط بين المتغيرات المفسرة و المتغيرة التابعة في المعادلة 

نالحظ كذلك ارتباط قوي بين المتغيرات المفسرة والمتغيرة التابعة، خاصة ) 3(في المعادلة 

، لكن )0.67(ذي فاق بين حجم المنتجات الصناعية و حجم االنتاج الفالحي في الجزائر ال

هناك ارتباط ضعيف بين حجم االنتاج الفالحي و الواردات،فياألخير معامل االرتباط بين 

هي ايجابية و قوية  (OCP)و أسعار النفط العالمية  (op)حجم االنتاج النفطي في الجزائر 
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متغيرات لذا يمكن اعتبار أنالعالقة خطية بين مختلف ال).0.96(جدا و التي تساوي أكثر من 

  .المفسرة و المتغيرات التابعة

  مصفوفة معامالت االرتباط): 02(الجدول 

 AVA EXO(-

1) 

GDP(-1) GDPO INFDO M MVA OCP OP 

AVA  1.00  0.97  0.96  0.98 -0.78  0.21  0.67  0.95  0.95 

EXO(-1)  0.97  1.00  0.94  0.96 -0.75  0.23   0.6  0.95  0.94 

GDP(-1)  0.96  0.94  1.00  0.96 -0.78  0.35  0.81  0.91  0.91 

GDPO  0.98  0.96  0.96  1.00 -0.83  0.15  0.71  0.95  0.93 

INFDO -0.78 -0.75 -0.78 -0.83  1.00  0.05 -0.72 -0.70 -0.69

M  0.21  0.23  0.35  0.15  0.05  1.00  0.37  0.17  0.23 

MVA  0.67  0.60  0.81  0.71 -0.72  0.37  1.00  0.55  0.58 

OCP  0.95  0.95  0.90  0.95 -0.70  0.17  0.55  1.00  0.97 

OP  0.95  0.94  0.91  0.93 -0.69  0.23  0.58  0.97  1.00 

  Eviewsمن اعداد الباحثيناعتمادا على نتائج : المصدر

 :التحليل االقتصادي للنموذج .3.3
 Two Stage)قمنا بتقدير النموذج الهيكلي بطريقة المربعات الصغرة ذات المرحلتين 

Least Squares)   و الموضوع من  قبلنا 2009-1970خالل الفترة.  

نتائج تقدير التضخم في دول منظمة التعاون و التنمية االقتصادية ) 6(تبينالمعادلة 

(INFDO) ن، أين اعتبرنا أسعار النفط بطريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتي(OCP(-

، اضافة الى حجم ناتجها الداخلي (EXO(-1))، و حجم صادرات دول المنظمة ((1

كمتغيرات مفسرة لها، و كل هذه المتغيرات المفسرة تعتبر كمتغيرات (GDPO)الخام

خارجية في النموذج الهيكلي، بمعنى أن دالة التضخم ال تتضمن متغيرات 

نالحظ أنه اذا ارتفعت ي،فبعد التخلص من مشكلة االرتباط الذات. (instrument list)أداتية

أسعار النفطللفترة السابقة بواحد دوالر ينتج عنها ارتفاع في معدل التضخم في دول المنظمة 

بواحد مليار  (EXO(-1))، و اذا ارتفعتصادرات دول المنظمة للفترة السابقة%0.33بنسبة 

، أما اذا فقط %0.0004دوالر أمريكي  تسمح بارتفاع معدل التضخم في هذه الدول بنسبة 

بمليار دوالر أمريكي ينخفض (GDPO)ارتفعت قيمة الناتج الداخلي الخام في دول المنظمة
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،تدل على أنه اذا كانت 6.24، أما قيمة الثابت تساوي %0.001معدل التضخم فيها بنسبة 

، و أخيرا فيما يتعلق %6.24تغيرات المفسرة معدومةفان معدل التضخم يساوي كل الم

فهي معنوية،توضح أنه حتى ال يكون هناك ارتباط ذاتي للقيم [AR(1)=0.61]بقيمة 

و التي تضمن أن األخطاء لن تتوسع في  p=0.61العشوائية يجب أن تكون قيمة المعلمة 

  .األجل الطويل

كما نالحظ من النتائج المتحصل عليها أن كل المتغيرات المفسرة لها أثر معنوي على 

المحسوبة أكبر من قيمة Fالتضخم في دول منظمة التعاون و التنمية، حيث أن قيمة 

F،ذلك عند حجم العينة المجدولة(n=38)  و عدد المتغيرات المفسرة(k=3).  

و  (EXO(-1))و (OCP(-1))ن تعني أن كل م0.88قيمة معامل التحديد

(GDPO)  تفسرمعدل التضخم في دول منظمة التعاون و التنمية االقتصادية(INFDO) 

، ما 0.87، و هذه األخيرة مساوية تقريبا لمعامل التحديد المصحح %88بنسبة 

  .ال تبقى ثابتة يعني أنه عند اضافة متغيرات مفسرة فان قيمة 

من الناحية االحصائية و االقتصادية، كما نالحظ التأثير القوي ألسعار  مقبولة) 6(المعادلة 

  .النفط للفترة السابقة على التضخم في دول منظمة التعاون

INFDO = 6.24 + 0.32*OCP(-1) + 0.0004*EXO(-1) - 0.001*GDPO + 
[AR(1)=0.45]…)6(  

 (0.)80) (3.06)  (2.35) (4.52 (2.93)  
0.88   

المحسوبة عند مستوى معنوية  t-studentالقيم ما بين قوسين تمثل  :مالحظة

5%.  

بطريقة المربعات  (M)الواردات الجزائريةنتائج تقدير حجم ) 7(توضح المعادلة رقم 

، و (GDP(-1))الصغرى ذات المرحلتين، حيث اعتبرنا أن الناتج الداخلي الخام في الجزائر

كمتغيرات مفسرة،فهذه األخيرة )INFDO(التضخم في دول منظمة  التعاون و التنمية 

اعتبرناها في النموذج الهيكلي كمتغير داخليةداخلية، بمعنى أنه توجد متغيرات أداتية في هذه 

فبعد التخلص من مشكلة . (GDPO)و  (EXO(-1))و (OCP(-1))المعادلة و هي 

رتفع حجم االرتباط الذاتي من الدرجة الثانية، نالحظ من النتائج المتحصل عليها أنه اذا ا

بقيمة واحد مليار دوالر، تسمحبانخفاض حجم الواردات  الناتج الداخلي الخام في الجزائر
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، و العكس صحيح، أما اذا )2000بدوالرات سنة ( مليار دوالر  0.11الجزائرية بقيمة 

الناتج عن ارتفاع كل من أسعار  %1ارتفع معدل التضخم في دول منظمة التعاون بنسبة 

ية، و حجم الصادرات، و قيمة الناتج الداخلي الخام في هذه الدول، يسمح النفط العالم

مليار دوالر، و العكس صحيح، هذا ما  0.21بانخفاض حجم الواردات في الجزائر بقيمة 

يعكس درجة حساسية الواردات الجزائرية للتضخم في الدول المتقدمة، أما قيمة الثابت التي 

لمتغيرات المفسرة للواردات الجزائرية معدومة، فان قيمة تعني أن اذا كانت ا 7.22تساوي 

  .مليار دوالر 17.74هذه األخيرة تساوي 

من النتائج المتحصل عليها نالحظ أن كل المتغيرات المفسرة لها أثر معنوي على حجم 

ذلك عند الجدولةFالمحسوبة أكبر من قيمة  Fالمنتجات الصناعية للجزائر، حيث أن قيمة 

  .(k=2)و عدد المتغيرات المفسرة  (n=37)حجم العينة 

تفسر حجم المنتجات  INFDOو  Mتعني أن كل من 0.80قيمة معامل التحديد

،و هيمقاربة لمعامل التحديد المصحح%80بنسبة  (MVA)الصناعية في الجزائر

  .ال تبقى ثابتة ، مما يعني أنه عند اضافة متغيرات مفسرة فان قيمة 0.77

M = 17.74 + 0.01*GDP(-1) - 0.21*INFDO + [AR(1)=1.20,AR(2)=-
0.34]….(7)  

)2.88)  (0.10)  (1.07)    (6.96 (1.74) 0.80   0.77   

1.74   31.93    37  
بطريقة في الجزائر (MVA)نتائج تقدير حجم المنتجات الصناعية) 8(المعادلة رقم تبين 

و  (AVA)المربعات الصغرى ذات المرحلتين، حيث اعتبرنا كل من حجم االنتاج الفالحي

كمتغيرات مفسرة، فهذه األخيرة اعتبرناها في النموذج الهيكلي  (M)الواردات في الجزائر 

و  (GDP(-1))كمتغيرة داخلية، بمعنى أنه توجد متغيرات أداتية في هذه المعادلة و هي 

)INFDO( فبعد التخلص من مشكلة االرتباط الذاتي نالحظ من النتائج المتحصل عليها أنه ،

بقيمة و احد مليار دوالر، تسمحلحجم المنتجات  اذا ارتفع حجم االنتاج الفالحي في الجزائر 

، و العكس )2000بدوالرات سنة ( مليار دوالر  0.51الصناعية باالرتفاعما قيمته 

ردات بواحد مليار دوالر نتيجة ارتفاع حجم الناتج في الجزائر و و اذا ارتفعت الوا .صحيح

انخفاض معدل التضخم في دول منظمة التعاون، تنخفض قيمة المنتجات الصناعية في 

، 2.12مليار دوالر،و العكس صحيح،أما قيمة الثابت التي تساوي  0.02الجزائر بقيمة 
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لصناعية معدومة، فان قيمة هذه األخيرة تعني أنه اذا كانت المتغيرات المفسرة للمنتجات ا

  .مليار دوالر 2.12تساوي 

من النتائج المتحصل عليها نالحظ أن كل المتغيرات المفسرة لها أثر معنوي على حجم 

ذلك و المجدولة Fالمحسوبة أكبر من قيمة  Fالمنتجات الصناعية للجزائر، حيث أن قيمة 

  .(k=2)و عدد المتغيرات المفسرة  (n=39)عند حجم العينة 

تفسر حجم )INFDO(و  (GDP(-1))تعني أن كل من 0.92قيمة معامل التحديد

،و هي مساوية تقريبا لمعامل التحديد %92بنسبة  (MVA)المنتجات الصناعية في الجزائر 

ال تبقى  ، مما يعني أنه عند اضافة متغيرات مفسرة فان قيمة 0.91المصحح

  .ثابتة

MVA = 2.12 + 0.51*AVA - 0.02*M + 
[AR(1)=0.91]……………………………(8) 
  (1.37)   (2.26)      (1.29)                (8.33) 

0.92    
في الجزائر بطريقة المربعات (AVA)نتائج تقدير االنتاج الفالحي ) 9(توضح المعادلة رقم 

في (M)الصغرى ذات المرحلتين، حيث اعتبرنا أن حجم الواردات من السلع و الخدمات 

الجزائر متغيرة مفسرة وحيدة، فهذه األخيرة اعتبرناها في النموذج الهيكلي كمتغيرة داخلية، 

، فبعد )INFDO(و  (GDP(-1))بمعنى أنه توجد متغيرات أداتية في هذه المعادلة و هي 

التخلص من مشكلة االرتباط الذاتي من الدرجة األولى، نالحظ من النتائج المتحصل عليها 

نتيجة ارتفاع حجم بقيمة و احد مليار دوالر  (M)أنه اذا ارتفعت حجم الواردات في الجزائر 

الناتج في الجزائر و انخفاض معدل التضخم في دول منظمة التعاون، يرتفع حجم االنتاج 

مليار دوالر ، و العكس صحيح، فهذا يمكن تفسيره من  0.01الحي في الجزائر بقيمة الف

الناحية االقتصادية أن االنتاج الفالحي في الجزائر يحتاج الى بعض المواد األولية و 

المعدات الالزمة في العملية االنتاجية، لذا فالعالقة تكون ايجابية أما قيمة الثابت التي تساوي 

تعني أن اذا كانت المتغيرة المفسرة لإلنتاج الفالحي معدومة، فان قيمة هذه ) - 207.46(

مليار دوالر، و هي قيمة كبيرة جدا، ما يعني أن االقتصاد  -207.46األخيرة تساوي 

  .الجزائري جد حساس للتغيرات في االقتصاد العالمي
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أن كل المتغيرات المفسرة لها أثر معنوي على حجم المنتجات الصناعية  نالحظكذلك

ذلك عند حجم العينة و  المجدولة Fالمحسوبة أكبر من قيمة  Fللجزائر، حيث أن قيمة 

(n=39)  و عدد المتغيرات المفسرة(k=1).  

 (AVA)تفسر حجم االنتاج الفالحي في الجزائر Mأن0.96قيمة معامل التحديد تدل

  .0.96، و هي مساوية لمعامل التحديد المصحح %96بنسبة 

AVA = -207.46 + 0.01*M + [AR(1)=1.00]……… ……(9) 
 )0.02)   (0.85)      (29.07(     

0.96    
بطريقة المربعات  (OP)نتائج تقدير االنتاج النفطي للجزائر ) 10(تبين المعادلة رقم 

كمتغيرة مفسرة  (OCP)الصغرى ذات المرحلتين، أين اعتبرنا أن أسعار النفط العالمية 

وحيدة، و التي تعتبر خارجية في النموذج الهيكلي، بمعنى أن دالة االنتاج النفطي للجزائر ال 

و بعد التخلص من مشكلة االرتباط الذاتي كما . (instrument list)تتضمن متغيرات أداتية

دوالر ،نالحظ أنه اذا ارتفعت أسعار النفط العالمية بواحد )10(هو موضح في المعادلة 

مليون برميل في اليوم، و العكس صحيح،  0.04تسمح للجزائر برفع انتاجها النفطي بمقدار 

ما يدل على أنه اذا كانت أسعار النفط معدومة فان االنتاج ) -1.07(و قيمة الثابت تساوي 

و هو منطقي و طبيعي، أما قيمة ) -1.07(النفطي للجزائر يكون في حدود 

[AR(1)=0.42] توضح أنه حتى ال يكون هناك ارتباط ذاتي للقيم العشوائية  يةفهي معنو

و التي تضمن أن األخطاء لن تتوسع في األجل p=0.42يجب ان تكون قيمة المعلمة 

  .الطويل

كما نالحظ من النتائج المتحصل عليها أن أسعار النفط العالمية لها أثر معنوي على النتاج 

ذلك عند حجم و المجدولةFمحسوبة أكبر من قيمة ال Fالنفطي في الجزائر، حيث أن قيمة 

  .(k=1)و عدد المتغيرات المفسرة  (n=39)العينة 

ة تفسر حجم االنتاج النفطي تعني أن أسعار النفط العالمي 0.95قيمة معامل التحديد

  ، و هذه النسبة جيدةو مساوية لمعامل التحديد المصحح%95للجزائر بنسبة 
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 0.95  

OP = -1.07 + 0.04*OCP + [AR(1)=0.42]……………… 
……………….)10(  

(7.12)   (16.49)      (3.52) 
 

0.9
  

  :خالصة

من خالل هذه الدراسة الحظنا هشاشة االقتصاد الوطني الجزائري الذي يخضع من جهة 

، و من جهة أخرى الى التغيرات التي تطرأ في النفط العالميةالى التغيرات في أسعار 

اقتصادات الدول المتقدمة، ال سيما في معدالت التضخم،فهذا يتوافق مع نظرية النمو 

حيث بينت . المتوازن لنيركس التي دلت على أن الواردات هي سبب تخلف الدول النامية

اج النفطي للجزائر الذي يعد من القطاعات النتائج أن أسعار النفط العالمية تؤثر على االنت

الرئيسية في تكوين الناتج، لكن ما ان تنخفض األسعار ينخفض معدل التضخم في دول 

منظمة التعاون و التنمية االقتصادية، األمر الذي يشجع الجزائر على رفع وارداتها من 

خم في الجزائر، هذا السلع و الخدمات من هذه الدول، نظرا ربما الى ارتفاع معدالت التض

اضافة . ما ينعكس سلبا على ميزان المدفوعات في الجزائر يدفعها الى االستدانة الخارجية

الى هذا نقرأ من النتائج المتحصل عليها أن الدول النامية خاصة المصدرة للنفط تعتبر المنفذ 

د في هذه األساسي في تخفيف حدة األزمات للدول المتقدمة، فعند حدوث حالة من الكسا

نقول في األخير اذن . الدول ترتفع صادراتها نحو الدول المصدرة للنفط من بينها الجزائر

االقتصاد الجزائري جد حساس ألسعار النفط و التغيرات في اقتصادات الدول المتقدمة  أن

  .على رأسها دول منظمة التعاون و التنمية االقتصادية

  :في األخير نوصي بمايلي

اربة ظاهرة التضخم في الجزائر للحد من السلع و الخدمات األجنبية العمل على مح -

 .المستوردة

زيادة تدعيم القطاعات المنتجة في الجزائر،خاصة قطاعي الفالحة و المنتجات  -

 .الصناعية، و تشجيع البنوك على تمويل مثل هذه المشاريع الحساسة
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قطاع المنتجات و مكمل لاالهتمام أكثر بالقطاع الفالحي الذي يعتبر كقطاع حساس  -

 .الصناعية

تشجيع االستثمارات األجنبية خاصة المباشرة منها، ألنها أصبحت في الوقت الراهن  -

 .البديل األحسن لتمويل التنمية عوضا عن القروض الخارجية
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Resumé :  
     Loin des  perspectives positives pour Al Jazeera et sa politique de 
l'information qui a ébloui une forte proportion de bénéficiaires pour les 
médias jusqu'à plus soif de raisons subie par le téléspectateur arabe, 
trouvé sur aljazeera ce qui indique qu'ils lui incluant surtout dans les 
premières années de diffusion. Nous constatons qu'il y a une perception 
négative de la politique d'information de aljazeera, où ses critiques cru il 
était devenu un Etat dans l'Etat et a acquis de la force ce qui affaiblirait la 
dissidence à c-media basé sa mise au point du principe anus sur scènes 
autres informations de compte de scènes 
     Et sous l'évolution dangereuse de l'arabe États et peuples, voix de la 
critique de aljazeera où il voit ce point de vue que la liberté n'est pas 
absolue, mais aide sociale est un engagement et une responsabilité, donc, 
de garder son secrétariat être sérieux de hautes qualités, au premier étage 
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et ses dimensions et son impact, surtout dans une période critique comme 
la nation arabe, commençant par l'occupation de l'Irak en 2003, par le 
biais de la division du Soudan et l'agression de la Libye et le chaos en 
Egypte et Tunisie et l'Yémen à la Syrie, mais aljazeera parfois impliqué 
dans cette Par un mauvais usage du mot et l'image, conduisant à 
l'assassinat de citoyens arabes liés au rêve de liberté et de paix. 

  :الملخص
بعيدا عن النظرة االيجابية لقناة الجزيرة و لسياستها اإلعالمية التي أبهرت نسبة    

كبيرة من المتلقين ألسباب يتعلق أغلبها بالعطش اإلعالمي الذي عانى منه المشاهد 
نجد أن . جزيرة ما يروي ضمأه خاصة في سنوات بثها األولىالعربي، و وجد في ال

هناك نظرة سلبية  للسياسة اإلعالمية للجزيرة، حيث يرى ناقدوها أنها أصبحت دولة 
داخل دولة و اكتسبت من القوة و الجبـــروت ما يضعف الرأي المخالف 

على  حساب لسيــاستها اإلعالمية المبنية على مبدأ التركيز على مشاهد إعالمية 
  . مشاهد أخرى

و في ظل التطورات الخطيرة التي عرفتها الدول العربية أنظمة و شعوبا،  تعالت    
الحرية ليست رفاهية مطلقة، بل أصوات النقد للجزيرة حيث يرى أصحاب هذا الرأي أن 

زام ومسؤولية، ولذلك فعلى من يتحمل أمانتها أن يتحلى بصفات عليا، أولها ـهي الت
 خطورة الكلمة وأبعادها وتأثيراتها، بخاصة في فترة حرجة كالتي تمر بها أمتنا إدراك
مروراً بتقسيم السودان والعدوان األطلسي  2003، بدءاً باحتالل العراق عام العربية

'' الجزيرة''، لكن باألزمة السوريةعلى ليبيا والفوضى في مصر وتونس واليمن وانتهاء 
حلم قتل مما يؤدي الى  ،الكلمة والصورة ات بسوء استعمالاألزمشارك في هذه أحيانا ت

  . المرتبط بالحرية و السالمالمواطن العربي 

  :مقدمة
يشهد العالم حالياً مرحلة جديدة من التطور التقني ، امتزجت فيه نتائج ثالث        

ات ثورة المعلومات وثورة وسائل االتصال الحديثة ، وأخيراً ثورة الحاسب: ثورات هي 

االلكترونية التي امتزجت بكل وسائل االتصال واندمجت معها ، وقد أدت الثورة 

وتزايد قدرتها  اإلعالمتعدد وسائل  إلىالتكنولوجية الهائلة في مجال المعلومات واالتصال 

( على جمع المعلومات وتوزيعها ، ولم يعد دورها يقتصر على نقل المعلومات فقط ، بل 
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. عوب والدول والمنظمات على حد سواءـماً في رسم الصور للشأصبحت تلعب دوراً مه

وفي عصرنا الحديث ومع التطور المتسارع والمستمر لألقمار الصناعية في مجال 

أصبحت القنوات الفضائية حقيقة ال يمكن تجاهلها على الرغم من  ،واالستقبال اإلرسال

وسعياً وراء مواكبة عصر البث الفضائي والتأقلم مع اقتصاد  .احتدام النقاش حول آثارها

 اإلذاعيواحتكار البث  تجاوز نظام االمتياز إلىاضطرت األقطار العربية  ،السوق

الوجود فضائيات  إلىوالتلفزيوني تاركة للقطاع الخاص العمل في هذا المجال، فظهرت 

لومات ، حيث غيرت كل المفاهيم عصر المع وثورة في عالم التكنولوجيا  عديدة،  تعتبر

عدد يقدر في متناول  تغييراً جذرياً ، فما كان يراه باألمس بضعة آالف ، أصبح اليوم 

بالمليارات ، وأصبح التنافس بين الفضائيات العربية يمثل ظاهرة صحية بالنسبة للمشاهد 

،  إليهاشاهدين تجتهد كل قناة تلفزيونية فضائية في جذب عدد أكبر من الم، حيث العربي

  .ألن ذلك يعود عليها بالفائدة االقتصادية

في هذا اإلطار، ظهرت القنوات المتخصصة في مجال األخبار، من بينها  قناة     

الجزيرة الفضائية التي تبث برامجها من العاصمة القطرية الدوحة، كان ذلك في وقت بلغ 

غيرها في أوجه، و لم ــادية و تللمعلومات السياسية و االق فيه عطش المشاهد العربي

ــار خاصة مع التحوالت التي شهدها العالم وات األرضية  تلبي حاجته لألخـتعد القن

نهاية القرن العشرين، و بدأ المشاهد العربي يشعر بذلك الفــرق في تعاطي المعلومات 

ن المعالجة و بين قنواته الرسمية و بين قناة الجزيرة الفضائية التي اتخذت شكال جديدا م

  .الطرح و فتحت أبوابا ما كان اإلعالم الموجه ليفتحها أمامه

  :اإلشكالية
ـزيرة الفضائية؟ و هل تقوم برامجها بتنوير الرأي نسبة الموضوعية في قناة الجما    

العام خاصة العـربي منه؟ و هل تلتزم بقواعد أخالقيات المهنة؟ و ما الذي يميزها عن  

  ؟ غيرها من القنوات

  :البرامج الحوارية في قناة الجزيرة الفضائية: أوال
تزخر الجزيرة بمجموعة من البرامج الحوارية و التي تمثل النسبة األكبر من موادها    

اإلخبارية، و تعتمد الجزيرة في إنتاج و بث هذه البرامج على شبكة العـــالقات التي 

تربطها بعدد كبير من المحللين و الخبــراء و المختصين في مجاالت شتى، خاصة 

و بالنظر إلى مرحلة النزاعات التي تتخبط فيها . و االقتصاديةالسياسية منها و العسكرية 

الدول العربية خصوصا و العالم عموما، و كذلك بالنظر إلى اإلمكانات التكنولوجية العالية 
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أساسا ــرامج المعتمدة ، فقد كثفت القناة من البالتي تتوفر عليها محطة الجزيرة الفضائية

يط لمختلف المواقف و األحــداث، من خـالل لتبسـرح و اعلى التحــليل و الش

ـراء و صناع القرار من جميع أنحاء العالم بهدف معالجة استضافة المحللين و الخب

و قال عنها األحداث من وجهة نظر قال عنها البعض أنها متحيزة لفئة دون أخرى، 

ة المختلفة السياسيـر أنها مثيرة للفتن بين القوى المتعارضة في األنظمة البعض اآلخ

لذين ـرب اة للنقد من طرف الحكام العـــزيرخاصة الــربية منها، كما تعرضت الج

لعـــرقي، و بأنها ـائفي و احر و التطاحن السياسي و الطــاوصفوها بمنبر التن

ـاع عن تصرفاتها و مح لألنظمة السياسية بالدفــر ما تستنحـاز للمــارضة أكثـ

فضائية بين ح السياسة اإلعالمية لها، وقعت قناة الجزيرة الو بسبب عدم وضو. انجازاتها

ـاشتها المسموح لهم بالظـهور على ش ـليالت المقدمة و للضيوفمؤيد و مـارض للتح

  . و لآلراء الممنوع عليها إيصال أصواتها من خالل الجزيرة

عامل جذب للمشاهد  و أصبحتالقة القناة ــرامج منذ انطــرت هذه البـظهو     

في  كما أشركته ا، ربي بما تقدمه من وجهات نظر مختلفة وجريئة لم يعتد عليهـــالع

 إلبداءر بهذه البرامج ــمن خالل االتصال المباشمن داخل دولته و من خارجها  نقاشاتها

ر بسبب ما تقدمه من ــجدل واسع وكبي بإثارةوقد تسببت هذه البرامج . وجهة نظره 

تساؤالت كثيرة حول  أثارت أخرىع ساخنة وجريئة للنقاش من جهة ومن جهة مواضي

هذه البرامج تعد في الكواليس وترتب  أنحيث يؤكد الكثير  ،والتخطيط لها إعدادها

مقدموها الكثير من المشاكل التي وصلت في بعض  أثار وأيضاسيناريوهاتها مسبقاً 

تسوء العالقات بين  أن إلى األمروصل  و رفع قضايا ضدها أوغلق مكاتبها  إلى األحيان

  )1(. الكثير من الدول مع دولة قطر

  :   مقدمو البرامج الحوارية في قناة الجزيرة بين الموضوعية و الذاتية: ثانيا
في خضم التحوالت التي عرفتها البيئة السياسية و الثقافية و الدينية العربية،  برز إلى     

واقع اإلعالم العربي نوع جديد من األداء اإلعالمي، حيث تغيرت مرتكزات العمل في 

ـادية و الثقافية و حتى الدينية، و قمت الرهانات السياسية و االقتمهنة المصاعب و تفا

  . ــالميديدة من التناول اإلعـأنماط ج برزت

كانت عالم الصريح جديد لإل اعندما هلت الجزيرة في فضاء الفكر العربي لتؤسس عهد   

تمضي نحو بناء قراءة أخرى للمنابر اإلعالمية تبتعد عن سابقاتها في التهليل  تبدو أنها

و  .ةبيرــالع ــالموســائل اإلعوالتبجيل والمحاباة التي اشتهرت بها غالبية 
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ـع من ســـاع وااألولى التي فتحت أمــام قطـائية ـــزيرة كانت الفضالج

الجمهور أبوابا كانت موصدة في وجهه في ظل اإلعالم الرسمي الموجه و المتسم بضيق 

و أصبـــح يشــاهد . بة سيــاسيةـبل نخالفضــاء و احتكـاره من قـ

من التحليل و الكثير  ـزيدة، المـعهوده القديم ـر جديدة لم يألفهـــا فيعنـــاص

ـوعة برعت في من الشـــرح و العديد من الضيوف في بــرامج مختلفة و متنـ

الجزيرة مؤسسة لديها عناصر اإلبداع وهي قادرة ف . تناول أحداث و موضوعات الساعة

ـرف ، حيث يعتـعلى التعامل بموضوعية متى أرادت ذلك وفق االتجاه الذي تراه مناسبا

من خالل  أبدعت في بداية مسارها المهني أنها الباحثون في مجال اإلعالم الفضائي 

جها البرامج الحوارية مثل االتجاه ئبرز نتاأحداث عاصفة بكل وضوح ولعل تناولها أل

استحوذت   هذه البرامج) سامي حداد (  أكثر من رأيوبرنامج )   فيصل القاسم(المعاكس 

  .عالم العربي والمشاهد ن وانفردت بجرأتها الحديثة على اإلكثير من المشاهديال  على

د ـاحم(المـذيع رامج بــت في ــزيرة تواكبــاكل الجشــل مإن جـ    

حواراته من خالل  ــته فيى بعض الناقدين تحيـــزه و ذاتيحيث ير )ورــمنص

تاريخية مغالطات كثيرة في تناول أحداث  وردت فيهالذي  )شاهد على العصر(برنامج 

ولكن على وزن الجزيرة فان غياب . المشاهد العربي وحتى كتب التاريخ لدىمعروفة 

البرنامج القادر على جذب المشاهدين داخل القناة يبدو أمرا صعبا على التقبل سيما وان 

معدي برامجها من أفضل طاقم العمل المهني اإلعالمي وحتى لو أسلمنا بذلك وكانت 

ءة من زاوية أخرى فان ذلك يشترط االلتزام بثوابت المهنية والتي الجزيرة بحاجة للقرا

 2. وتجاوز كثيرا في قراءاته لحقائق تاريخية )احمد منصور( غابت أحيانا في حوارات
ومنها لقاءه مع  )شاهد على العصر( وحصل ذلك في كثير من حلقات برنامجه      

راقي األسبق ــوالخارجية العوزير شؤون رئاسة الجمهورية  )ريحامد الجبو(

ـير من األخطاء التاريخية التي حيث ورد في الحلقة الكث 30/6/2008 ـاريخ بتـ

هدفت ربما إلى صنع صورة ما تتعلق بتاريخ العراق السياسي و ربما تتعلق بطبيعة 

التناول اإلعالمي للقضية العراقية بعد االحتالل األمريكي البريطاني للعراق، حيث 

و لم يسلم . لجزيرة على بناء الدرع الذي يضمن لها البقاء في ريادة الفضائياتتحرص ا

مذيعو قناة الجزيرة و مقدمو برامجها برغم خبــرتهم الواسعة من النقد من طرف من 

ـراء المقـــابالت و العـــالمين بفنون الحوار، القدرة على تحليل تقنيــات إج لهم

القدرة على تكوين  القناة عندما تفقد(عالم وهي اإلنيين في هناك أمور ال يدركها إال المهف
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ي ، أبرنامج هادف يستطيع جذب الجمهور يكون البديل هو الطرح غير المعتاد

ال ) أحمد منصــور(ـذيع فالـمـ) اول قراءة األحداث من زاوية أخرى ـــتتن

 األحداثيناقش ضيفه في شهادته وفي ـيوفه فهو ـل في ضــيتوقف عن التدخــ

ريد ـــرفه الناس ال ما يـيع أنيطرح عليه ما يريد  أنها ، ويحاول فيالتي شارك 

حد ذاته ال يمثل شهادة و هذا في ،  اآلخـــرينيقوله عن نفسه أو عن  أناهد ــالش

مسبقـــا من طرف  ـر لكن إدالء من جانب معين لبلوغ هدف محددعلى العصـ

الب عن الحقائق ـفي الغ المطـروحة تكشف سئلةـيف الناقدون أن األو يضـ. المذيع

حمد منصور جدير بالذكر أن أو الخفية والمثيرة للجدل والنقاش األسرارالغامضة وبعض 

 األحداثالمراجع لكي يلم بالشخصية من مختلف الجوانب، ويتعرف على  ـارةيقوم باستش

ر الشخصيات التي صنعت يختا أنويحاول . إليهالتي عاصرتها، وتاريخ البلد الذي ينتمي 

المحلل السياسي العراقي " سعدون شيحان"يقول  .عاصرت الحدث من التي أكثرالحدث 

ع من الذاتية و ونور أن في هذا  ورة حول موضــوعية أحمـد منصفي دراسته المنش

لمشاهد ريد إيصالها إلى ايملك مجموعة من الرسائل يـ ز لدى المذيع، فهوالتحيــ

راف أخرى، و يقوم بتمريرها دون أن يشعر المشاهد البسيط بهذه النية طالعادي و إلى أ

تحيزه لتياره الفكري المنضوي تحته وهو تيار  عليه أيضاويؤخذ .  عند أحمد منصور

الحوار مع  إجـــراءهير ذلك عليه عند ــالمسلمين حيث يرى المتتبع تأث اإلخـوان

 أسلوبيشبه  األسئلةفي توجيه  أسلوبه أنكما  أفكـاره،ات التي ال تنسجم مع ــالشخصي

عطيه تال  ـرغم أن وظيفته كصحفيبـ انا، ـأحيــام ـــممثل االته أووكيل النيابة 

وعية و شفافية بموضـرح السؤال ـــينتهي عند ط الذيق في لعب هذا الدور ـالح

  ) 3(. لألحكام إصداروبدون 

فقد يغفر ألحمد منصور تحيزه ألنه ال يستطيع التجرد من مشاعره و انتماءاته مهما       

بلغت رسالته اإلعالمية، و ال يمكنه التفـــرج على من ينتقد تياره الديني و السياسي 

دون أن يبـــدي نوعـــا من االنفعال من خالل طـــرح المزيد من األسئلة 

م المسبقة، ناهيك عن إتباعه للخط السياسي للقناة التي يعمل المشحونة باألفكار و األحكا

شاهد على  قام بتحويل برنامجفيها، و الذي يعتبره أحمد منصور إلزاميا، خاصة بعدما 

إلى كتاب مقروء حيث أعد سلسلة كتاب الجزيرة عن الذين شاركوا في برنامج  العصر

" اهد على عصر الساداتـش، جيهان السادات" شاهد على العصر وصدر منها كتاب
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توزيعه على المستوى  يتم، و هاوغير" شاهد على عصر االنتفاضة، أحمد ياسين الشيخ"و

ـزيرة كما ـالمي له و لقناة الجــالعالمي فيكون من جهة إضافة إلى الرصيد اإلع

  . يشكل سبيـال لزيادة مداخيل القناة

 وث الفلسطينيـوالبح اإلعــالمركز ـم نتائج استطالع للرأي أجراه وأظهـرت      

الفضائيات العربية ويحظى برنامج سياسي في  أهميعد  )االتجاه المعاكس(برنامج  أن

من حيث المشاهدة أما معد ومقدم البرنامج فقد حصل على تقدير ممتاز  األولىبالمرتبة 

ثقافة مقدم البرنامج  فكرة أنمن المشاركين في االستفتاء % 90فقد أيدت نسبة  أدائهعلى 

 )4( . البرنامج  إنجاحالعالية تلعب دوراً مهما في 
ويدرس في  األمريكية"دارموث "في جامعة  اآلنيدرس  "المعاكساالتجاه "وبرنامج      

بجامعة  اإلعالمفي القاهرة وكذلك يتم تدريسه في كلية  األمريكيةوفي الجامعة  ألمانيا

عنه في معهد الصحافة  أبحاث إعدادذلك تم  إلى باإلضافةالعربية المتحدة  اإلمارات

البرنامج  إعدادويتم تأمين نفقات  . سعوديةبتونس وفي جامعة الرياض بالمملكة العربية ال

  .األعمالوتقديمه من ميزانية قناة الجزيرة التي توفر تذاكر السفر للضيوف بدرجة رجال 

  :السياسة اإلعالمية لقناة الجزيرة بين مؤيد و معارض: ثالثا

تمكنت الجزيرة من إبهار مشاهديها بتلك النقلة النوعية من المعالجة القاتمة إلى       

التناول المنير لقضايا شائكة و حساسة، و قد شعر الجمهور المتلقي بذلك االختالف في 

الم المهنية التي سبق وان جذبت العقول ـصمت األق نمط التغطية و آلياتها،  لكن عهد 

ـرامج الحوارية في ـانتهى،  و انهالت االنتقادات حول الب خليجمن المحيط إلى ال

  . ـزيرة و مدى موضوعيتها في الطرح و التناول و التحليلـالج

ربية قد دفعت بالعديد من ة الراهنة لألنظمة و الشعوب العو إن كانت المرحلة االنتقالي(

، إال أن )هاجتـرح الموضوعات و معالباع طـــريقة جديدة في طـالبرامج إلى إت

الهدف الحقيقي  أنر من النقد فمنهم من قال ـتعرض لكثي،   "ـاه المعاكساالتج"برنامج 

برنامج   ليس توفير حيز لحوار تناقضي جدلي بين طرفين مختلفين ، بل تقديم فرجة لل

رامج ـــابير العنيفة والصراخ ، فهذا النوع من البـالتع قائمة على المواقف الحادة و

، و لعل الطباخ هو المقدم الذي يرش على من التوابل أعلىكلما توفرت فيه نسبة ينجح 

لبة ضيوفه البهارات التي تثير األعصاب و االنفعـاالت و تحول األستوديو إلى ح

يا .... يا جماعة : ـامات و يتصاعد صوت المذيع قائاللكـالم و االتهــراشق باللت

راً في ـــتحدياً مستم) فيصل القاسم( مج رناـومن هنا يواجه معد الب... جماعة
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هي بتقديمه نفسه على انه ) االتجاه المعاكس (لذا فان مشكلة  . ثارةير مزيد من اإلـتوف

يكون أنجح وأقل كاريكاتيرية وضرراً لفكرة  أنرنامج سياسي بينما كان يمكن ــب

وحاالت نفسية  أفرادالديمقراطية والتعددية لو كان برنامجاً اجتماعياً، والمشاركون فيه 

هذا البرنامج  أنرى البعض ـوي. سياسية أفكارتيارات أو  ممثلوخاصة ومنفردة وليس 

ار انه يركز ـه على اعتبمستوى اختيار ضيوف و ذلك على األخيرة اآلونةبدأ يتراجع في 

المجال الواسع  إعطاءفي التركيز على  أو إال، على أن يكونوا مختلفين في الرأي ليس 

ستديو مما ينعكس سلباً على لالتصاالت الخارجية من دون فسح المجال للضيوف في األ

  . مستوى الحوار الذي يدور في البرنامج

ألنظار تتجه نحوه بكثير من االنبهار و مزيد إن بروز هذا البرنامج في البداية جعل ا    

على موقع جريدة النهار الموريتانية دراسة عربية نشرت مؤخرا لكن من اإلعجاب،  

تبثه قناة الجزيرة ، المرتبة  الذي" اإلتجاه المعاكس"البرنامج الحواري  أظهرت احتالل

  )5(. .ت الفضائية العربيةتبث فى كبريات القنوا التياألخيرة بين بقية البرامج الحوارية 

الملك عبد "راها أستاذ اإلعالم الجديد في جامعة ــوحسب الدراسة الميدانية التى أج     

، حول الموضوعية والمهنية والمصداقية في البرامج الحوارية )سعود كاتب.د(، "العزيز

في قناة ) العمقفي (في قناة العربية، ) إضاءات(الخليجية وطالت عشرة برامج، من بينها 

شهرة : زيرة أيضا، خلصت الدراسة إلى أنـفي قناة الج) االتجاه المعاكس(الجزيرة، و

البرنامج لم تحصنه ضد االنتقادات المتعلقة بالموضوعية والمصداقية ومهنية المذيع المقدم 

) إضاءات(ومن وجهة نظر عينة الدراسة فإن نسبة الموضوعية في برنامج . لمحتواه

، بينما تقدر مهنية المذيع %53) االتجاه المعاكس(، و%63) في العمق(،% 75 تصل إلى

وعلق أحد %. 54) االتجاه المعاكس(، و %67) في العمق(، % 72بـ) اءاتـإ(في 

رامج حوارية تحولت إلى ــالباحثين على النتائج التى خلصت إليها الدراسة بأن هناك ب

رضها على المشاهد ـومة الممولة وتعـسياسة الحك اتابعة الستراتيجيات معينة تتبع أحيان

بشكل فج ومقزز، وبالتالي يفقد المذيع مهنيته في األداء وقدرته على تمثيل المشاهد وطرح 

استفهاماته على الضيف فال يعود منصفا وصادقا في طرح قضية ما وكل هذه األمور 

اوب مع الرأي العام في يجب على كل مذيع أن يتصف بها ليكون قادرا على النقد و التج

  )6( .."القضايا المطروحة

و لم تتوقف االنتقادات بشأن الموضوعية التي يجب أن يتوخاها مذيعو و مقدمو       

الشريعة و "البرامج الحوارية في قناة الجزيرة، حيث جاءت دراسات أخرى لتنتقد برنامج 
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) أحمد منصور(ـزيرة  من بينهم ــ، و الذي تعاقب على تقديمه خيرة مذيعو الج"الحياة

يوسف (ائدية للشيخ ار الرؤية الدينية و العقـو قد أخذ على الجزيرة مسألة احتك

الذي لم يعد ضيف البرنامج إنما صاحبه و مالكه أيضا، كانت الجزيرة ) اويالقرضــ

لقضايا خاصة في البداية تحاول عرض خليط من الرؤى و التحليالت الدينية للمواقف و ا

ـل تفشي الطائفية و التناحر الديني مثل ما هو في العراق و في لبنان الشأن العربي في ظ

و غيرهما، لكنها سرعان ما أسست للفكر الديني للشيخ القرضاوي، فصار عنوان البرنامج 

مقترن بشخصيته تماما و تحليله و تحريمه للتصرفات و السلوكات السياسية و الثقافية 

هذا ما يطرح تساؤالت عدة و يعيدنا إلى فكرة عدم توخي الموضوعية  و. ربيةـلألمة الع

في طرح المشكالت الحقيقة لألمة العربية في ظل التحوالت الخطيرة و االستثنائية التي 

  )7( .تعرفها هذه األمة أنظمة و شعوبا

ريخ السياسية بتا" إيالف"على موقع صحيفة ) رقية الكمالي(في دراسة نشرتها الدكتورة    

البرامج الحوارية العربية تشعل الحرائق أو تطفئها بحسب : " بعنوان 2013أكتوبر  21

بعض البرامج الحوارية السياسية في بعض الفضائيات أن  إلىأشارت " أجنداتها

اسية معينة، ما يفقد السلطة تب إعالمي يخدم أجندات سيــربية تحولت إلى مكالعــ

قة تئن من ألم الزيف والخداع، وفقاً لما يرى كثير من الرابعة مكانتها، ويجعل الحقي

 قيام بعد العربية الفضائيات في السياسية الحوارية البرامج عدد زادحيث  .المتابعين

 هذه فأصبحت بالمجهول، وانتهاء بتونس ابتداء 2011 عام أوائل في الشعبية الثورات

 اإلذاعية القنوات من العديد في اليومي البث ساعات من واسعا حيزا تشغل البرامج

 مسار وتغيير ورـــتط في رامجـــالب هذه أثر إنكار أحد يستطيع ال و .والتلفزيونية

 العربي اسيـــالسي رصـــح جاء هنا ومن ربي،ـــالع العالم في اسةـــالسي

 وقت في لشخصيته، التسويق ذلك وقبل ألفكاره للتسويق عبرها ورــــالظه على

 مكتب يشبه ما إلى تحولت البرامج هذه من ديدــــــالع أن البعض رىـــــي

 مبالغ إنفاق في تتردد ال ربيةـــالع األنظمة أن كما معين، سياسي لنظام عامة عالقات

 بذلك لتضمن السلطوية قيمها خاللها من تنشر التي الفضائية القنوات نفقات لتغطية ضخمة

 لمادة االستماع من وبدالً أنهم البرامج تلك بعيمتا من كثير ويشكو .لها الشعوب تبعية

 في الحرجة السياسية واألوضاع االنتقالية للمرحلة التحليل من عاٍل مستوى على سياسية

 المصارعة مباريات إحدى لهم تعرض قناة أمام بأنهم يتفاجأون األوسط، الشرق منطقة

 وأحياناً اللفظية اللكمات يتبادلون متصارعين بين مستضعف حكم إلى تحول ومذيع الحرة
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 إلى العربي بالمشاهد الحال لينتهي الكراسي وأحيانا المخجلة التشبيهات وكذلك الجسدية،

  )8( .حاد فكري تشنج

 الحوارية البرامج  "القرني علي.د" )سعود الملك( جامعة في اإلعالم أستاذ صنف كما  

 ضيوفًا يختار الذي )الحرائق إشعال( نموذج :نموذجين إلى األخيرة العقود في العربية

 الضيف على النار فتح ضيف محاولة :مثل درامية سيناريوهات ويتبع متطرفين

 الضيوف عن سياسية أو أمنية أوراق كشف أو الشخصي التالسن خالل من رـــاآلخ

 إطفاء( نموذج فهو القرني، بحسب الثاني النموذج أما .رنامج،ـالب من االنسحاب أو

 أي التوثيقي السيناريو إلى ويميل معتدلة اتــشخصي باستضافة يتسم الذي )الحرائق

 و .لـالمستقب و رـالحاض اياـقض على ركيزـوالت معينة ومواقف داثــأح توثيق

 تناقضها وأحيانًا اآلراء وتنوع السياسة مجال في الحوارية البرامج هذه من العديد أمام

 مذيعيها ومهنية محتواها مصداقية في تهثق ربيـــالع المواطن يفقد قد  ،صارخ بشكل

 الجمهور بأن يعتقد الجزيرة، قناة عبر )العمق في( برنامج مقدم ،)الظفيري علي(   أن إال

 سياسية تحليلية مواد تقدم التي البرامج بين التمييز من تمكنه كافية لدرجة واعٍ العربي

 .تشوهها التي أو الحقيقة تخدم التي تلك سواء

 األسئلة هذه أن ويتناسى ومجيب، سائل مجرد الحواري البرنامج أن لبعضا يظن قد   

 ائقــوالحق اآلراء وجمع روحةـالمط القضية في مطول لبحث نتاجاً تكون أن يجب

 زلــبمع الضيف اورةـــمح" أن "ريــالظفي" يرى بينما والضيف، القضية حول

 بين متفاوتة ألةــمس تعتبر ةاأليديولوجي والمعتقدات للمذيع اسيةــالسي الميول عن

 ما لكل واضحين وفهم موقف من أنطلق  ،لي بالنسبة"  :قائال ويضيف .."اإلعالميين

 على الحقيقة، عن البحث في بصيرتي يعمي أن األيديولوجي لموقفي أسمح وال بي، يحيط

 أو الديمقراطيين نقد من يمنعك ال بها إيمانك لكن بالديمقراطية تؤمن أنت :المثال سبيل

 ضيوف  "ظفيريال علي" يختار برنامجه، إطار في  و ."الديمقراطية لمشروع المنتمين

 :قائال ويردف معينة، شخصية استضافة على يوما يندم لم لذا كبيرة بعناية "العمق في"

 القواعد خرق إلى أسعى وال الجزيرة بقناة الخاص التحريري المنهج على أسير لكني"

 معينة سياسات قناة لكل ألن طبيعيا أمرا يعد وهذا القناة من جزء ألني بها المعمول

 نوعية في الجزيرة إدارة تتدخل ال ذلك ومع بها، خاصة اتــواشتراط ومعايير

 تلتزم اركةـالمش اتــالشخصي جميع أن كما امجي،ــبرن في المشاركين الضيوف

   ."برنامج أي في تجاوزها يجب ال التي العامة القيةــاألخ بالمعايير



79 
  2015ديسمرب . 2ج،9ع: جملة البحوث والدراسات العلمية                                           

من البرامج الحديثة في قناة الجزيرة و التي دخلت " في العمق"و يعتبر برنامج        

 ابة للمرحلة االنتقالية التي  تمر بها الدوللجديدة للقناة استجــالشبكة البرامجية ا

ـعبية و انقالبات عسكرية، مما حتم العــربية و ما شهدته مجتمعـاتها من ثورات ش

ا قناة إخبارية عربية أن تخصص لهذه األحداث المهمة برامج على الجزيرة باعتباره

  9خاصة تتماشى و طبيعة القضايا المركزية لألمة العربية، 

و في إطار البرامج الجديدة التي أطلقتها الجزيرة لتوفير المزيد من التحليل و الشرح     

الذي يتناول " الملف": ـربية، نجد برنامجالع للمواقف السياسية المتالحقة على الساحة

رنامج بدوره قضايا و أحداث الساعة على مستوى األنظمة و الشعوب العربية، و هو ب

بين الميدان يبث من أماكن عدة التقارير الخارجية  تملؤهحواري ذو طابع ميداني 

قد تكون غائبة عن نشرات األخبار لكن التحدي هو أن هذا  يهتم بطرح قضاياواألستوديو، 

من خالل فتح الملفات، فيقدم للمشاهد معلومات جديدة ال  عمق القضاياج يحفر في البرنام

يتناول حدثا الذي " ـرما وراء الخبـ"مج ـاباإلضافة إلى برن. رتزوده بها نشرات األخبا

الصناعية و يسعى إلى ا حديثا و يستضيف ضيفين أو أكثر عبر األقمار واحدا أو موقفـ

ساعة من الزمن، و ليس له مقدم معـــين، و عادة  ــر في ظرف نصفتحليل الخب

ـتاج إلى معرفة تداعياته و الخلفيات ـرة اإلخبارية لكن يحما يرد هذا الخبر في النش

الكامنة وراءه من وجهات نظر متعددة ، و هذا ما تسعى الجزيرة إلى تحقيقه في ظل 

لجزيرة برامج كما أنتجت ا. شائكةالمرحلة الراهنة و المملوءة بالقضايا العربية و الدولية ال

ربية و انعكاساتها على لمناقشة القضايا الع) الواقع العربي(ـرنامج حوارية مثل  ب

و الذي يتناول مسار الثورات ) حديث الثورة(ـمج و برنا.  المستـوى اإلقليمي و الدولي

من خالل في البلدان العربية و معرفة ما حققته من نجاحات و ما اعترضها من عقبات 

ـراء و النشطاء للوقوف على األحداث أوال بأول لكن و الخب استضافة المحللين السياسيين

 .بوجهة نظر اختلف الباحثون في تصنيفها بين الموضوعية و الذاتية

في  األمنيةمواكبة التغيرات المتسارعة للبيئة السياسية و  إلىلقد سعت الجزيرة       

ربية و حاولت أن تتميز بأداء منفرد من خالل الحصول على المادة ــالمنطقة الع

رجين في تقديم أجود ـو من ثمة توظيف خبرات المذيعين و المنتجين و المخ اإلخبارية

وح ولد و ـــأن هذا الطم إال، عربيا و عالميارامج الحوارية و أكثرها متابعة ـالب

 اإلعالميا طبيعة المرحلة و طبيعة الفلك االنتقادات التي ولدتهبترعرع في بيئة مليئة 

  .الذي تدور فيه الجزيرة
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و ربية ــزيرة ممارسته هو منافسة الفضائيات العـلعل أهم تحد أرادت الجو     

أن تحقق الحضور اإلعالمي  كل واحدةحيث تحاول المتخصصة في األخبار، العالمية 

ة و شعوبا في إطار ما يسمى الدائم و المستمر في القضايا التي تهم العـرب أنظم

بالمنافسة بين الفضائيات، و مهما يكن فان كسب جمهور المشاهدين يبقى الهدف األسمى 

لكل فضائية باعتباره الرهان المادي و المعنوي الذي يضمن لها البقاء في الساحة 

كل  و العالمية غيرت الفضائيات العربيةاإلعالمية التي تعج بالقنوات الفضائية، لذلك 

المفاهيم تغييراً جذرياً ، بما فيها قناة الجزيرة و التي أطلقت شكال جديدا من المعالجة 

للمواضيع ذات االهتمام األكبر لدى المشاهدين، وقد زادت حدة المنافسة بين الفضائيات 

لجذب أكبر عدد من المشاهدين وسلكت من أجل ذلك شتى الطرق والوسائل المشروعة 

بعض هذه الفضائيات نجاحاً مشهوداً على المستوى  تكان أن حققوغير المشروعة ، ف

في حين أن . العربي ، ونالت المصداقية واستطاعت بالفعل أن تجذب الجماهير إليها 

ـاقها الضيق ولن تعد عن كونها إعادة بث للقناة األرضية ظلت أسيـرة نط اآلخربعض ال

لمعرفة أخبارهم المحلية الصحيحة ، يعمل مواطنوها على تجاوزها إلى فضائيات أخرى 

وقد توقع كثيرون أن تسهم الجزيرة ذات الحلة اإلعالمية الجديدة  في رفع سقف الحرية 

ونشر الثقافة وتقديم األخبار األكثر صدقاً واحتراماً لعقل المشاهد ، واالنطالق من نطاق 

رية ــباره القطالمحليات إلى الفضاء العربي والدولي ، فال يبق المشاهد أسير أخ

ام وتوجيه من القائمين عليها، بل يصبح للمشاهد مطلق الحرية في انتقاء ـالمصاغة بأحك

 إحدىولعل . ح أو األكثر إقناعا في األقلـر الصحيـالقناة التي يرى أنها تزوده بالخب

ما  ، هي العمل على تجميع النتائج العلمية حول آثارللباحثين في اإلعالم المهام األساسية 

ـزيرة و المتصلة بقضايا الساعة و األحداث تعرضه البـرامج الحوارية في قناة الج

حيث و تأثير سياستها اإلعالمية على تشكيل المواقف،  على الفرد والمجتمع ،  الساخنة

معالجتها أن   للجزيرةتتفاوت النتائج بين مؤيد ومعارض ، فمن جانب يرى المنتقدون 

الثقافي العام كما  إنعاش المستوى إلىأدت  منها في إطار المنافسةللقضايا خاصة العربية 

بضرورة التغيير السياسي و اكتساب روح النقد على ترسيخ الشعور  ةعملت هذه الفضائي

بناء الرأي وساهمت في  لألنظمة و للتشكيالت السياسية داخل األقاليم المتوترة سياسيا،

القضايا الحيوية ، وكرست الخالفات ب الهتماماوشجعت الجماهير على والرأي المخالف، 

  .واالنشقاق العربي
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فراد مع البرامج الحية مما يساهم األاالتصاالت التلفزيونية التي يجريها و تفاقمت        

المدافعون عن في حين يرى ظاهرة اإلفراط في النقد للشخصيات و للمواقف،  في زيادة 

 إلىتلبي حاجة المواطن  أنهاالجوانب االيجابية ومنها العديد من  تملكقناة الجزيرة أنها 

ير وتساهم في الكشف عن األخطاء ــح تعددية اآلراء وتدعم حرية التعبـرفة وتتيـالمع

تساهم في  أنهاـاهدين كما توعية وتثقيف ماليين المشـ وتعرية مواطن الفساد وتساهم في

الشعب العربي ، وهي تقوم أيضاً تحقيق نوع من الترابط الفكري والحضاري بين أبناء 

التي ترددها  اإلسالميةبتصحيح المفاهيم المغلوطة المتعلقة بالشعب العربي والشعوب 

تسليط الضوء على جميع القضايا السياسية واالقتصادية  إلى ـافةإض ، الفضائيات األجنبية

فالجزيرة قناة عربية و العرب أصحاب قضية و . واالجتماعية والفنية في الوطن العربي

وعا من نـــطــــرح القضية الفلسطينية مثال في قناة الجــــزيرة نلمس فيه 

التضامن في الطرح و في التحليل مع الشعب الفلسطيني المغتصب، باإلضافة إلى 

يره و اتسمت تقار 2005ألحداث الفلوجة في ) أحمد منصور(التغطيات الحية مثل تغطية 

و التحيز للجانب العراقي فقد كان يستعطف المجتمع  1تصرفاته أثناء البث بالذاتية، 

ــار و القتلى و ولي منظمات و شعـوب و حكومات من خــالل صور الدمالد

ـال الموضوعية لكن ال يمكن بحـاة بعدا عن ن هذا يزيد القنـبالرغم من أ... الجرحى

ارة و صحفيين من االنتماء  إلى العروبة و الدين و من األحوال أن تتجرد الجزيرة إد

وبعيداً عن مواقف المؤيدين .  التاريخ، و إلى شرعية القضايا المركزية لألمة العربية

 بالمبادئزامها ـمدى الت مراجعة إلىبحاجة ـزيرة قنـاة الجوالرافضين ، نجد أن 

 لتحقيقرارات ــاذ القـــل في اتخـالول المهنية والتمتع باالستقــواألص

الذي أصبح يشعر أحيانا أن الجزيرة لم تعد  المصداقية التي تُقّربها من المتلقي العربي ،

و صار يشك في أهدافها و مساعيها، و ) لسـان حال المستضعفين(كما كانت في البداية 

ـراعات على شاشة الجزيرة أكثر ما يشاهد التوافق و التضامن د الفتن و الصأصبح يشاه

هذا التغير في الظهور جعل المختصين في حقل اإلعــالم و . العرب و المسلمين بين

 إلدارةالجودة الشاملة بحيث تكون  إدارةبمنهج  الباحثين يطالبون بضرورة التزام الجزيرة

 (، المحطة رؤية خاصة بها تنطلق من قناعاتها بدورها القومي واالجتماعي والتنويري 

10(  

ل داخلية مــر وتهيئة بيئة عـالتحسين المستم على أسلوبادها ـالً عن اعتمضــف   

و في الوقت . ربية والعالمية التي تحدث كل يومـرات المحلية والعـبما يتفق مع المتغي
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العديد من الفضائيات العربية األولوية لالنتشار الجغرافي على حساب  الذي أعطت فيه

للمتلقي العربي مثل برامج المنوعات مركزة في ذلك على المواد الجاذبة ، المضمون

ادة الوهمية وتُدخله ــــالة من السعــواألغاني والدراما التي تغرق المشاهد في ح

فان جمهورا آخـــر يتـــرقب ما تبثه الجزيرة حول في حالة من تغييب الوعي ، 

ل الواقع السياسي و االجتمـاعي و األمني، و ما يصاحبه من رؤى استشرافية لمستقب

مدت الجسور مع التي ائيات ــالفض الشعوب و الحكومات، خاصة و أنها  كانت أولى

الجمهور  إلىربي ـالم الععــــربي في الخارج وأوصلت صوت الــالمشاهد الع

  ، ارجيــالخ

  :قناة الجزيرة الفضائية و المنافسة بين الفضائيات : رابعا
لثورة الفضائيات بسمة التسابق نحو تحقيق اتسمت المعالجة اإلعالمية المصاحبة          

أعلى درجة من الثقة و الوالء من قبل المشاهدين ، و صار البحث حثيثا عن توسيع قطاع 

ار الجــــــزيرة في إطــــــ قد حققت الجماهير و تزايد أعداد المتلقين، و

وقعاً في لها م من حيث أندورها الكامل وااليجابي  المنافسة مع الفضائيات األخرى

من مواجهة مخاطر ما تبثه الفضائيات األجنبية من  و تمكنتالعالمي  اإلعالميالفضاء 

سياسية و إيديولوجية و عنصرية، من خالل تغطيتها لحرب الخليج الثالثة مضامين وأفكار 

ادة، و صارت مصدر ـرياألمـــريكية الـ) سي أن أن(من شبكة  حيث انتزعت

ـار لقطـاع واسع من الجمهور العربي و العالمي ممن فقدوا الثقة في تغطية األخبـ

ــرب و المواجهات تبثه الجزيرة حول أخبار الحـأمريكا و استبدلوها بثقتهم العمياء بما 

و تعداد الخسائر، و انفردت الجزيرة حينها بتغطيات خاصة وظفت فيها طاقاتها البشرية و 

الشرح لجوانب أخرى متصلة  التقارير المصحوبة بالتحليل و المادية لتوفير األخبار و

ـراع في المنطقة و بالعالقات العربية األمريكية و العربية العربية، و كذلك مطامح بالص

ـرد أن وضعت الحرب أوزارها بدأت المناورات و بمج. مريكا في الشرق األوسطأ

ياسي الذي تتبعه، خاصة بعد السياسية حول الجهة التي تخدمها الجزيرة  و الخط الس

ـالت االقليمية و الدولية بجوائز كثيرة متعلقة بمهنية العاملين ها في استفتاءات المجـفوز

الجزيرة لصالح : و طرح السؤال الجوهري..فيها و قدرتهم على نقل الحدث في وقته 

  . من؟

األجنبية  محاكاة المضامين لىع األخرى الفضائيات و في الوقت الذي ركزت فيه    

الحتياجات الجمهور العربي من  إشباعاقد تحقق في شكلها العام  ،امين عربيةـبمض
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قد يتسرب من خالله العديد من  اإلشبـــاعرامج المنوعة إالّ أن هذا ــالمواد والب

  لفضائيات تقدم تسليـــةاما أن هذه ك .المواد والبرامج الهابطة والمضامين الفاسدة 

الهروب من أجواء التوتر والقلق وتدفعهم  إلىها للجماهير التي تحتاج يومية ال ضرر من

كما عملت هذه الفضائيات على ترسيخ الشعور بالالمباالة  االسترخاء وتجديد النشاط ، إلى

  العام وشجعت الجماهير على تسطيح القضايا الحيوية ، األخالقيوساهمت في االنهيار 

يتعارض  وأمريكي أوروبي إنتاجربية مـن ـالع ما تبثه بعض الفضائيات إلى إضافة

المستمدة من التعاليم  األخالقيةشكالً وموضوعاً مع العادات والتقاليد الشرقية والقيم 

كما أن هناك . التقليد والمحاكــاة إلى النشءاألمر الذي يساهم في توجيه  ،الدينية

 إرهاق إلىخالل فترة البث مما يؤدي  اإلعالناتفي  اإلفراطسلبيات اقتصادية تتمثل في 

ن الفضائيات العربية في وضعها الحالي  إ. و التأثير على سلوكه االستهالكيالمواطن ذهن 

و قد وجدت باتت تكتسب جمهوراً من جانب ، لكنها تخسر جمهوراً أكبر من جانب آخر 

ما قصرت حيثو . الجزيرة في هذا أرضا خصبة لزرع  جماهيريتها في أذهان المشاهدين

ـربية في بلورة الشعور باالنتماء و االلتفاف حول القضايا المركزية ، الفضائيات العـ

  )11( .أفلحت الجزيرة في صنع قاعدة من المتلقين الدائمين لبرامجها و أخبارها

عيها ، ــا و مشجرحيبـــا كبيرا من طرف محبيهو القت قناة الجزيرة عند ظهورها ت

ا و زكوا منهجها في الطرح و التحليل، و رأوا أن  عصر ستهـممن أثنوا على سيا

ورة ـــع وإحداث ثنزيرة في صـساهمت الج ـرة لم ينته بعد، فقدجزيــاالنبهار بال

  اص،ـلعالم العربي بشكل خاالم السياسـي واإلخباري في ـفي اإلع

رد بـالمركز األول بـين ـأن تنفو استطاعت الجزيرة في عصرها الذهبي  

ربية دون أي منافس، وأن تجذب ماليين المشاهدين ــائيات والقنوات العضــفال

ربية ليشكلوا جمهورها العريض الذي بات يتابع ـمختلـف الدول الع منرب ـالع

ق الجزيرة أكثـر بكثيـر مـن  متابعته وتصديقه للقنوات الحكومية أو قنوات دويص

 لإلعالم جديدة ومفاهيم ومعـــايير أسس وضع تمكنت من كما. بالده الفضائية

 اإلعالم وهو العربية، والفضائيات القنوات في األخبار ولسياسة التقليـدي، ـربـيالعـ

 العــــرب، ـاءوالزعم والملوك والرؤساء القادة أخبار على فقط يركز كان الذي

 للحكومات  العــربي، للنظام المستمرة والدعاية وخطاباتهم، واستقبـاالتهم ورحالتهم

 الجمهور أزعجت مبــــاشـرة ووسـائل بأساليب ذلك وكل وسياساتها، العربية

 ظهور هي الفرصة تلك وكانت بذلك، تسمح فرصة أول مع القنوات هذه عن يبتعد وجعلته
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 جعل هذا ما. الجزيرة، التي سطعت في سماء اإلعالم العربي المكبوت منذ ميالده قناة

 والمد الجزيرة تنافس مشابهه قنوات و إنشاء تأسـيس في فكرت العربية الدول من عدداً

 قناة وهي العربية قناة فظهرت بـه، تتمتـع باتـت الذي الكبير والشعبي اإلعالمي

 قناة أيضاً وهي في دبي، اإلعالمية المدينة من وتبث MBC لمجموعة مملوكة سعودية

 و الحوارية، والبـرامج السياسـية التـوالتحلي األخبار في متخصصة إخبارية فضائية

 األول المنافس تكون أن وتحـاول للجــزيرة ومنافسة ـابهةمشـ الشكل حيث من بدت

 األول المنافس تكون أن إلى ظبي أبو قناة هدفت العربية، قناة وقبل. لها واألبرز

 وقامت ، والحوارية السياسية والبرامج اإلخبارية النشرات بتطوير فقامـت ، للجزيـرة

 وكان  أحياناً، الجزيرة شاشة على تظهر التي المعارضة الشخصيات بعـض باستضـافة

 والحساسة الجريئة المواضيع إلى بالنظر مرتفعاً نوعا ما لديها الحريـة سقف أن واضحاً

 لمتابعة العالم أنحاء جميع في عمالقة مراسلين شبكة بتأسيس قامت كما طرحتها، التي

 اإلمكانيات إلى ذلك كل في والتحليل، واستندت ــربالخب اخنةالسـ العالمية األحداث

 الحال هذا ـر أنغي . للقناة  ظبـي أبو حكومة وفرته الذي ـرالكبي المالي والدعم الهائلة

 والسياسية، اإلخبارية التغطية مجال في تراجعها بعد مكانتها وتراجعـت طـويالً يـدم لم

  ) 12(  .ـزةوجي لفترة إال الجزيـرة منافسـة تستطع ولم

 فـي األول بالمركز الجزيرة تفرد والبحوث الرأي استطالعات من العديد و تؤكد   

 في السياسية والعلوم اإلعالم أساتذة آراء استطالع يوضح حيث العربية، المشاهدة نسـب

 انفراد العربية، الدول معظم على ،والمطبق الجزيرة قناة مهنية حول العربي الوطن

 توزعت فيما المشاهدين، نسبة من% 77.20 إلى وصلت مشـاهدة بنسـبة الجزيـرة

  .واألجنبية ـربيةالفضـائيات الع بـاقي علـى الباقية النسبة

 الفضـائيات مـن ـركبي عدد وظهور تـأسيس أيضاً ـرةاألخي اآلونة و شهدت   

 أجنبية ودول لجهات مملوك اآلخر والجزء عربي منها جزء المتخصصة، اإلخباريـة

 ظهرت التي العربية القنوات أمثلة ومن العربية، للمنطقة وموجهة بالعربية ناطقة ولكنها

 البريطانية العاصمة من تبث التي المستقلة قناة اإلعالمية الجزيـرة بسياسـة وتأثرت

 للحكومة التابعة العربية BBC إطالق إعادة مثل بالعربية الناطقة القنوات إضافة إلى لندن،

 المتحدة للواليات التابعة الحرة وقنـاة لروسـيا، التابعة اليوم وروسيا البريطانية،

  .وغيرها التركية TRT وقناة الفرنسية، 24 فرنسا اإليرانية، وقناة العالم وقناة األمريكية،
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 تطـوير اإلعالم في الجزيرة لعبته الذي الدور أهمية على تدل مؤشرات وهي   

 الجزيرة بعد ظهرت كلها القنوات هذه كون ومضموناً شكـــالً مساحتهو العـــربي

 واإلزعاج الجزيرة حققته الذي للنجاح اإلعالمي، و نظراً وأسلوبها بسياستها وتـأثرت

 بمراجعة األنظمة تلك قامت ـربية،الع واإلعالمية السياسية لألنظمة سببته الذي

 مواجهة في لها التابع والخاص الرسمي اإلعـالم لتطـوير منهـا محاولة في ـاتهاسياس

 العربية، اإلعالمية والسياسات األنظمـة فـي التغييـرات بعض أحدثت وقد الجزيرة،

 حرة،  ـالميةإعــ ومنـاطق مـدن إنشـاء نيتها العربية الدول بعض أعلنت حيث

 العربي،  للعالم العودة على المهاجرة ـالماإلع وسائل وتشجيع اإلعالم تطوير بهدف

 دبي منطقة إنشاء تم دبي مدينة ففي . سـابقاً عنها ممنوعة كانت إعالمية بحريات والتمتع

 قرارات إصدار وتـم ـالم،لإلعــ ـرةالحـ دبي ومدينة للتكنولوجيا ـرةالحـــ

 تمنح متكاملة، حرة إعالمية مدينة بناء تم مصر وفي الضرائب، من المستثمرين تعفي

 كانت حيث  والمستقلة، الخاصة القنوات ببث فيها ويسمح كبيرة ضريبية تسهيالت

  منها،  برنامجاً تبث فضائية قناة الجزيرة أول

 تستهدف عمان العاصمة فـي مماثلـة حرة إعالمية منطقة إنشاء األردن أعلن كما   

و . اإلعالمي المنافسـة سوق دخول إلى تهدف خطوة في الفضائية القنوات استقطاب

 اإلعـالم في كبيراً تأثيراً تؤثر أن استطاعت الجزيرة قناة أن سبق مما االستنتاج يمكن

 من العديد ظهرت لما اإلعالمية وفلسفتها وسياستها ظهورها فلوال وسياساته، العربي

 ولو اإلعالمية سياساتها بتغيير العربية الدول قامت ولما المتخصصة، اإلخبارية القنـوات

 على المفروضة القيود بعض ورفع الحرة اإلعـــــالمية المدن ببناء والسماح جزئياً،

 إعالمياً عليها التغلب ومحاولة الجزيرة منافسة فـي سبيل ذلـك كل اإلعالم، حرية

  .  وشعبياً

 وتمارسها القنـاة بها تتمتع التي المرتفعة والسياسية اإلعالمية الحرية درجة و أسهمت   

 إسهاماً الحوارية وبرامجها ـالميةاإلعـ و تغطياتها أخبارها نشرات مختلف فـي

 لم الذي المناخ وهو  ــربي،ال الوطن في العام المناخ على التأثير  فـي ــالًفـاعـ

  )13 (واإلعـــالمية، السياسية مـن الحــــرية الدرجـة هذه على يعتد

 السياسيين للمعارضين االستضافة في وال والحوار الطرح في وال اإلخبارية التغطية في ال

 قضـايا يمس وعي العربي، العالم في العام السياسي الوعي من حالة الجزيرة وأحدثت .

 ـاعيةاالجتم والعدالة الحرية وغياب االستبداد مثل األساسية العربي المواطن
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 ـالةوبطـ وجهل فقر من اليومية ـاكلهمشـ يمس كمـا واالقتصـــــادية،

 وغياب العربية، لألنظمة السيئة السياسـية الممارسـة عن ناتجة  ـاعيةاجتم ومشـاكل

  .الحقيقية واالقتصادية البشرية التنمية مشاريع

 المركزية القضايا في العربية المجتمعات لدى كبيراً سياسياً وعياً أحدثت كما   

 يةوقض العراق احتالل وقضية الفلسطينية  القضـية مثـل لألمـة والحساسـة

 بشكل وناقشتها الجزيـرة التـي طرحتها القضـايا وهي العربي ، العالم في الديمقراطية

 أجزاء وأعطتها ـا،وبرامجه ـارهاأخبـ في ــريضةع مساحات لها وأفردت موسع،

 القضايا هذه لمثل االعتبار إعادة في  األثر له كان مما بثها، أوقات من ـامةوه ــرةكبي

 المعلومـات عبـر القضايا، بهذه وعيه و زيادة العـــربي، المواطن اهتمامات سلم في

 خالل من الجزيرة قامت كما. دوري شبه بشكل بها تزويده يتم التي والنقاشات واألخبار

 الرسمي اإلعالم كان بكشف ما اإلعالمي، عملها سنوات ،وخالل وأخبارها برامجها

 العربية والحكومات األنظمة مارساتم من تجميله، أو إخفاءه، دوماً يحاول العربي

  )14 (.العربية الشعوب عموم وتجاه لها، المعارضين تجاه األمنية وأجهزتها

 العالم في واإلداري والمالي السياسي الفساد ملفات على الضوء لتسليطها باإلضافة   

 تلك لكل وكشفها للقناة، اإلعالمية التغطية هذه. وأدواته وأساليبه ممارسته وطرق العربي،

 يتحدث فأصبح العربي، المواطن لدى صدمة أحـدث عليها، الضوء تسليط عبر الملفات

 لديه وأصبح منهما، سبل الخالص ويناقش ويناقشهما، واالستبداد، الفساد عن اآلخر هو

 الجزيرة من األمر هذا جعـل حيث بلده، في عنه للمسؤولين إسماعه يحاول عال صوت

 أن ــرشـع ـربيالعــ المواطن ألن العربي، العالم في المشاهد لدى األولى القناة

 وتقتـرب ومشاكله همومه تالمس اإلخبارية الصحفية وتغطيتها ـالمياإلع بعملها القناة

 صفه في تقف وبالنهاية ومعه، به وتشعر الرئيسية، قضاياه وتحاكي رغباته، مـن

  . العربية األنظمة تمثله الذي واالستبداد الظلم وجه في بسيط كمواطن

  :خاتمة
ظهور الفضائيات العربية و بالتحديد قناة يمكن القول بأن  من خالل ما سبق       

 الرأي وانفتاح الحكومي، اإلعالمي الخطاب قيود بانكسار التفاؤل من الكثيرأثار  الجزيرة

 ظلت التي ،والدينية واالجتماعية واالقتصادية السياسية اآلراء مختلف على العربي العام

ادية ــو لعل ما نستنتجه أيضا أن القوة االقتص، الحكومي العربي المــاإلع في محرمة

ال ـو تبنيها أحدث تكنولوجيات االتصخصوصا   للقنوات العربية عموما و للجزيرة
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نحو العالمية و جعلها تستقطب الخبرات في مجال  الطريق لهامهد  ،الرقمية

ارت قبلة و ــرامج و مخرجين و مذيعين، و صـمعدي بافة من منتجين و حـــالص

رد رقم ــمج ليستو الجزيرة  .في العالم اإلعـالميينرة من ــلم مجموعة كبيــح

قادرة على أداء الدور البين القنوات الفضائية العربية والدولية بل لها شخصيتها المميزة 

 توجهاته في والتأثير عامال الرأي تشكيل في أساسيا دورا تلعب فهي. االمطلوب منه

و العالم  عمومالقضايا العالم  ـالميةاإلعا أن الشكل الجديد للمعالجة مـك ، واختياراته

و انتقاد من  أنظــارا من جهة و جعلها محط ـــزاد من شهرتهخصوصا، العربي 

، حيث العربي المشاهد أمام الديمقراطي الخطابو غيرت الجزيرة شكل . جهة أخرى

 الداخلية وسياساتها العربية الحكومات مرة وألول ناقدة وصراحة، بجرأةناقشت األوضاع 

 في الفكرية و السياسية التـوالمشك االتـاإلشك من الكثير بذلك فأثارت ارجية،ـوالخ

 اآلراء طرحو تميزت عن غيرها من الفضائيات بطريقتها في  الرسمي، العربي المحيط

 والفكرية السياسية التيارات مختلف بين متضادة، أم متقابلة أكانت سواء جريئة،ال فكاراألو

   .العربية

و تجاوزت رسالتها من  العربي اإلعالمي الفضاء في المحرمات كسرو قامت الجزيرة ب

مجرد ناطق باسم المواطن العربي، إلى طرف و فاعل أساسي في جملة التناقضات و 

ياسية و العبا أساسيا في مسرح األحداث الس الخالفات  اإليديولوجية ، و صارت

تناولها للموضوعات ذات ـالل بلورة أفكارها و مواقفها عبر و ذلك من خ. العسكرية

اديمي و هذا ما أسس للفكــر النقدي و األكــــــ. بطريقة مااسية البالغة الحسـ

  .المركزية لألمة العربيةـا و مدى سعيها لتوظيف إمكاناتها لخدمة القضايا درتهلتقييم ق
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 مجلة البحوث والدراسات العلمية
 جامعة الدكتور يحيى فارس

Email :  revue@univ-medea.dz 
 
  

االستثمار األمثل لمنظمات القرن الحادي ..إدارة المواهب
  والعشرين

  
  مقدود وهيبة.د

  االقتصادية التجارية و علوم التسيير كلية العلوم
 جامعة محمد بوقرة بومرداس

o-meghdoud@umbb.dz  ،ouameg_82@yahoo.fr 
 
Résumé :  

   L’accélération des changements, des développements et de 
l’accroissement de la concurrence que connait l’environnement des 
affaires des organisations, sont autant de facteurs  contribuant  à leur  
pérennité et réussite qu’à leur péril. Par conséquent, un investissement 
efficace dans les ressources humaines devient  désormais un défi capital 
dans leurs stratégies afin qu’elles puissent faire face à la concurrence. Cet 
investissement se matérialise –au plus haut niveau– par le management 
des talents qui représente l’une des plus importantes mutations 
intellectuelles de la pensée managériale contemporaine et un élément 
fondamental participant au développement du capital humain qui mène, 
lui aussi, à la réalisation des objectifs de l’organisation, ce qui a engendré 
la course aux talents. Et cette source d’excellence est devenue un champ 
de bataille des organisations qui se l’arrachent d’où le slogan de l’époque 
actuelle Guerre des talents. 

L’objectif de notre recherche est l’étude des moyens en mesure de 
gérer et de gagner ladite guerre et ce, en affirmant et en mettant l’accent 
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sur l’importance de la pensée managériale et de son apport efficient aux 
organisations, ce qui rendraient ces dernières capables d’affronter les 
défis du 21ème siècle. 

  :الملخص
إن تسارع التغيرات والتطورات في بيئة أعمال المنظمات واشتداد المنافسة فيما بينها    

زاد من خطورة بقاءها، استمرارها ونجاحها، ولهذا أصبح االستثمار الفعال للموارد 
البشرية التحدي األساسي لها وهو ما يجعلها قادرة على التنافس، ويتجسد هذا 

إدارة المواهب، التي تمثل أحد أهم التحوالت الفكرية  االستثمار في أعلى مراحله في
المعاصرة في الفكر اإلداري الحديث، وعنصرا حيويا يسهم في تنمية الرأس المال 
البشري الذي يؤدي لتحقيق أهداف المنظمة، أين أصبحت المواهب أكثر ما تتنافس عليه 

حلة الراهنة هو حرب هذه المنظمات نظرا لكونها مصدرا للتميز، ولهذا فشعار المر
وعليه هدف هذا البحث لدراسة السبل الكفيلة بإدارة هذه الحرب وكسبها . المواهب

بطريقة ناجحة، وإبراز والتأكيد على أهمية هذا الفكر اإلداري الجديد ومساهمته الفاعلة 
   .للمنظمات، مما يجعل هذه األخيرة قادرة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين

 
  :  مقدمة

يشهد العالم حاليا تغيرات سريعة ومتشابكة وشديدة التعقد، والتي تشكل بمجملها    

ضغوطا على منظمات األعمال ويهدد وجودها واستمراريتها، مما دفع المنظمات إلعادة 

التفكير في طريقة أدائها ألعمالها؛ إذ أكدت التجارب العالمية والتطورات التي شاهدتها 

واألعمال أن تحقيق التميز ال يكمن في إنشاء المشروعات الضخمة وحصولها اإلدارة 

على أحدث التكنولوجيات، بل يكون من خالل البحث عن النشاط اإلبداعي واالبتكاري 

لكونها الوسيلة األساسية لتحقيق أهداف المنظمات، والسبيل في تطوير البيئة الداخلية 

  .هدافها اإلستراتيجية بفاعلية وفعاليةللتكيف مع البيئة الخارجية وتحقيق أ

وبكون المورد البشري هو حامل ذلك النشاط وهو صانع مختلف المعارف التي تحتاج    

إليها المنظمات فقد تعاظمت حاجتها لألفراد ذوي القدرات والمهارات العالية والتي يصعب 

ا على ذوي تقليدها من المنافسين، فرأت أن ذلك يمكن أن يتحقق من خالل حصوله

واالختالف المستهدف،  المواهب الذين يمكنهم أن يصنعوا التميز ويحدثوا لها الفرق

واالهتمام الحقيقي والجاد للموارد البشرية وخاصة فئة الموهوبين، وهذا سيكون باالستثمار 
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الفعال فيه حتى يتسنى لها البقاء والنمو والقدرة على المنافسة، وتتمثل أعلى مراحل هذا 

ستثمار في إدارة المواهب، ذلك ألن العصر الذي نعيشه أصبحت الموهبة المصدر اال

الفعلي والوحيد لكل أنواع اإلبداع واالبتكار، األمر الذي جعل من إدارة المواهب أمر 

حتمي، وبذلك ظهر صراع بين المنظمات حول امتالكها وتوظيفها لخدمة أهدافها، 

زمة لتوفير البيئة التنظيمية المالئمة لنمو تلك وأصبحت تعمل على اقتراح اآلليات الال

المواهب، مما يجعل إدارة المواهب من أهم األولويات لدى الكثير من المنظمات في 

  .الوقت الحالي

كيف يمكن إلدارة ": بناءا على ما سبق جاءت هذه الدراسة لإلجابة على التساؤل التالي   

منظمة بشكل يسمح لها بمواجهة تحديات المواهب أن تسهم في تفعيل إستراتيجية ال

  "القرن الحادي والعشرين؟

  :ولإلجابة على هذا التساؤل تمت معالجة الموضوع ضمن المحاور اآلتية    

  مفهوم إدارة المواهب؛ :المحور األول   

  أسباب االهتمام بإدارة المواهب، أهميتها، وكيفية نجاحها في المنظمة؛: المحور الثاني   

  .فاعلية إدارة المواهب في المنظمة :المحور الثالث   

 مفهوم إدارة المواهب: المحور األول
يعتبر مفهوم إدارة المواهب من المفاهيم اإلدارية والتنظيمية الحديثة في مجال إدارة      

  : الموارد البشرية، ولإلحاطة بهذا المفهوم سنتطرق للعناصر التالية

 :تعريف الموهبة  - 1

حاولت العديد من الدراسات التي تناولت موضوع الموهبة تحديد معنى واضح لها، إال أن   

هناك تفاوت كبير بين المختصين والباحثين، ألن المفهوم مركب يختلف من ثقافة ألخرى 

  .ومن منظمة ألخرى

إذ نجد أن اللغويين يتفقون نوعا ما على المفهوم اللغوي للموهبة، فهم يرون أنها    

القدرة التي يمتلكها "ويرون أنها  (1)،"االستعداد الفطري لدى المرء في مجال معين أم أكثر"

اصطالحا فبالرغم من أن المذاهب الحديثة حاولت أن  أما (2)؛"الفرد ويتميز بها عن غيره

تمنح له فضاء أوسع وتتجاوز النظرة الضيقة التي تربط الموهبة بقياسات الذكاء؛ أين كان 

صطلح بمحك الذكاء المرتفع الذي يتم قياسه باختبارات الذكاء التي تظهر تفاوت يربط الم

  .في الدرجات التي تحدد الموهوب إال أنه لم يتم تحديد مفهوم موحد له
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فهناك من ركز على كونها فطرية داخلية للفرد ال عالقة للبيئة بها، أين عبروا عنها    

ستعدادات الفطرية والقدرات غير العادية في بعدة تعاريف؛ فعرفوها على أنها تلك اال

مجال أو أكثر من المجاالت التي يقدرها المجتمع، وخاصة مجاالت التفوق العقلي والتفكير 

كما تعرف بأنها صفة تطلق على الفرد الذي  (3)؛االبتكاري والمهارات والقدرات الخاصة

ت المعرفية، اإلبداع، يتمتع بمستوى عالي من الذكاء، والتي تظهر من خالل القدرا

أن "  Thevenet et al 2009 "ويرى  (4)؛الخ...القدرات القيادية، قدرات فنية، تعبيرية

الموهوب هو فرد يحمل صفات عالقاتية حقيقية، ولديه قدرات طبيعية للتكيف مع مختلف 

على المواقف المعقدة؛ هذه القدرات تؤهل الفرد للتفوق في مجاالت معينة، وتجعله قادرا 

  (5).اإلبداع واالبتكار

ـر بيئة العمل ببروز الموهبة باإلضافة إلى كونها فطرية، وأوضــح آخرون تأثيـ   

إذ عبر عنها مكتب التربية األمريكية من خالل حامليها، وعرفوا الموهوبين على أنهم 

الذين يتم الكشف عنهم من قبل أشخاص متخصصين، يتعرفون عليهم من خالل قدرات 

ومقدرة على اإلنجاز المرتفع، ويحتاجون لبرامج خاصة وخدمات أكثر من تلك  واضحة

وعبر عنها البعض على أنها قدرة ملحوظة في المجال الفكري  (6)؛المقدمة لألفراد العاديين

أو الفني، فهي باإلضافة إلى كونها فطرية فإنها يمكن أن تظهر وتنمو مع العمل؛ وهذا ما 

وقـال أن الموهبة نمــط محدد من المـوارد الشخصية " Miralles P 2006"ما أكده 

ما تكون موروثة، لكن يمكن أن تنموا في محيط  ـرد المستقرة نسبيا ودائمة، عادةللف

أن الموهبة ناتج فطري تنمى من  "Perretti 2008"وفي نفس السياق يرى   (7).العمل

رة مستمدة من شخصية الفرد خالل التدريب والتكوين والخبرة، وبهذا فهو يرى أنها قد

لبناء كفاءاته عند الحاجة إليها، تظهر من خالل سلوك مميز إذا وجدت البيئة المناسبة 

8)إلطالقها، فحاملوها يقومون بسهولة ما يصعب على اآلخرين القيام به؛
)

وفي مشروع  

سعودي بحثي وطني، يعرف الموهوب على نحو مشابه، حيث يركزون على عملية 

   (9).همالكشف عن

على أنها  وركز باحثون آخرون على ما تنتجه الموهبة في العمل، إذ أكد البعض    

ق في أداء المنظمة، إما عن طريــق مساهمة حامليها بشكل ـاركل ما يخلق ف" تعني

ـاشر أو عن طريق تحقيقهم مستويات عالية من األداء وعلى المدى البعيد، تأهل مب

10)؛"بالتحدي واإلبداع وتضيف قيمة للمنظمةأصحابها إنجاز مهمات تتسم 
)

كما عرفت   

 على أنها سمات معقدة تـؤهل الفرد لإلنجاز المرتفع في بعض المهارات والوظائف،
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هو شخـص يبــدي استــعداد  الي فالموهوبتعبر عن التميز المختلف، وبالتــو

وتعرفهم قوانين  (11).ـالـي أو المحتملقيـمة من خـالل أداءه الح ـوظ ويضيفملحـ

ـراد يظهرون مستوى أداء مرتفع أو ي أمريكا حديثا على أنهم أفـالحكومة الفيدرالية ف

  (12).استعداد في المجاالت العقلية االبتكارية، الفنية، القيادية واالجتماعية

يؤكد الباحثون أن الموهبة ظهرت في األدب األنجلوسكسوني، الذين لديهم مقاربة أكثر    

شمولية لمفهومها، ويعرفون الشخص الموهوب على أنه ذلك الشخص الذي يتميز في 

تجمع بين التميز ) إلخ...كفاءات، أداء ناجع، قيادة(  نشاط معين وتكون لديه موارد مختلفة

فهذه النظرة توسع من عدد األفراد الذين الموهوبين، وفي وظائف واالختالف؛ وبالتالي 

  (13).مختلفة وفي مستويات تنظيمية مختلفة للمنظمة

ويمكن القول أن الموهبة هي نتاج عملية تفاعلية بين االستعدادات الفطرية والقدرات    

ت الفرد الكامنة العملية للفرد من ناحية، والبيئة المحيطة به من ناحية والتي تستثير قدرا

وفي . وتوظيفها في الوقت المناسب، والذي يؤدي إلفراز أداء يجمع بين التميز واالختالف

ن إطار المنظمة، بالرغم من أن الموهبة مرتبطة بالمورد البشري إال أنها تنعكس ضم

ـرفي، فالموهبة تحـمل جـانب نسيــج ثقافة المنظمة وتـركيبــها المعـ

ــر مكتسـب من التــعلم اإلستراتيــجي، التنظيمي خـفطــري مـوروث وآ

واإلداري، فهي طاقة وقدرة تنموا وتتسع مع استقطاب الموارد البشرية إلى المنظمة 

وتدريبها؛ فمفهوم الموهبة يعرف من الخواص التنظيمية، متأثرة بشكل كبير بنوع 

وتعتبر ديناميكية وقابلة الصناعة وطبيعة العمل وثقافة المنظمة ورؤيتها لقدرات األفراد، 

  .للتغيير عبر الزمن وبحسب األولويات التنظيمية

  :ظهور إدارة الموهبة - 2

الكثير من يظن أن استعمال مصطلح الموهبة في المنظمة حديث، لكن الوقائع تظهر    

ــة لم يظهر دفعة واحدة وإنما جاءت نتيجة لمقابل مصطلح إدارة الموهغير ذلك، وبا

  :ـــوارد البشرية، ويمكن إظهار كل ذلك وفق ما يليفي إدارة المتحوالت  عدة

تعتبر العناية بالموهوبين والمبدعين قضية مستحدثة : تاريخ االهتمام بالموهوبين -أ 

قبل الميالد لتطوير آلية الختيار  2200في العصر الحديث، إذ عمد الصينيين في عام 

المتميزين لكي تسند لهم بعض الوظائف الحكومية؛ أما في التراث اليوناني نجد أن 

ية، وذهب إلى تقرير أكد على أهمية الفروق الفرد) قبل الميالد 429-347(أفالطون 

إمكانية التمييز بين األفراد  وقابليتهم وتطويرهم عن طريق تربية خاصة، وصنفهم إلى 
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الرجل الذهبي الذي يتفوق بذكائه على الرجل الفضي والفوالذي والنحاسي، وقام ببناء 

فلسفة توجيها مهنيا ألولئك األفراد بحسب قدراتهم العقلية، إذ يوجه الرجل الذهبي لدراسة ال

فعبر التاريخ . وعلوم ما وراء الطبيعة، في حين يتم توجيه البقية ليكونوا جنودا وحرفيين

نجد عدة تمييزات للموهوبين واختالف تصنيفاتهم بحسب المنظومة الثقافية للمجتمع 

والظروف المحيطة بهم، فمثال نجد أن الرومان أعلوا من شأن المهندسين والجنود والقادة 

كانوا  يجرون عمليات االختيار والتدريب في مراحل الطفولة المبكرة، واهتم الحربيين، و

وبهذا يظهر أن (14) ؛العرب في عصر الجاهلية بالخطباء والشعراء والفرسان الشجعان

  .العناية بالموهوبين ليست مسألة حديثة كما اعتبرها العديد من الباحثين

أن إدارة المــوهبة أتت كتـطور يمكن القول : مراحل ظهور إدارة الموهبة -ب  

المـوارد البشرية، ويمكن إدراج أهم المراحل فيما  اهتــــمام المنظـمات إلدارة

  (15):يلي

كانت في سنوات السبعينيات إلى الثمانينات من القرن العشرين، أين : إدارة  التأهيل -

ة كانت تمثل كوظيفة كان يقاس األداء من خالل اإلنتاجية، وبهذا فوظيفة الموارد البشري

وكانت تسمى بإدارة األفراد ألنها تقوم فقط بتأهيل األفراد لخدمة أهداف المنظمة  أعمال،

واالمتثال للمهام المحددة لهم مع إبداء الوالء لمنظمتهم، فالعامل عندما يلتحق بالمنظمة 

ر المهني فإن يبيع وقته لها، فهو يبرم معها عقود األجر مدى الحياة، أما فيما يخص المسا

أساسه الخبرة واألقدمية الذي يتميز أنه عمودي، ونجد أن أفراد هذه المرحلة يعطى لهم 

  (16).، إذ تكمن مهام مدير هذا الجيل على مهام إدارة األفراد"الجيل األول"اسم 

برزت هذه اإلدارة في الثمانينات من القرن العشرين ومازالت إلى : إدارة الكفاءات -

محل اهتمام العديد من المنظمات، إذ عرفت هذه المرحلة تغيرات وتعقيدات يومنا هذا 

وهذا ما زاد من اهتمام المنظمات بالجودة (17) كثيرة للبيئة، خاصة اشتداد المنافسة؛

لمتغيرات المحيط، وهذا  والبحث عن التميز، وأصبح األداء يقاس بها وبدرجة االستجابة

ة اهتمامها بالمورد البشري واعتباره أهم مورد بالنسبة فرض واقعا جديدا لها يتمثل بزياد

لها، وبهذا انتقلت المنظمات من إدارة األفراد إلى إدارة الموارد البشرية ثم لإلدارة 

اإلستراتيجية لها، فانتقلت من مجرد وظيفة أعمال إلى شريك أعمال؛ إذ أصبح االهتمام 

ات األفراد واستثمار طاقاتهم الفكرية أكثر حول عمليات اإلبداع واالبتكار وإبراز قدر

أين أصبح نظام  (18)؛والرفع من كفاءاتهم من أجل القدرة على مواجهة كل تلك التعقيدات 
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التعويضات يقوم على أساسها وهذا بهدف إطالق طاقات األفراد ومعارفهم، وسمي أفراد 

  .ات المحوريةأين يتم التركيز على تنمية الكفاء" الجيل الثاني"هذه المرحلة بـ 

بدأت فكرة المواهب في المنظمة من خالل البحث الذي نشرته  :إدارة الموهبة -

 the war ofحرب على المواهب "للدراسات،الذي سمي بـ    "Mekinsey"مجموعة 

talents"  والذي تم تطويره بعد أن صدر كتاب بنفس العنوان عام 1997في عام ،

وهكذا شاع استخدام عبارة  (19)؛"Harvard Business School"، الذي صدر عن 2001

حرب المواهب تعبيرا عن المنافسة الشديدة بين المنظمات لجذب المواهب، لكن مصطلح 

" David Watking"من خالل مقال نشره  1998ظهر أول مرة عام " إدارة المواهب"

وبهذا بدأ هذا المفهوم باالنتشار والتكيف في  )20(.كتطور لمفهوم إدارة الموارد البشرية

العديد من المنظمات مع تطور اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية وزيادة االهتمام 

بالكفاءات، أين أصبح أفراد هذه المرحلة يطلق عليهم بأفراد الجيل الثالث، إذ تيقنت 

لتعقيدات وحاالت عدم التأكد المنظمات أن مواهب األفراد هي التي تؤهلها لمواجهة كل ا

الذي يشهده القرن الحادي والعشرين، والتي تقودها للنجاح؛ فالبحث المستمر للمنظمة عن 

المرونة في تنظيمها جعلها تعمل على تكامل عمليات وأنظمة إدارة الموارد البشرية 

ي وانصهارها مع كل األنظمة األخرى للمنظمة، وهذا يتطلب إحداث تغيرات جوهرية ف

فلسفات العمل وأنظمته وسياساته التي    تحتم انتقال المنظمة الهتمامها باألداء الفردي، 

بمعنى التقييم بشكل  فردي حسب مؤهالت وكفاءات كل فرد، فنظام التعويضات يجب أن 

   )21(.يتماشى وسوق العمل، وهذا لتفادي تنقل هؤالء األفراد إلى المنافسين
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ظهور إدارة المواهبمراحل ): 01(الشكل رقم

  
Source : Nadine ANDRIATORAKA et autres, op-cit, p : 15 

فحسب الشكل تظهر إدارة المواهب كمرحلة إضافية في ممارسات مناجمنت المنظمات،    

ال تحل محل إدارة الكفاءات وإنما تكملها، بمعنى تعايش النماذج الثالث مع بعضها 

البعض، هذا ال يعني استعمال أدوات النماذج األولى في إدارة المواهب، وأكد ذلك أحد 

جنرال إلكتريك "الرئيس التنفيذي لشركة "Jack Wilish"وأكثر قادة األعمال شهرة وه

GE"إن الخطأ اإلستراتيجي الذي يقع فيه المديرين أنهم يحاولون تنفيذ : "، الذي صرح

  .)22("إستراتيجيات الجيل الثالث بوسائل الجيل الثاني وعقلية الجيل األول

  : تعريف إدارة المواهب -3  

تعتبر إدارة المواهب مفهوم العصر، لكنه ال يزال غامض وقليل التطبيق بالنسبة للكثير    

من المنظمات،  بالرغم من أنها عــامل النجــاح الرئيــــسي لها، 

فتفـــــرد كل منـــظمة بثقــافة تمـــيزها عن باقي المنـــظمات 

  .وتعريفها بشكل دقيق لآلراء حول مفهوم إدارة المواهب تباين جــــعل وجود

نجد أن بعض المختصين والباحثين يعتبرون إدارة الموهبة كعملية جزئية من إدارة    

األعمال، تهتم فقط بفئة الموهوبين وذوي األداء المتميز، إذ تعرف على أنها تنفيذ وتسيير 

فهي  سيرورة لدعم وتطوير األفراد الذين لديهم قيمة مضافة عالية يضيفونها لمنظمتهم،

تهدف لزيادة نتائج المنظمة وقدرتها التنافسية من  خالل األفراد الموهوبين، وذلك بالسماح 

كما تعتبر أنها   تطبيق ألفضل  )23(؛لهم بإخراج أفضل ما لديهم للتعبير عن أنفسهم

 ممارسات في تحديد ورعاية المواهب بالمنظمات لتأهيلها وتوظيفها وتفعيلها داخل العمل،
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نها وضع وتنفيذ إلستراتيجيات وسياسات والنظم التي تكفل اجتذاب األفراد وتعرف بأ

فهي تعتبر أنها فكر نشأ وتطور عن   )24(األكثر تأهيال وتوظيفهم واستبقائهم وتنميتهم؛

إدارة الموارد البشرية، فهو عملية متكاملة تشمل استقطاب األفراد ذوى األداء المتميز 

ضمن خطط واضحة  جل استبقاءهم واالستفادة من مواهبهمومن ثم دعمهم وتطويرهم من أ

  . تسعى لتحقيق أهداف المنظمة

كل هذه التعاريف كما ذكرنا سابقا تركز على أنها إدارة خاصة في فئة معينة من    

الموظفين وهم الموهوبين دون غيرهم، وهذا قد يسبب أثارا سلبية للموظفين اآلخرين الذين 

ميزين، وبهذا نجد من عبر عن إدارة المواهب على أنها تحتضن ال تعتبرهم المنظمة مت

جميع الموظفين والتعامل معهم كلهم على أنهم موهوبين، ألنها هي من قامت باستقبالهم 

منذ البداية للمنظمة، فهم يرون أن على المنظمة أن تعمل على إطالق مواهبهم ومهاراتهم 

ا إستراتيجيات متكاملة تنفيذية تقوم على من خالل ممارسات نموذجية؛ إذ تعرف على أنه

تحسين عمليات االستقطاب والتعيين والتنمية واالحتفاظ باألفراد العاملين خاصة ذوي 

المهارات والمؤهالت التي تلبي االحتياجات التنظيمية الحالية والمستقبلية، فهي ليست 

عيين وتوظيف إمكانات تعبيرا عن تنمية وتطوير العاملين فحسب، بل يشمل أيضا تحديد وت

مستشار " منصور الشامسي"وفي محاضرة للدكتور  )25(.وقدرات األفراد لنجاح المنظمة

في دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة أكد على أن إدارة المواهب تعتبر من أهم 

العمليات في المنظمة الضرورية في بناء المورد البشري وتعزيز قدراته وتشجيعه على 

وتعتبر أنها أبرز اإلستراتيجيات الفاعلة  )26(.بداع والتميز من خالل التدريب والتأهيلاإل

التي تشكل جزءا ال يتجزأ من برامج التطوير، فهي ال تتعلق بالتعلم الوظيفي فحسب وإنما 

ببناء العالقات اإلنسانية وإدارة العنصر البشري بما يسهم في ضمان تطوير اإلعداد 

وتشير إلى أنها دمج عدة  )27(فق أسس ومبادئ ومعايير عالية المستوى؛للمورد البشري و

مبادرات أو أساسيات ضمن إطار متماسك التي تعتبر أن كل فرد لديه طاقات يمكن 

تطويرها وإبرازها باإلضافة للتعرف على األعمال التي تحدث الفرق والتأكد من أنها 

لمناسب وجعلهم مبادرين، وهذا بخلق مشغولة من قبل األفراد المناسبين وفي الوقت ا

أدوات وعمليات وتقنيات لضمان تنفيذ العمل بالشكل المطلوب ويخلق التميز 

   )28(.المستهدف
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بالرغم من اختالف وجهات النظر في الفئة المعنية بهذا األسلوب التسييري إال أنها    

تتفق حول إلزامية وجود عمليات تعتبر كنقاط أساسية وأن الطبعة المتغيرة لسوق العمل 

  .هو التحدي الرئيسي لها

  :تصنيف المواهب داخل المنظمة - 4

  :التالية، وذلك حسب الشكل التالي يمكن تصنيف المواهب داخل أي منظمة لألصناف   

  

  أصناف المواهب في المنظمة): 02(الشكل رقم 

  
 98: سعد علي حمود العنزي وآخرون، المرجع السابق، ص :المصدر

  )29(:ويمكن شرح أصناف المواهب فيما يلي  

وتتواجد في قمة هرم تصنيف الموهبة، وهم القادة الموهوبين الذين : موهبة القيادة -أ 

 .في وضع وإعداد وتوصيل وتنفيذ اإلستراتيجية على مستوى المنظمة يتمتعون بالمسؤولية

تتضمن أفراد ذوي قدرات عالية ويمتلكون رؤية وتصور  :الموهبة األساسية - ب   

للمستقبل وهذا ما يجعل من مواهبهم هذه مهمة جدا للمنظمة لتحقيق مزايا تنافسية، وبهذا 

افس وتضيف قيمة للمنظمة، وعادة هي صعبة التقليد، ونسبة فهذه المواهب سريعة التن

  .األفراد الذين يحملونها عادة ما تكون ضئيلة

أصحاب الموهبة الجوهرية هم أفراد ينجزون األعمال : الموهبة الجوهرية - ت   

األساسية للمنظمة في وقت قصير ال يتعدى السنة، وهم يشكلون القوة العظمى ضمن العمل 

  .هذه الموهبة في زيادة منحى التعلمظفو اإلنتاج، وتساهم وأكثرهم مو
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تمكن من انجاز األنشطة الداعمة لألعمال الجوهرية في : المواهب الداعمة - ث   

المنظمة، وتعتبر مهــــارات األفراد العاملين ضمن هذه المجموعة من المواهب 

لتغيرات متوافــــــــرة بسهولة، ويمكن استحداثها لمـــــــوائمة ا

   .الحاصلة بسرعة

أسباب االهتمام بإدارة المواهب، أهميتها، كيفية نجاحها في  :المحور الثاني

  المنظمة

أكد المختصون والباحثين على أن هناك عدة أسباب تدعوا لالهتمام واالنتقال إلدارة    

المواهب، مما يستدعي ضرورة توجه المنظمات إليها، نظرا ألهميتها في نجاحها 

ميزها، خاصة إذا عملت هذه األخيرة باستعمالها بأسلوب يسهم في تحقيق أهدافها، وت

  :   ويمكن أظهار كل ذلك وفق ما يلي

  :أسباب االهتمام والتوجه إلدارة المواهب -1  

  :ساهمت الكثير من األسباب في تزايد االهتمام بإدارة المواهب، أهمها  

والمعرفية، إذ يشهد العالم خالل العقود األخيرة  االنفجار السكاني والثورة التقنية -    

أعظم انفجار معرفي في تاريخ البشرية، وصاحب هذا تزايد النمو الديموغرافي، ومع 

التطور في مجال االتصاالت والمعلومات أزيلت الحدود والحواجز ولم تترك ألي دولة 

  )30(سوى أن تؤثر وتتأثر باألحداث الجارية أيا كانت نوعيتها؛

راد في المنظمة، حيث يؤكد العــديد من كتاب اإلدارة أن ـتــزايد االهتمام باألفـ -

  ـجاح المنــظمات وتفوقها  نـ

التنافسي مستمد من كونها مرنة ومبتكرة والذي يعتبر منبعها الحقيقي األفراد العاملين 

  )31(بها؛

في الســـن، أي  القــوى العاملة في الدول المتــقدمة بأنها متقدمةتتمـــيز  -

ـمل مع تقاعدها المحتوي على الخبرة والمهارة، التي يصعب تعويضها أنها ستترك العـ

بسهولة بأفراد من نفس األهمية، مما يؤدي بهذه المنظمات في التفكير في حل أسرع وهو 

  الحصول على مواهب شابة قادرة أن تعوض هؤالء األفراد؛

ي سوق العمل الذي يتنوع بين فئة الشباب المتعطش نتيجة لتزايد القوى العاملة ف -    

للعمل وفئة المتقاعدين العائدين لمجال العمل بخبراتهم وكفاءاتهم، فعلى المنظمات بذل 

ونفس الشيء ) 32(المزيد من الجهد الجتذاب المواهب والعناصر الممتازة واالحتفاظ بهم؛
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عشرة سنوات يأتي جيل جديد  إذا نظرنا لنوعية األفراد المشكلين للمنظمة، ففي كل

مختلف في عالقاته في العمل، في أهداف حياته وتوقعاته، فبالنسبة لكبار السن فهي عادة 

فئة نادرة أكثر انضباطا وتمتعا بالخبرة، أما األجيال الشابة فهي ذات حماس ورغبة في 

هذا  )33(درات؛بناء مساراتها الوظيفية، وبالتالي محاولة إظهار كل ما لديها من طاقات وق

كله يلزم المنظمة للعمل على تصميم برامج فعالة الستقطاب الكفاءات وتنمية قدراتها 

  )34(وطريقة إدارتها؛

تغير مالمح الوظيفة ومتطلبات األداء، إذ أدى النمو السريع وتعقد التكنولوجيا إحداث  -    

لعاملين أكثر معرفة  تغيرات في نوعية وطبيعة القوى العاملة، فازدادت حاجة المنظمات

وبالتالي  )35(ومهارة وتخصص، فانتقلت من المهارات العامة إلى المهارات الخاصة؛

  .توجه وتحول اهتمام المنظمة لألداء الفردي

  :دور إدارة المواهب في المنظمة - 2

أشارت التجارب العالمية أن االستثمار الفعال للموارد البشرية يجعل المنظمة قادرة    

على التنافس، ويتجسد هذا االستثمار في آخر صوره في إدارة المواهب، ففي العصر 

الحالي الذي يتسم بالتغيير المستمر أصبحت الموهبة رأسمال عالي القيمة، األمر الذي 

  .ي مقدمة األولوياتجعل من إدارة المواهب ف
إن الكفاءات والمواهب البارزة في المنظمة تسهم في عملية التطوير اإلستراتيجي   

والتميز، وتعتبر أساس تحقيق األهداف للمنظمة وبالتالي يسمح لها بتحقيق الميزة التنافسية 

فه هذه األخيرة التي أصبحت أكثر شراسة في اقتصاد المعرفة الذي يعر )36(والمنافسة؛

المحيط االقتصادي اليوم، وأصبح التحدي األساسي للمنظمات يتمثل في قدرتها على 

التكيف مع عالم متغير في جميع االتجاهات، سواء من ناحية االتصاالت، المعلومات، 

أين يزيد من اعتماد المنظمات على القدرات واالبتكار واالندماج  التكنولوجيا وغيرها،

ين لديها، وأصبح النجاح عبارة عن دالة من قابليات المنظمة واالستغراق الخاص للعامل

(habilités)  وبالشكل الذي يمكن مواهبها خلق فرص للتعاون والتواصل والتفاعل فيما

وتبرز أهمية إدارة المواهب كذلك في أنها أتت استجابة  .بينها وخلق قيمة للمنظمة

ظمة تعمل على جذب أفضل للتغيرات في سوق العمل  والعولمة، إذ أصبحت أي من

من  %80العناصر والقوى العاملة والعمل على تنميتها وتحفيزها، خاصة وأن ما يعادل 

 تتطلب قدرا من التعليم والتدريب على التكنولوجيا والمعرفة، 1992الوظائف الجديدة منذ 
مما يستلزم وجود مواهب لمواكبة التغيير في سوق العمل؛ باإلضافة إلى كون هؤالء 
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األفراد يتعرضون لإلغراء واالستقطاب من قبل المنظمات المنافسة، مما يدفع بالمنظمات 

وخاصة وأن األزمة المالية التي  )37(سد فجوات الهيكل الوظيفي من مخزون المواهب؛

أدت لزيادة تنافس المنظمات على المواهب، مما  2008يواجهها العالم بداية من سنة 

ن ثم تدريبهم أمر يتوقف عليه نجاح كل منظمة، لتيقنها أن يجعل اإلبقاء على العاملي

نجاحها يعتمد على األدمغة وليس على القوة العضلية؛ وفي هذا الصدد تعتبر الواليات 

المتحدة األمريكية األكثر جذبا للمواهب، وهذا نظرا إلدراك منظماتها لدرجة أهميتها في 

إن مثل هذه المنظمات  )38(ي اإلستراتيجي لها؛المنافسة العالمية القائمة لكونه أصبح التحد

تدرك أن انتقال موهبة منها يعني انتقالها إلى منظمة أو صناعة منافسة، سواء في نفس 

الدولة أو لدولة أخرى، وتيقنها جيدا أن انسجام مواردها البشرية وخاصة الموهوبين منهم 

 .فيما بينهم هو سبب التفوق
مختلفة من المواهب لنمو أعمالها، والعمل على جذب أفراد  إن حاجة كل منظمة ألنواع   

متميزين من سوق العمل بصفة عامة ومن المنظمات الكبرى لالستفادة من خبراتهم 

ومواهبهم، هو موضوع يشغل اهتمام كل مدراء المنظمات المتيقظة، ولهذا فهم يعملون 

فإدارة المواهب تمثل . معلى المحافظة عليهم بشكل يجعلهم ال يفكرون في ترك منظمته

الطاقة التي تحرك المواهب وتدفعها نحو العمل المبدع والمتميز، وتزيد من جاذبية 

المنظمة الذي يظهر من خالل تمكنها من االحتفاظ بعمالها واهتمامها بتطويرهم، كما أنها 

سبة لمأل تساعدهم على تنمية توجيه ميولهم المهني ومهاراتهم، وبالتالي إتاحة الفرص المنا

الوظائف بأفضل الكفاءات وبالسرعة المطلوبة، كل هذا يؤدي لرفع مستوى رضاهم 

فالمنظمة تنموا من خالل  )39(وطموحاتهم ويقلل من خطر انتقالهم لمنظمات أخرى؛

مخزون أفرادها لكن تستمر في ذلك إذا حافظت على هذا المخزون واعتنت به وتوجيهه 

  .ل على تطويره داخليا وخارجيابفاعلية للعمل المناسب، والعم

إن تبني المنظمات إلدارة المواهب يؤدي إلى بناء قدرات العاملين، وفي نفس الوقت    

فإن األداء الناجع الذي يبني الميزة التنافسية يعتمد على كفاءة هؤالء األفراد وقدراتهم، 

  )40(:ويمكن إظهار ذلك وفق ما يلي

    
فمن أجل النجاح في محيط جد تنافسي فإنه ال يكفي أن تكون جيدا في كل مكان لكن يجب 

أن تكون األفضل في كل مكان مقارنة باآلخرين، وهذا ما تهدف تحقيقه إدارة 
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هذه اإلدارة التي تعمل على تطوير مفهوم ثقافة التركيز على المواهب  )41(المواهب،

األداء الفردي الذي يكون مرئي عادة ويتميز بالوضوح  كمصدر للتنافس، أي التوجه نحو

ويمكن تحديده في النتائج الجماعية، وهذا ما يساعد على االستجابة للتحديات والدخول إلى 

  )42(.أسواق جديدة والتحرك إلى األمام في سبيل المنافسة والتنافس

  :عوامل نجاح إدارة المواهب - 3

   )44(:ي نجاح إدارة المواهب، وتتمثل فيما يليهناك عدة عوامل تساعد وتساهم ف   

ارتــباط وتوافق إدارة المواهب مع إستراتيجية المنظمة وتعزيز مكانتها في اإلدارة  -  

العليا للمنظمة، وهذا باعتبارها شريك، إذ يجب التأكد أن مشروع إدارة المواهب يناسب 

ططها، خاصة تكاملها مع اإلدارة المنظمة وأنشطتها خالل تكاملها مع أنشطتها األخرى وخ

   اإلستراتجية وخطط التشغيل للمنظمة؛

إدارة الموهبة تنظر إلى األفراد أنهم المصدر الرئيسي للتطوير واإلبداع، وتبعا لذلك  -  

فإن العمال والوظائف الفردية والمخصصة في إدارة الوظائف هي من األولويات التنظيمية 

تخدام المكثف لنماذج الكفاءات الوظيفية لمختلف األدوار المتوقعة، وهذا من خالل االس

   )45(ودعم المنظمة بالمزيد من المواهب ؛

شمولية إدارة المواهب لجميع المستويات اإلدارية، إذ ال تتعلق بتحديد القادة  -  

  المستقبليين فقط بل يتعلق بجميع المستويات، وهذا ما يجعل األداء متناسق في كل منظمة؛ 

االستثمار في تطوير مكامن المواهب وليس في جميع الشرائح الوظيفية، وذلك بتحديد  -  

مجال ونطاق المواهب المطلوبة لتنفيذ اإلستراتيجيات، بمعنى التعرف على الفجوات 

الموجودة بين المواهب المتاحة وتلك المطلوبة والعمل على إيجاد خطط إلغالق هذه 

  مل لهذه اإلستراتيجيات؛الفجوات، ويكون ذلك بالفهم الشا

وضع الموهبة المناسبة في المكان المناسب، ويكون ذلك باتخاذ قرارات صائبة في  -  

التوظيف والترقية ومتابعة المسار والتعاقب الوظيفي لألفراد، والتركيز على المهام الفعلية 

  في بيئة العمل؛ 

العمل أكثر مالئمة إلظهار تكامل العناصر واألدوات التي تعزز النجاح وجعل بيئة  -  

المواهب، وهذا باستخدام أنواع متعددة من أطر وأدوات مختلفة عن تلك الموجودة في 

اإلدارة التقليدية للموارد البشرية، فهي أكثر من كونها إعادة تعبئة للتقنيات واألفكار القديمة 

البشرية المثلى وصياغتها بعناوين جديدة، بل عملية متواصلة تعمل على إيصال الموارد 

   .إلى مكان العمل الحقيقي
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  :المبادئ التي تقوم عليها إدارة المواهب -4  

    )46(:تقوم إدارة المواهب على عدد من المبادئ ، منها

إذ ال نستطيع منح لقب موهوب ألي شخص إال إذا أنجز عمال يتسم  :اإلنجاز -أ   

باالختالف والتميز، فالموهبة تنبع من حسن استخدام وتوظيف المهارات والقدرات في ظل 

إدارة فعالة، بمعنى أنه في ظل إدارة المواهب تركز المنظمة على إسهامات أفرادها ال 

  .على شخصياتهم

ظمات على األداء الفردي الذي يكون واضحا وسهل التحديد تعتمد المن: الفردية -ب   

في نتيجة الجماعة، حتى التقييم يكون حسب أداء كل فرد، لكن بطريقة ال تلغي وتناقض 

  . مبدأ العمل الجماعي

يجب أن تتعامل المنظمة مع الموهبة كثقافة تقوم على تبني عدد من : الثقافة - ث   

  .لظروف والمناخ المناسب لظهور ونمو الموهبةالمبادئ واألساليب التي تهيئ ا

إذ يعتبر االختيار فن ال يجيده سوى القادة المحترفين الذين : االختيار والتعيين - ج  

تمكنهم خبراتهم  ومهاراتهم من االختيار السليم لألفراد القادرين على مواجهة التحديات  

  .وانجاز المهمات

وهوبين لصقل مواهبــهم والممارسة في يجب تدريـــــب المـ: التدريب -ح   

  .ضوء إستراتيجية منظمة لقائمة المهام المخطط القيام بها

يحتاج الموهوبين إلى قيادات ذات خبرة ومهارة اتصالية كبيرة في : االتصال -خ  

توصيل الرسائل والمعاني والمفاهيم، وكذلك التغذية العكسية التي يصدرها الموهوبين، كما 

الحكمة في التعامل مع ظروف  المواقف االتصالية بمزيد من المرونة  تتطلب منهم

  .والمنطقية

يجب أن تتوافر لدى المسؤولين عن إدارة المواهب : المسؤولية في التقييم -د   

المسؤولية في تقييمهم استنادا على معايير موضوعية تمـــنح الموهوبين المزيد من 

اطهم، فالتــــقييم غير الموضوعي والتحيز الطاقة وتمكنهم من استـــــعادة نش

  .في الحكم يقضيان على الموهبة وال يساعد على االنجاز واإلبداع
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في إدارة الموهبة يجب يتمتع القائد بالمرونة ليتمكن من : الذكاء والمرونة -ذ   

التعامل مع الموهوبين وينشط مواهبهم، وهذا في مختلف المواقف والظروف التي تتسم 

  .ة التغييربسرع

غالبا ما يكون الموهوبين سببا أو طرفا في الصراعات التي : إدارة الصراع -ر   

تحدث في المنظمة، فهم األكثر عرضة للوقوع فيها، والصراع يحتاج إلى حكمة اإلدارة 

  .في التعامل معه

فاإلدارة علم يحتاج للمزيد من التنظيم والتخطيط، وخارطة المواهب  :التخطيط -ز   

ي أحد طرق حل المشكالت، والتي تتضمن التعريف برسالة المنظمة في ضوء ه

 .اإلمكانيات الحالية والتوقعات المستقبلية

  فاعلية إدارة المواهب في المنظمة: المحور الثالث

يختلف تطبيق إدارة المواهب من منظمة ألخرى، لكن تتفق كلها على أن نجاح تطبيقها    

يتمحور حول الممارسات اإلدارية لعملياتها، فما يصنع الفرق هو تكامل وتناسق هذه 

  :  العمليات فيما بينها ومع كل األنظمة األخرى للمنظمة، ويمكن توضيح ذلك وفق ما يلي

  :مواهبعمليات إدارة ال -1  

تعتبر إدارة المواهب كما ذكرنا جزء من العملية اإلدارية التي ال يمكن االستغناء عنها،    

فهي تشير إلى حزمة من العمليات المترابطة فيما بينها، فهي تمثل بذلك تكامل ممارسات 

إدارة الموارد البشرية مع أهداف جذب األفراد المالئمين والمحافظة عليهم؛ وبال شك فإن 

دارة المواهب أصعب من إدارة العاديين، ذلك ألن الموهوبين يحتاجون مزيدا من االهتمام إ

  :واالعتناء؛ وتتمثل أهم عمليات إدارة المواهب فيما يلي

إن أول خطوة في عملية إدارة الموهبة هو استقطاب : استقطاب الموهوبين - أ  

ة االستقطاب الفعالة؛ فمن أجل واختيار الشخص المناسب، والتأكيد على أهمية وقيمة عملي

مواجهة التحديات وإنجاز المهمات يتطلب الحصول على مواهب مختارة بعناية، وبهذا 

يصبح اختيار الموهبة قرار نجاح أو فشل المشروعات، إذ تخفق معظم المنظمات في 

نجد  وعليه )47(.اختيار الموهبة الصحيحة منذ البداية مما يكلفها ثمنا باهظا في المستقبل

أن الدور الفعال للمدير هو استقطاب المرشحين الجدد للوظيفة، وخير مثال على ذلك نجد 

الذي قابل شخصيا أكثر " Général électrique"  "Jack wlibg"ما قام به مدير شركة 

متقدم للعمل، وهو بحد ذاته استثمار لوقته وجهده؛ فعملية الكشف عن الموهوبين  500من 
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مية ألن نجاح برنامج إدارة المواهب يتوقف على مدى دقتها؛ فعادة ما هي في غاية األه

في ) الشخص المرشح للوظيفة(يعتمد في ذلك أسلوب القفل والمفتاح، وتعني جعل المفتاح 

   )48().الوظيفة(مكان القفل المناسب له 

بالكامل، عادة ما تكون المواهب الفردية في المنظمة غير موظفة : تطوير المواهب -ب

وبالتالي على المنظمة البحث عن طرق تستغل من خاللها القدرات غير المستغلة، وإيجاد 

بمعنى أنه  )49(طرق تمكن األفراد المعنيين للمساهمة بشكل أكبر في تطوير منظماتهم؛

ليس كافيا أن تستقطب موظفين ذوي مواهب عالية جدا وتتوقع بقاء مهاراتهم بنفس 

تعتبر   .تواجدهم بالمنظمة، إذ يجب أن تعتمد المنظمة على تطويرهمالمستوى طوال مدة 

برامج تدريب الموهوبين أحد أهم ممارسات تطوير قدرات ومهارات األفراد، ووسيلة 

هناك من يعتبر أن التدريب ال . مهمة لكشف وصقل المواهب التي لم تكن ظاهرة من قبل

ات بينت عكس ذلك، فعلى سبيل المثال يحقق الفرق عند الموهوبين، لكن هناك عدة دراس

طالب للمشاركة في  116رشحت مجموعة من المدارس المرحلة الثانوية في الصين 

طالب منهم  56، إذ أخضعت "Hong Kong"برامج للموهوبين بإحدى الجامعات في 

لبرنامج تدريبي أما الباقي لم يخضعوا لذلك، فأظهرت النتائج أن المشاركين في البرنامج 

لتدريبي اكتسبوا ثقة ليكونوا قادة وازدادت مهاراتهم االتصالية وضبط االنفعاالت والقدرة ا

على إيجاد بدائل وحلول لمشاكل معقدة، وبهذا أدرك الصينيون أنه للمحافظة على نجاح 

إن األفراد الموهوبين يهتمون   )50(.منظماتهم يجب تركيزهم على تنمية وتطوير أفرادها

داخل المنظمة، فإن لم يجدوا من يعمل على تطويرهم فإنهم سيعتبرون أن بتطوير أنفسهم 

بيئة عملهم غير مناسبة، ألنهم دائمي التطلع للتعلم واالرتقاء بمهاراتهم وصقل مواهبهم 

وتحسين أدائهم، كما تعتمد المنظمة عادة عليهم من أجل تدريب باقي أفرادها وذلك 

  . تبرهم كاستثمار لبرامج التدريب المكلفةلالستفادة منهم إلى أقصى حد، فهي تع

الضفادع النضادة في "يشبه المختصون الموهوبين بـ : المحافظة على المواهب -ت  

، إذ أنهم يستطيعون القفز إلى خارج المنظمة متى شاءوا ألن لديهم ما يسمح "بركة الماء

المحافظة عليهم من  لهم بالتنقل ألي منظمة أخرى، ولهذا فعلى المنظمة أن تركز وتحاول

خطر ذهابهم إلى منظمات األخرى التي تعمل على جذب أفضل األفراد وخاصة تلك 

ويكون ذلك بتوفير بيئة العمل المناسبة لهم والتي تشجعهم  )51(الموجودة عند منافسيهم؛

فمثال نجد أن أهم الطرق التي تستخدمها المنظمات الناجحة للمحافظة  )52(على البقاء؛

فيها يكون من خالل إيجاد سوق داخلي للفرص من أجل خفض العوائق الناتجة على موظ
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من تحركات الموظفين ودورانه داخل المنظمة، وهذا من المستويات األدنى إلى 

  )53(.المستويات العليا، وباإلضافة الحتواء واندماج الموظف في أي عمل يجد نفسه فيه
 
  :إدارة المواهب كنظام متكامل - 2

تعتبر إدارة المواهب كمنهج متكامل يركز على األفراد والممارسات التي تؤدي إلى    

خلق القيم لكل منظمة بطريقة فريدة، وعلى هذا األساس فهي تربط وتحقق التفاعل 

اإليجابي بين كل من المنظمة، األفراد والممارسات، فبالرغم من البعد الفردي إلدارة 

، )الفريق(، المتوسط )الفرد(افة على المستوى الجزئي المواهب إال أن لها قيمة مض

، فدراسة هذه الظاهـــرة هي نتيجة تقاطع كل من المتغيرات الفردية، )المنظمة(والكلي 

فإدارة المواهب مجموعة من الممارسات التي يجب أن تكون   )54(التنظيمية والهيكلية؛

متوافقة داخليا؛ أي أنها متناسقة فيما مترابطة والتي تجعل منها نظام متكامل، والتي تكون 

بينها ومتالئمة خارجيا؛ أي أنها متكاملة ومتناسبة مع اإلستراتيجية التنظيمية؛ ويمكن 

  :توضيح ذلك وفق ما يلي

تتمثل أهم عمليات إدارة المواهب كما : التكامل الداخلي لعمليات إدارة المواهب  -  أ

ة على األفراد وخاصة الموهوبين، فهي ذكرنا سابقا في االستقطاب، التطوير والمحافظ

فعاليات مرتبطة مع بعضها البعض ارتباطا وثيق الصلة، ويكون تحقيقها من خالل 

ويمكن توضيح ذلك وفق  )55(مجموعة متماسكة من الممارسات اإلدارية النموذجية؛

  :الشكل التالي

  التكامل الداخلي لعمليات إدارة المواهب): 03(الشكل رقم

  
28:هاشم فوزي العبادي،المرجع السابق نفسه، ص :المصدر  
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يظهر من الشكل أن كل عملية مرتبطة باألخرى، ويكون ذلك من خالل مجموعة    

متماسكة من الوسائل واألدوات التي تحــــقق نجاح كل عملية وتناسقها مع بعضها 

فإن  إن هـــــذا الترابط يبين أنه في حــــالة وجود خلل في أحدها )56(البعض؛

ذلك سيؤثر في العمليات األخرى، فمثال إذا تم استقطاب ذوي المهارات وكانت عملية 

 المحافظة عليها غير فعالة فإن عملية االستقطاب ستفشل، ألن األفراد الموهوبين إن لم  

يجدوا البيئة المالئمة التي يتوقعونها فإنهم لن يقبلوا بالتعاقد واالنضمام للمنظمة، كما أنه 

افيا أن تستقطب موظفين ذوي مواهب عالية وتتوقع بقاء أدائهم بنفس األهمية طوال ليس ك

مدة توظيفهم خاصة مع تطور وتعقد بيئة عمل المنظمات، ألن ما تعتبره المنظمة اليوم 

موهبة قد تصبح مع التغيرات التي تحصل في المحيط أعمال عادية يمكن أن يقوم بها 

على المنظمة أن تعمل على تطوير الموهوبون وإثراء  العديد من األفراد، وعليه يجب

مواهبهم، كما أنه إذا عملت المنظمة على توفير كل الوسائل للمحافظة عليهم ولم تجتهد 

في بناء برامج لتدريبهم فإن ذلك سيحدث خلال ألنهم يهتمون بتطوير أنفسهم ويبحثون 

م؛ فاعتماد المنظمة على مجموعة دائما عن البيئة التي يتمكنون من خاللها زيادة معارفه

منسقة ومتكاملة من الممارسات سيحقق نجاحها؛ ومن أجل تحقيق التكامل اإليجابي 

والفعال في عمليات إدارة المواهب يجب التعامل مع كل األفراد على أن لهم مواهب في 

  .مجال معين، ألن هذا ما يزيد من تكامل وتناسق كل عملياتها

العالقة بين المنظمة والفرد الموهوب   :لإلدارة المواهبالتكامل الخارجي  -ب

الحيازة على كفاءاته، لكن هو تبادل لوعود متبادلة لتحدي  ليست فقط إيجارا لوقته أو

مشترك واعتماد مزدوج، فالموهوب يعتمد على المنظمة التي تكون قادرة على توفير 

تعتمد على األفراد الموهوبين أفضل الظروف للتعبير عن مواهبهم، وبالمقابل المنظمة 

القادرين على التميز لتحقيق أهدافها؛ إن أغلب المنظمات ال تصل إلى نظم متكاملة إلدارة 

مواهبها ألنها تدار بأسلوب بيروقراطي يتمركز حول الهيكل اإلداري، بمعنى أنهم 

المواهب  يحاولون استمداد مزاياهم التنافسية من تشغيل كيانهم بفاعلية بدال من تسخير

لديها، إذ يجب أن تترجم مواهب وكفاءات أفرادها التي تخلق مزايا تنافسية إلى محددات 

وبهذا  فإدارة المواهب تقوم ببناء  ومهارات معينة تتكامل مع عمليات إدارة المواهب، 

قدرات القوى العاملة لتساعد على انجاز األعمال من خالل وضع إطارا تفصيليا لهيكل 

لكفاءات في المنظمة، وبالمقابل يتم تحديد بنية وأدوار ومسؤوليات وفرص المواهب وا

  )57(تطوير المنظمة في جميع قطاعات العمل إليضاح كيفية وجوب انجاز األعمال؛
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عضو اللجنة التنفيذية ومدير الموارد البشرية ألحد أكبر البنوك  "Lars Morch"ويقول 

أنت تحتاج إلى الحصول على فكرة حول ما الذي تريد إنجازه وطرق اإلدارة : "الدانمركية

األفضل لألفراد التي يمكن أن تساعد في إدراك الرؤية اإلستراتيجية المتكاملة، وهذا 

نية عالية القدرة والمرونة تحاول المنظمات يتطلب مدخال شامال ومتكامال ألدوات تق

  )58(.االستفادة ألقصى حد من مواهبها الستخدامها في خدمة استراتجياتها

تعمل المنظمات على ربط استراتيجياتها بنوع وطبيعة المواهب المتوفرة لديها، عن     

ــد هذه طريق تقدير فجوة المواهب وما تتطلبه الخطة اإلستراتيجية، ثم العمل على س

الفجوة من خالل التعـــيينات الجديدة أو شراءها من المنافسين أو من خالل عمليات 

التطوير التي تؤدي لظهور وتنمية المواهب، وهذا كله يؤدي لتقليص الفجوة اإلستراتيجية، 

وبالتالي تحقيق الخطة اإلستراتيجية؛ فالمنــظمة الناجحة تقــوم بتقييم حاجاتها 

ألدوار المتوقع القيام بها، ثم تحديد األفراد والمكان المناسب، فالتحدي الحقيقي المستقبلية وا

أمام المنظمات يتـــــمثل في كــيـفية المزاوجة بين أدوار الفــــــــرد 

ويمكن  )59(.فيه واحتـــــياجات المنظمة ليصل كل شخص للعمل الذي يبـــدع

  : توضيح ذلك من خالل الشكل التالي

  

  توافق مخزون المواهب مع إستراتيجية المنظمة): 4(رقمالشكل 

  
 101:سعد علي حمود العنزي وآخرون،  المرجع السابق نفسه، ص: المصدر

إن إستراتيجية إدارة المواهب البد لها أن تتكامل وبشكل تام مع إستراتيجية المنظمة   

المستقبلية للمنظمة  الشاملة بوصفها شريكا إستراتيجيا، وهذا بتحديد متطلبات الموهبة

حسب تقدير عوائق الوصول لألهداف المسطرة، بمعنى تقدير الفجوة اإلستراتيجية؛ وكل 

هذه الجوانب ستتحقق من خالل مجموعة منسقة ومتكاملة من الممارسات التي تصمم على 
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أساس الفجوتين؛ الفجوة اإلستراتيجية وفجوة المواهب؛ اللتان يجب أن تتوافقان ألن كل 

دة مشتقة من الثانية؛ وبهذا فإستراتيجية إدارة المواهب هي العملية التي تغلق الفجوة واح

بشكل منظم بين الموهبة التي تمتلكها المنظمة  تلك التي تحتاج إليها للرد بنجاح على 

تحديات العمل الحالية والمستقبلية؛ وعليه نقول أن الممارسات اإلدارية الفعالة تمثل القوة 

المحركة إلستراتيجية إدارة المواهب الناجحة، فهي ال تقتصر على ممارسة واحدة الدافعة و

وال تتحقق أهدافها بمعزل إحداها عن األخرى، بل هي قضية تكاملية وتعاون مشترك بين 

     )60(.جميع أقسام المنظمة اتجاه تحقيق هذا الهدف

  :الخاتمة
وتطور تكنولوجي واقتصادي وغيرها أوجبت التحديات التي يشهدها العالم من منافسة    

أن يكون التميز أساسيا من أجل بقاء ونمو وتطور المنظمات، وبذلك برز اهتمامها بإدارة 

المواهب باعتبارها شكل من أشكال االستثمار تنظر للمورد البشري على أنه المصدر 

  .الرئيسي للتطوير واإلبداع

لويات التنظيمية للمنظمة، ال تكتفي من وتبعا لذلك فإن إدارة المواهب تعد من األو   

خاللها إنشاء وحدات للموارد البشرية في الهيكل التنظيمي لها واالهتمام الشكلي بها أو 

حتى تفعيل دور الموارد البشرية بشكل تقليدي، بل من خالل اعتماد ممارسات تركز 

على قدرات  أساسا على تطوير وتوحيد وتكامل بين مختلف عملياته من خالل التركيز

فإدارة المواهب تعد نظاما متكامال من ممارسات إدارة . ومواهب األفراد لتحقيق أهدافها

الموارد البشرية التي تكون متوافقة داخليا؛من خالل ترابط وتكامل وتناسق كل عملياتها؛ 

ومالئمة خارجيا؛ وهذا من خالل تناغمها وتفاعلها مع إستراتيجية المنظمة؛ وبالتالي فهي 

تعد استثمارا إستراتيجيا مهما للمنظمة ألنها تعكس التوجه اإلستراتيجي لممارسات إدارة 

  .الموارد البشرية
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Résumé  

Une telle remarque permet de considérer l'athlète comme un être 
humain qui, pour se réaliser, prend la pratique sportive comme mode 
d'expression, d'accomplissement d'un désir. Le psychologue le suit dans 
son projet de vie au cœur d'une réalité sociale dont les contradictions sont 
nombreuses. Nous désignons cet accompagnement par le terme d' "être-
athlète" dont l'aboutissement est l'autonomie du sportif. Cet entraîneur 
mental va outiller l'athlète (alors bombardé par les attentes des sponsors, 
de la foule, de l'entraîneur et des parents), afin que l'esprit n'entrave pas 
l'expression du corps. 
Le psychologue spécialisé dans le sport intervient dans les champs 
suivant :  

- Relations entraîneurs/entraînés/parents 
- Discours de l'entraîneur 
- Gestion des conflits perturbant la performance, du stress, de la 
performance et de la contre performance 
- Préparation psychologique avant/après la compétition 
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- Stratégies mentales de la réussite, d'objectifs 
- Motivation individuelle et collective 
- Gestion d'équipe et dynamique de groupe 
- Programmation et planification de l'entraînement psychologique 
- Le dopage et la récupération mentale (spécifique à Avantage Mental) 
Il dispose aussi de : 
- Techniques psychocorporelles : techniques de prise de conscience du 
corps, de respiration, massages, sauna . 
- Techniques de relaxation : yoga, zen, training autogène de Schultz, 
relaxation progressive de Jacobson... 
- Techniques comportementales appareillées : biofeedback... 
- Techniques comportementales non appareillées : technique de 
dissociation association... 
- Techniques de visualisation mentale : imagerie mentale et répétition 
mentale 
- Techniques induisant des états modifiés de conscience : Hypnose, 
Sophrologie 
Avec ces techniques, le psychologue est présent pour construire un abri 
mental, une sorte de bulle étanche qui permet à l'athlète le jour de la 
compétition de se préserver de ce qui pourrait le détourner de son objectif. 
Ainsi, l'entraînement mental a pour but de permettre au sujet de contrôler 
ses pensées, ses attitudes, ses actions afin de pouvoir éventuellement les 
changer. Il repose sur l'idée qu'au même titre que la force musculaire peut 
être améliorée par l'entraînement, la force mentale peut être développée 
par l'exercice. 

  :ملخص

اإلعداد النفسي الجيد الذي يخضع للمتابعة واإلشراف الجيد من المدربين يؤدي إلى 
نتائج إيجابية والعكس، فمثال يعتبر القلق أحد االنفعاالت الهامة، وينظر إليه على أساس 
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نفسية التي تؤثر على أداء الرياضيين، وإن هذا التأثير قد يكون أنه من أهم الظواهر ال
  .إيجابيا بدفعهم لبذل المزيد من الجهد، أو بصورة سلبية تعوق األداء

و الرياضي يحتاج إلى التهدئة الذهنية حاجته إلى التهدئة البدنية خالل األيـام الحرجـة   
مهارات جديـدة أو   باكتسابالتي تسبق المنافسة، ومن ثم يجب تجنب إرهاق الرياضي 

 .خطط لم يسبق إتقانها، ألن ذلك يؤثر سلبيا على مستوى كفاءته الذهنية يوم المسابقة

التي تسبق المنافسة بنوع من التهيئة واستعادة الطاقـة البدنيـة   كما يجب تمييز الفترة 
والذهنية واالنفعالية بما يسمح للرياضي أن يكون في أفضل حاالته، ويتحقق ذلـك مـن   

  .خالل فهم كل من خصائص الدورة البدنية والذهنية واالنفعالية، وطبيعة العالقة بينهم

  :مقدمة 
، بأنه العلم الذي يـدرس سـلوك   Sport psychlogyيعرف علم نفس الرياضة         

  ) 1(.اإلنسان في الرياضة

و السلوك هو االستجابات التي يمكن مالحظتها، وأيضا التي ال يمكننا مالحظتها، كالتفكير 

  ...واإلدراك واالنفعال

و يهدف من دراسة السلوك إلى الوصول إلى األسباب التي تؤثر في سـلوك الرياضـي،   

بالسلوك في الرياضة أن علم نفس الرياضة هو أحد أهم المحاور لتحقيق ويرى المهتمون 

الدراسة العلمية لحركة اإلنسان، وبالتالي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعلوم الرياضـة األخـرى   

  .كفسيولوجيا الرياضة، وعلم اجتماع الرياضة

خصيص برنامج و أصبح االهتمام بالمجال التطبيقي لعلم نفس الرياضة، متزايدا، وأصبح ت

لتدريب المهارات النفسية، يسير جنبا إلى جنب مع تطوير المهارات الحركية، والقـدرات  

  .البدنية

ينظر إلى علم نفس الرياضة كأحد المجاالت األكاديمية، على أنه حـديث نسـبيا،           

-Nor" (نورمان تريبلت"وصاحب الفضل في إجراء أول بحث في علم نفس الرياضة هو 
Triplett ( 1897عام)حيث اعتمد على المالحظة المنتظمة لفترة من الوقت بغـرض   )2

  .معرفة أثر حضور الجمهور على تحسن أداء العبي الدراجات
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أول من أسس معمالً لعلم  ،)coleman Griffth" (كولمان جريفث"ويعتبر أيضا         

ـ  لمهارات فقد درس ا. )3(بأمريكا 1925الرياضة في جامعة ألينويز عام  ، ةالـنفس حركي

  .التعلم الحركي، العالقة بين متغيرات الشخصية واألداء الحركي

ابتداء من ستينيات القرن العشرين، تأسست العديد من المنظمات المهنية المتخصصة فـي  

  .مجال علم نفس الرياضة

، تأسست الجمعية الدولية لعلم نفس الرياضة، وعقدت أول مؤتمر لهـا  1965و في عام 

في مدينة روما، والهدف من هذه الجمعية االرتقاء ونشر المعلومات حول ممارسات علـم  

 .نفس الرياضة عبر دول العالم

وينظر إلى اإلعداد النفسي قبل المنافسة كنوع من اإلعداد النفسي قصير المدى وهو       

قليلة التـي تسـبق   وتمثل هذه األيام ال. عادة يبدأ قبل المنافسة بيومين وال يتجاوز أسبوعا

المنافسة وخاصة اليومين األخيرين أهمية كبيرة في البرنامج التدريبي وخاصة من الناحية 

النفسية، لذلك ليس من المستغرب أن يطلق عليها بعض المتخصصين في اإلعداد النفسـي  

حيث إن التقصير في اإلعداد النفسـي خـالل هـذه    ، " فترة اإلعداد الحرجة "للرياضيين 

إنـه مـن   . ة ينعكس بدوره على النواحي األخرى سواء كانت البدنية أو المهارية إلخالفتر

  .األهمية بمكان أن تشهد هذه الفترة أفضل حاالت الرياضي البدنية والمهارية واالنفعالية

كما يجب تمييز هذه الفترة التي تسبق المنافسة بنوع من التهيئة واستعادة الطاقـة البدنيـة   

فعالية بما يسمح للرياضي أن يكون في أفضل حاالته لكل من هذه الجوانـب  والذهنية واالن

الثالثة، ويتحقق ذلك من خالل فهم كل من خصائص الدورة البدنية والذهنية واالنفعاليـة،  

  .وطبيعة العالقة بينهم

  :التهيئة البدنية -1

كما هو معروف أن األداء اإلنساني يطرأ عليه التغيير خالل فترات مختلفة مـن         

حياته، وخالل ساعات محددة من اليوم، بحيث يكون األداء أفضل فـي فتـرة معينـة أو    

إنه من الصعوبة بمكان أن يستطيع أي إنسـان أن  . ساعات محددة مقارنة بفترات أخرى

ولكن التذبذب وعـدم االسـتقرار مـن    . لكل يوم يكون مستعدا لألداء الجيد في كل دقيقة

وبناء على ذلك فإن الدورة تعني األوقات المعينة التي يحقـق  . خصائص األداء اإلنساني

فيها الشخص ارتفاع األداء وانخفاض األداء واختالف درجة األداء بينهما، وإذا كان األمر 
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يختلف بالنسبة لـألداء الرياضـي،   كذلك بالنسبة لألداء اإلنساني بشكل عام، فإن األمر ال 

ومن ثم يجب أن يعرف الرياضي خصائص الدورة التي يشعر بها بحيث عنـدما يـأتي   

  .موعد المنافسة يكون مستعدا لتحقيق أفضل أداء

و تعتبر الدورة البدنية من أسهل الدورات التي يمكن التعرف عليها، والتي يمكن ألغلـب  

شمل االستعداد البدني لألداء، الطاقة فـي الـرجلين،   الرياضيين والمدربين مالحظتها، وت

وعادة فـإن جميـع   . إلخ...كفاءة القلب، االسترخاء المقرون بالطاقة والحيوية للعضالت 

التدريبات التي يؤديها الرياضي خالل برنامج التدريب تقود إلى حالـة الكفـاءة البدنيـة    

مبدأ خفض شدة وحجم الحمـل   ويرى المهتمون بتخطيط حمل التدريب أهمية. للرياضيين

وإعطاء الراحة الكافية، خالل فترة قبل المنافسة، وكما هو معروف أن الطاقة البدنية يعاد 

فالرياضـي  . بناؤها خالل عمليات الجسم الطبيعية في غضون الراحة، الغذاء، االسترخاء

عليـه أن   الذي يبذل مجهودا كبيرا في منافسة أو جرعة تدريب خالل فترة الصباح يتعذر

يكون مستعدا بدنيا عند المساء في نفس اليوم نظرا ألنه لم يحصل علـى فتـرة الراحـة    

  )4( .الكافية التي تسمح باستعادة الطاقة

من تحديد الفترة المالئمة التي تتطلب ) الالعب/ المدرب (إنه من األهمية أن يتأكد        

للجسم باستعادة الطاقة وحيـث يكـون   التوقف عن التدريب البدني قبل المنافسة بما يسمح 

الرياضي شغوفا للنشاط البدني يوم المنافسة، بدال من االشتراك في المنافسة وهو يعـاني  

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الفترة من الراحة تـزداد كلمـا زادت   . من التعب أو اإلجهاد

  .المتطلبات البدنية وفترة التدريب لنوع الرياضة

لمثال يحتاج رياضيو المالكمة والمصارعة راحة من يومين إلى ثالثة فعلى سبيل ا       

أيام قبل المنافسة، بينما رياضيو السباحة وكرة السلة وكرة القدم يحتاجون إلى فترات أكثر 

ورغما من ذلك فإن هناك فروقًا فردية بين الرياضيين في تحديد المدة المالئمـة  . من ذلك

بصرف النظر عن نوع الرياضة يجب أن يتابع الرياضـي  ولذلك و. للراحة قبل المنافسة

األحاسيس والمشاعر قبل المباراة لمعرفة مقدار الراحة المناسب الستعادة الطاقة المثلـى  

لذلك، حيث إن أي ممارسة بدنية يؤديها الرياضي خالل فترة الراحة المثلى يـنقص مـن   

 )5( .درجة االستعداد وكفاءته

فاإلحماء ال يعتبر مهما لوقاية . جزء اآلخر الهام من الدورة البدنيةويمثل اإلحماء ال       

الجسم من اإلصابة فقط، ولكنه بمثابة تنشيط للجسم، ولذلك يجب أن يتسم بالفترة القصيرة 
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نسبيا، وتجنب النشاط العنيف حتى ال يعتبر نوعا من استنزاف الطاقة البدنية التي يحتـاج  

فاإلحماء يمثل الخطوة األخيرة في الدورة البدنية كما يتضـح   .إليها الرياضي في المنافسة

الذي يبين أن هناك انخفاضا واضحا في حمل البرنامج التـدريبي خـالل   ) 1(في الشكل 

األيام القليلة التي تسبق المنافسة، وإن اليوم اآلخر قبل المنافسة يخصص للراحة الكاملـة،  

اف إلى الطاقة الناتجة عن فترة الراحة السابقة ثم يساهم اإلحماء بتنشيط جزئي للجسم، يض

  .مما يساعد على وصول الرياضي إلى أفضل طاقة بدنية

  

  

  

  

  

  )6( يبين الدورة البدنية قبل المباراة :1شكل رقم 

  :التهيئة الذهنية -2

نمط الدورة البدنية من حيث الحاجـة إلـى    -إلى حد كبير–تتبع التهيئة الذهنية        

وبينما يلفت النظر أن أغلب المدربين يسمحون للرياضيين بالحصول . الراحة قبل المنافسة

األيام القليلة التي تسبق المنافسة فإن األمر لـيس  على الوقت الكافي من الراحة البدنية في 

والواقع . كذلك فيما يتعلق بالراحة الذهنية، حيث يكتفون من الجرعات النظرية والخططية

أن ذلك يمثل خطأ كبيرا من وجهة نظر دورة الحمل التي تسبق المنافسة باعتبار أن العقل 

بل المنافسة وباعتبار أن عدم حصـول  يحتاج إلى الراحة احتياج الجسم لذلك خالل فترة ق

الجسم على المقدار المالئم من الراحة الالذهنية يعوق مقدرة الرياضي على تركيز االنتباه 

  )7( .الذهنية، ومن ثم ال يصل إلى قمة حالته الذهنية يوم المباراة اليقظةويضعف من حالة 

تطلب تحديد الفترة بين انتهـاء  و ربما كان االقتراح األفضل للتعامل مع الدورة المعرفية ي

ثم يخصص النصـف  . التدريب البدني وبداية المسابقة ذاتها سواء كانت يوما أو ثالثة أيام

 النشاط البدني

 برنامج التدريب

 المنطقة الحرجة

 زمن    4يوم     3يوم     2يوم    1يوم

 الطاقة

اإلحماء
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األول من فترة الراحة البدنية للجرعات النظرية والمراجعات الخاصة بالنواحي الخططية، 

  )8(.بينما النصف اآلخر يمثل فترة راحة ذهنية

ياضي يحتاج إلى التهدئة الذهنية حاجته إلى التهدئة البدنية خـالل  والخالصة أن الر       

مهارات  باكتساباأليام الحرجة التي تسبق المنافسة، ومن ثم يجب تجنب إرهاق الرياضي 

جديدة أو خطط لم يسبق إتقانها، ألن ذلك يؤثر سلبيا على مستوى كفاءتـه الذهنيـة يـوم    

 .المسابقة

  :التهيئة االنفعالية -3

تعني التهيئة االنفعالية الطريقة التي يشعر بها الرياضي خالل فترة ما قبل وأثنـاء         

المنافسة، وهي الدورة األكثر أهمية بين الدورات الثالث في تحديد استعداد الرياضي قبل 

  .المباراة

النفعاليـة  ، فإن الدورة ا)البدنية والذهنية(وكما هو الحال بالنسبة للدورتين السابقتين       

يجب أن تتميز بفترة الراحة الكاملة، ثم الوصول إلى القمة أثناء المنافسة، وعادة فإن فترة 

وربمـا  . الراحة االنفعالية تزيد عن الفترة المخصصة لكل من الدورتين البدنية والمعرفية

دم هذا ويجب ع. ويتوقف ذلك على الفروق الفردية بين الرياضيين. )9(تبلغ مدة سبعة أيام

الخوف من انخفاض اإلثارة االنفعالية التي يتميز بها بعض الرياضيين خـالل جرعـات   

التدريب األخيرة أو حتى الساعات القليلة التي تسبق المنافسة، حيث يمكن تعبئـة اإلثـارة   

االنفعالية لدى الرياضي في وقت قصير، والمبدأ العام أنه كلما تميز الرياضي بدرجة أقل 

ل المنافسة، كلما استطاع تجميع طاقته االنفعالية على نحـو أفضـل فـي    من االنفعال قب

  )10( .المنافسة

وينظر إلى الدورة االنفعالية كعملية فردية على نحو أكثر مـن الـدورتين البدنيـة           

والمعرفية، وعادة ما يمر الرياضي بدورات انفعالية مختلفة، ومن األهمية أن يالحظ ذلك 

كذلك تجـدر اإلشـارة إلـى أن    . ورة األكثر مالءمة خالل فترة التهيئةلمعرفة طبيعة الد

تحدث معا وتتأثر كل واحدة منها وتؤثر في ) البدنية والذهنية واالنفعالية(الدورات الثالث 

  .األخرى

فعلى سبيل المثال، فإن حشو دماغ الرياضي بالكثير من المعلومات في الفترة األخيرة قبل 

ى الدورة المعرفية فقط، ولكن يؤثر سـلبيا علـى الـدورتين البدنيـة     المنافسة ال يؤثر عل
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إنه من األهمية أن . واالنفعالية، حيث يعوق عمليات التفكير والتركيز ومن ثم األداء الجيد

 .تخصص الساعات القليلة التي تسبق المنافسة للراحة البدنية واالستعداد االنفعالي الجيـد 

)11(  

  :م محدد قبل المنافسةالتزام الرياضي بنظا -4

يقصد بذلك اعتياد الرياضي القيام ببعض األعمال بطريقة محددة، وتجري على        

وتيرة واحدة قبل المسابقة، األمر الذي يزيد من سيطرة الرياضي ويصـبح أكثـر ألفـة    

  .بالمتغيرات المرتبطة بالمسابقة

هذه الفترة أو دوافع هـذا  و بصرف النظر عن نوع نمط السلوك الذي يميز الالعب خالل 

السلوك، فإنه يمكن االستفادة من ذلك بأن يصبح الرياضي أكثر ألفة باألشياء التي يفعلهـا  

فالواقع . قبل المسابقة، ومن ثم يصبح أكثر ألفة وسيطرة على العوامل المرتبطة بالمنافسة

وري في التهيئة أن التزام الرياضي بنمط معين من السلوك قبل المنافسة يؤثر بشكل ال شع

النفسية للرياضي، حيث يسهم بدور المثير أو المنبه لتهيئته من الجوانب البدنية والذهنيـة  

  .واالنفعالية

فعلى سبيل المثال إذا اعتاد الرياضي أن يكون في مكان المباراة قبل أن تبدأ بزمن محـدد  

ي المختلفة بـاقتراب  ساعة واحدة فقط فإن هذا التوقيت يكون بمثابة المنبه لحواس الرياض

  .موعد المباراة، ومن ثم تتهيأ أجهزة الجسم المختلفة لعمل ما هو مطلوب منها

ساعة التي  24ومن أمثلة األعمال التي يمكن أن يسترشد بها الرياضي خالل الـ        

 )12( :تسبق المسابقة ما يلي

 :لزمنا 

يعتبر الزمن من أكثر وأفضل المؤشرات استخداما لتهيؤ الرياضي للمسابقة فعلـى         

 24(سبيل المثال ينصح الرياضي بالقيام بأعمال محددة خالل زمن محـدد خـالل الــ    

التي تسبق المسابقة، ومن ذلك على سبيل المثال موعد وساعات النوم، وقت تناول ) ساعة

  .إلخ...ن اإلحماء الوجبات الغذائية، وقت وزم
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 :النوم 

بصرف النظر عن نظام النوم الخاص بالرياضي، فإنه من األهمية أن يحصل على        

 .ساعات النوم التي يعتاد عليها، وأن يستيقظ في موعد محدد للساعات التي تسبق المسابقة

 :الوجبات الغذائية 

عند تناول الوجبات الغذائيـة  ربما ال توجد قواعد ثابتة يجب أن يتبعها الرياضي        

قبل المباراة، ولكن هناك إرشادات عامة يجب مراعاتها، ومن ذلك تحديد الوقت المناسب 

لتناول الوجبات الغذائية، وخاصة الوجبة الغذائية التي تسبق المباراة، كذلك معرفة أنـواع  

 .الطعام المالئمة

  :الوصول إلى مكان المسابقة 

المسافات، وتباين األماكن التي تعقد فيها المسابقات، فإنه يراعى بالرغم من تفاوت        

أن يصل الرياضي إلى مكان المسابقة في موعد ثابت قبل بدايتها بما يسـمح باسـتكمال   

  .األعمال الروتينية األخرى في مواعيد منتظمة

 و تزداد حاجة الرياضي إلى إتباع نظام محدد مع اقتراب وقت بدايـة المبـاراة، وقبـل   

المسابقة مباشرة، مع األخذ في االعتبار أنه ال يوجد نظام مثالي يصلح لجميع الرياضـيين  

قبل المسابقة، ولكن النظام المثالي هو الذي يساعد الرياضي على تحقيق أفضل اسـتعداد  

 :ونستعرض هنا بعض العناصر الهامة التي تساعد على تحديد ذلـك . وتحقيق قمة األداء

)13(  

معرفة أمارات معينة تنبه الرياضي لالستعداد لبداية المباراة، ومن ذلك يتضمن النظام   .أ 

أو ). خمـس دقـائق  (تحديد الزمن الذي يسبق المسابقة بمدة محددة : على سبيل المثال

تحديد بعض األحداث في المسابقة، أو بعض األنشطة التي يؤديهـا الرياضـي مثـل    

 .اإلحماء

لتصور الـذهني لكيفيـة أداء الواجبـات    يمارس الرياضي خالل جلسة قصيرة جدا ا  .ب 

المطلوبة منه في المسابقة مع التركيز على اإلحساس البصري والحركي لألداء علـى  

 .النحو الجيد
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بعد أداء الرياضي التصور الذهني ينتقل إلى التركيز على الشعور اإليجـابي لـألداء     .ج 

التدعيم النفسـي اإليجـابي   الجيد، حيث إذن ذلك يمثل نوعا من التثبيت والتأكيد على 

 .وتقوية الثقة بالنفس

فحـص  : قائمة األنشطة التـي يؤديهـا   -على نحو سريع–بعد ذلك يراجع الرياضي   .د 

. األدوات، المالبس، أماكن المنافسين، أي شيء يبدو مفيدا في اإلعداد لتنفيذ المبـاراة 

 .تناول يدهوالهدف هو مساعدة الرياضي وتركيز انتباهه على الواجبات التي في م

بعد أن يستكمل الرياضيون مراجعة قائمة األنشطة يوجه االهتمام كامال نحـو بعـض     .ه 

 .العالمات المالئمة التي سبق أن تعلمها خالل تدريب التحكم في االنتباه

وهذه العناصر التي تسبق المسابقة من حيث التعرف على أمارات معينة، والتصور        

الذهني، تأكيد الثقة، ومراجعة قائمة األنشطة، وأخيرا تركيز االنتباه تستغرق على األقـل  

ويتوقف ذلك على طبيعة الرياضي وخصائص . خمس عشرة ثانية، وتتجاوز خمس دقائق

هذه العناصر بمثابة توجيهات يسترشد بهـا الرياضـي بحيـث     ولكن. المسابقة الرياضية

  .يحتفظ بنظام خاص به في غضون اللحظات القليلة التي تسبق المسابقة مباشرة

  :دور المدرب في توجيه الرياضيين في ضوء نتائج المسابقة -5

ر علـى  تمثل استجابات الرياضيين والمدربين لنتائج المسابقة أهمية كبيرة في التأثي       

والنتيجة  Performanceويلفت النظر هنا إلى أهمية التمييز بين األداء . المنافسة التالية

Out come . ـ ال، و)المكسـب (أن األداء الجيد عادة يقود إلى النتيجة اإليجابية يف عض

، ولكن ليس بالضرورة أن يحدث ذلك دائما، فالمكسب )الخسارة(يؤدي إلى النتيجة السلبية 

ليسا تحت سيطرة الرياضيين، وقد تتأثر النتائج بعامل الحظ أو مهارة المنـافس  والخسارة 

  )14( .أو عوامل أخرى

و على ضوء ما سبق، يجب أن يضطلع المدرب بمسؤولية التقيـيم الموضـوعي وفقـا    

ألهداف األداء المطلوب إنجازها، وليس على أساس النتيجة فحسب، فالفريق الذي يلعـب  

ر المباراة وال يجد التقدير من المدرب فإن ذلك يعني عـدم تشـجيع   مباراة جيدة قد يخس

وفي المقابل فإن الفريق الذي يلعب مباراة متواضعة ويكسبها ويجد التقـدير  . األداء الجيد

إضافة لما سبق يعني التركيز . من المدرب فإن ذلك يعني تدعيم المستوى المتواضع لألداء
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ليس األداء بالرغم من أهميـة التركيـز علـى األداء    ، و)النتائج(على المكسب والخسارة 

  .وليس النتائج

إن نتائج أي مسابقة ألي رياضي تقع في واحد من الفئات األربع الموضـحة فـي          

يمكن للرياضي أو للفريق أن يكسب أو يخسر المباراة، كما يمكن أن يكون . 2 الشكل رقم

  .مستوى اللعب جيدا أو ضعيفا

  

  المكسب

  المكسب

  و لكن األداء الضعيف

  المكسب

  و األداء الجيد

  

  

  الخسارة

  

  الخسارة

  و األداء الضعيف

  

  الخسارة

  و لكن األداء الجيد

  جيد                    ضعيف                               

  نوعية األداء                                 

يوضح الفئات األربع لتصنيف الرياضيين على أساس نتائج  :2شكل رقم 

  )15(المسابقة ونوعية األداء

  :المكسب واألداء الجيد. أ

تعتبر هذه الفئة هي األسهل في التعامل مـع الرياضـيين حيـث إن األداء جيـد،            

  .اإلنجازوالمكافأة أي الفوز تحقق، وينصح المدرب بتوجيه التقدير للرياضيين على هذا 

كذلك من األهمية تفسير نجاح الرياضيين في ضوء ما يتمتعون به من قـدرات مهاريـة   

  .ونفسية، حيث إن ذلك يزيد من ثقتهم في أنفسهم وقيمة الذات لديهم
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 -بالرغم من أنه شـيء مسـتحب   –إضافة إلى ما سبق يجب عدم التركيز على المكسب 

ذله الرياضيون في المباراة، وما هي أهـداف  ولكن يوجه التركيز أكثر نحو الجهد الذي يب

  .األداء، وفي هذا المعنى ينظر إلى المسابقة كنوع من التمرين

و تجدر اإلشارة إلى أهمية توجيه الرياضيين إلى النقاط السلبية في المبـاراة، ومـا هـي    

. باشرةاالقتراحات لتطوير األداء، على أن يتم ذلك في التمرين التالي وليس بعد المباراة م

  .ويقدم في شكل التوجيه اإليجابي البناء وليس النقد السلبي

  :المكسب ولكن األداء الضعيف. ب

عندما يكسب الفريق المباراة أو يحقق فوزا بالرغم من أن مسـتوى األداء فـي          

المسابقة كان ضعيفا، فمن األهمية أن يعرف أفراد الفريق أن المكسب الذي تم تحقيقه جاء 

ويمثل ذلك أهمية كبيـرة  . ضعف المنافس وليس كنتيجة لقدراتهم البدنية والمهاريةبسبب 

حتى ال يكافأ الرياضيون أنفسهم على النتائج وينسبون ذلك لقدراتهم وجهدهم وذلك يخالف 

  )16( .الواقع

هذا وبالرغم من ضعف األداء، فمن األهمية مكافأة الرياضيين الذين تميزوا باألداء الجيد، 

 .عدة الرياضيين في التعرف على جوانب الضعف ومن ثم التمرين عليها وتطويرهاومسا

)17(  

و بشكل عام، من األهمية أال يكون التوجيه ضربا من العقاب نتيجة ضعف األداء، ولكـن  

  .يقدم في شكل إيجابي وبناء

  :الخسارة ولكن األداء الجيد. ج

تمثل هذه الفئة من النتائج المتوقعة األكثر صعوبة، فما أقسى علـى الـنفس مـن           

كيف يمكن التعامل مـع انخفـاض الـروح المعنويـة     . الخسارة بالرغم من األداء الجيد

  للرياضيين أو الفريق ؟

ربما كان من المناسب أن يقدم المدرب حديثا موجزا مع الرياضيين عقب المباراة ربما   

يتجاوز الدقيقتين، حيث إن كل رياضي يعيش تجربة الفشل بطريقته الخاصة، ويفضـل   ال

  )18( :أن يتضمن الحديث النقاط التالية
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 .تقدير الجهد واألداء المتميزين بالرغم من الخسارة -

الخسارة تعتبر شيئا طبيعيا ومتوقعا في الرياضة، وال تنقص من التقـدير لـألداء    -

 .والجهد الجيدين

تمثل ردود فعل طبيعية للخسارة، ) الغضب -الحزن (ن المشاعر السلبية توضيح أ -

وربما يصعب التخلص منها بعد المباراة مباشرة، ولكن يمكن التخلص منها مـع  

 .مضي الوقت يوما أو يومين

يمكن اإلقالل من أهمية النتائج لهذه المسابقة، وذلك لتقليل التأثير السلبي للخسارة  -

 .لذاتهعلى تقدير الرياضي 

  :الخسارة واللعب الضعيف. د

عندما يواجه المدرب هذه الفئة، فمن األهمية أن يعزي الفشل كنتيجة للتقصير فـي         

كما أن من األهميـة أن  . الجهد، والحاجة إلى تحسين المهارات البدنية والمهارات النفسية

  .يعبر عن عدم الرضا للجهد واألداء الضعيفين

لة بعدم التحدث مع الرياضيين بعد المباراة مباشرة، وإرجاء ذلك إلى و ينصح في هذه الحا

وبالرغم . التمرين التالي للمسابقة حيث يتم التركيز على المشكالت الفعلية وكيفية تطويرها

 .من ذلك يجب عدم إغفال تقدير الجهد واألداء لبعض الرياضيين الذين أظهروا أداء حسنا

)19(  

بالنسبة للفئات األربع تذكير الرياضيين بأن كل مسـابقة بمثابـة   هذا ومن األهمية بمكان 

لتحقيق األهداف الطويلة المدى، أي المراجعة لمدى التقدم نحو األهداف التـي وضـعها   

الرياضي، وعندما تتحقق األهداف فإن ذلك مكافأة له، ومن ثم يتطلع نحو األمام لتحقيـق  

ألهداف يجب معرفـة األسـباب ومواصـلة    وإذا أخفق في تحقيق بعض ا. الخطوة التالية

فذلك يمثل طريقة بناءة للنظر نحو كـل مسـابقة   . التمرين مع االقتناع بضرورة التحسن

  )20( .لالحتفاظ برؤية صحيحة نحو المكسب والخسارة

  :تقييم الخصائص النفسية المرتبطة بالمنافسة للرياضيين. ر

هناك بعض وسائل القياس التي يمكن أن يستخدمها المدرب مع الرياضيين للتعرف        

على الخصائص النفسية لهم، باعتبار أن هذا اإلجراء يمثل قيمة هامة لمساعدة الرياضيين 
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على الوصول إلى معرفة ما هي الخصائص النفسية األكثر ارتباطا بالنجـاح فـي األداء،   

الخصائص النفسية المرتبطة بانخفاض وضعف مسـتوى األداء،  وفي نفس الوقت ما هي 

ومن ثم العمل على إعداد الرياضي في أفضل حاالته النفسـية لتحقيـق أفضـل إنجـاز     

  )21( .رياضي

  :خالصة 

إن أهمية الرياضة في المجتمع والتي هي نشاط، واسع، ومتنوع، أصـبحت ذات           

بسيطة التي كانت تعرف بها الرياضة، فوجدت سمات وصفات متميزة، فتغيرات النظرة ال

نفسها مستفيدة من معطيات ومناهج البحث العلمي، وتكيف هذه المناهج مـع خصوصـية   

الحياة الرياضية، واستطاعت أن تحدد معالم الرياضة كعلم، يشخص، ويدرس، وارتبطت 

 بالعلوم األخرى، وظهر علم النفس الرياضـي، وعلـم االجتمـاع الرياضـي، والطـب     

  ...الرياضي

ويعرف علم نفس الرياضة، بأنه يدرس سلوك اإلنسان لمعرفة كيف تؤثر العوامل        

  .النفسية في السلوك الرياضي، وكيف تؤثر الرياضة على الجوانب النفسية لفرد

و اإلعداد النفسي الجيد الذي يخضع للمتابعة واإلشراف الجيد من المدربين يؤدي إلى 

كس، فمثال يعتبر القلق أحد االنفعاالت الهامة، وينظر إليه على أساس نتائج إيجابية والع

أنه من أهم الظواهر النفسية التي تؤثر على أداء الرياضيين، وإن هذا التأثير قد يكون 

  .إيجابيا بدفعهم لبذل المزيد من الجهد، أو بصورة سلبية تعوق األداء

باإلضافة إلى درجة من التنشيط حالة انفعالية و يختلف القلق عن االستثارة في كونه يشمل 

ن من شدة السلوك واتجاه غير سارة، لذا يستخدم مصطلح القلق في وصف مركب مكو

  .االنفعال، واتجاه االنفعال في القلق سلبي ألنه يصف أحاسيس ذاتية غير سارة

داء أللفوجود المرشد النفسي ضمن طاقم الفريق الرياضي يساعد في توجيه الرياضيين 

  .الجيد والنتائج اإليجابية
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  :قائمة المراجع 

  : المراجع باللغة العربية

بيروت ، االختبارات والقياسات في التربية البدنية والرياضةإبراهيم أحمد سالمة ،  - 1

1980. 

، الدار القومية للطباعة والنشـر،  القـاهر،   أصول علم النفسأحمد عزت راجح ،  - 2

1996. 

 دراسات في الصحة النفسية، فعالية الـذات، االضـطرابات   الرحمن،.عأحمد السيد  - 3
 .1998دار قباء للنشر والتوزيع، القاهرة، ، السلوكية

 ،دار النهضـة العربيـة للطباعـة   ، 10ط  ،علم النفس التربويأحمد زكي صالح ، - 4

 .، بدون سنة نشرالقاهرة

 .2000، مصر، ، دار الفكر العربي2، طعلم النفس الرياضةأسمة كامل راتب،  - 5

، دار الفكر العربي، القـاهرة  دوافع التفوق في النشاط الرياضيأسامة كامل راتب،  - 6

1998. 

 ،، مطابع التعلـيم العـالي ، بغـداد   علم االجتماع الرياضيجالل البادي وآخرون،  - 7

1989. 

 .1981 ،دار الكتاب اللبناني، بيروت ،3، ط علم النفسجميل صليبا ،  - 8

، األمراض النفسية والعقلية واالنحرافـات السـلوكية  جالل سعيد، الصحة العقلية،  - 9

 .1985عالم الكتاب، مصر، 

، عالم الكتـاب،  2، طالصحة النفسية والعالج النفسيحامد عبد السالم زهران،  - 10

 .1979القاهرة، 

، دار الفكـر  االختبارات والقياسات لالعبي كـرة القـدم  حنفي محمود مختار،  - 11

 .1993مصر،  العربي،
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، دار قبـاء للنشـر   دراسات فـي الصـحة النفسـية   حامد السيد عبد الرحمان،  - 12

 .1998والتوزيع، مصر، 

، القاهرة-عالم الكتب،2، ط الصحة النفسية والعالجحامد عبد السالم زهران ،  - 13

1979. 

، دار اآلفاق الجديـدة، بيـروت،   2، طعلم النفس الفيزيولوجيكاظم ولي آغا،  - 14

 .بدون سنة نشر

، الهيئـة المصـرية العامـة    سيكولوجية الجماعات والقيادةمليكة لويس كامل،  - 15

 .1989للكتاب، القاهرة، 

 .1981مصطفى غالب، علم النفس التربوي، دار الهالل، بيروت،  - 16

، ديـوان المطبوعـات   اإلحصاء والقياس النفسي والتربـوي مقدم عبد الحفيظ،  - 17

 .1993الجامعية، الجزائر، 

، جامعة بغداد، كليـة  1، طعلم النفس الرياضيطه الويس، نزار مجيد الكامل،  - 18

 .1980الرياضة، بغداد، 

 .1992 ،دار الفكر العربي القاهرة 1ط ،التدريب الرياضي: عصام عبد الخالق - 19

، دار المعـارف،  1، طسيكولوجية التدريب والمنافسـات عالوي محمد حسن،  - 20

 .1992القاهرة، 

، الهيئـة المصـرية العامـة    والقيادةسيكولوجية الجماعات لويس كامل مليكة،  - 21

 .1989للكتاب، القاهرة، 

 .1981بيروت  ،، مكتبة الهالل علم النفس التربويمصطفى غالب ،  - 22

مصطفى غالب ، اإلسالم، القلق، الخجل ،منشـورات دار الهـالل ، بيـروت،      - 23

1980. 

  :المراجع باللغة األجنبية 

1- Edgar Thill et Raimond thomas et José Caja. Manuel de l'éducateur 

sportif, 8eme Edition, Vigot, Paris, 1991. 

01
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2- Jurgen Weineck, Manuel d'entrainement : traduit de l'Allemand par 

Michel Port man et Robert Handschuh, Edition Vigot, Paris,1993. 

3- Jurgen Weineck. Biologie du sport: traduit de l'allemand par Robert 

handschuh, Edition Vigot, Paris, 1992. 

4- Mativev, Aspects fondamentaux de l'entraînement, Edition vigot, paris 

1983. 

5- Richard B et Alderman, Manuel de la psychologie du sport, Edition Vigot 

Paris 1990. 

6- William Gasparini , Sociologie de l’organisation sportive, Edition la 

Découverte, France ,2000 . 

  :التهميش
، ص 2000، دار الفكر العربي، مصر، 2، طعلم نفس الرياضة: أسامة كامل راتب ()

17. 
  .24نفس المرجع ، ص ) 2(
، 1996للطباعة والنشر، القاهرة، ، دار القومية أصول علم النفس: أحمد عزة راجح )3(

  .32ص 

، 1996، دار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، أصول علم النفس: أحمد عزة راجح ‐)4(

 .32ص 

، جامعة بغداد، بغداد، 1، طعلم النفس الرياضي: نزار مجيد الكامل طه الويس -)5(

 .36، ص 1980

(6) - Jurgen Weineck. Biologie du sport: traduit de l'allemand 
par Robert handschuh, Edition Vigot, Paris :1992, p 142 

 .399، مرجع سابق، ص علم نفس الرياضةأسامة كامل راتب، )7(

8‐ Mativev: aspects fondamentaux de l'entraînement, édition vigot, paris 

1983, p 243 
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، جامعة بغداد، بغداد، 1، طالنفس الرياضيعلم : نزار مجيد الكامل طه الويس )9( 

 .39، ص 1980
، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، بدون 1، طعلم النفس الفيزيولوجي: أغاكاظم ولي ) 10(

  .98سنة، ص 
  .400، مرجع سابق، ص علم نفس الرياضةأسامة كامل راتب، ) 11(
  .401أسامة كامل راتب، مرجع سابق، ص  )12(

 .402 المرجع نفسه، ص) 13(

  .402، مرجع سابق، ص علم نفس الرياضةأسامة كامل راتب، ) 14(

، ص 1992، دار الفكر العربي، القاهرة، 1، طالتدريب الرياضيعصام عبد الخالق، )15(

109.  
، دار الفكر العربي، القاهرة دوافع التفوق في النشاط الرياضيأسامة كامل راتب، ) 16( 

 .317، ص 1998

(17)- William Gasparini : Sosiologie de l’organisation sportive ,ed la 
Découverte, France ,2000, p 109 

، الهيئة المصرية العامة سيكولوجية الجماعات والقيادة: مليكه لويس كامل -)18(

 .28، ص 1989للكتاب، القاهرة، 

  .406، مرجع سابق، ص علم نفس الرياضة :أسامة كامل راتب)19(

، 1992، دار الفكر العربي، القاهرة، 1، طالتدريب الرياضي: عصام عبد الخالق -)20(

 .184ص 

- )21( Richard B et Alderman  : Manuel de la psychologie du sport", 

Edition Vigot Paris 1990, p 68 
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 مجلة البحوث والدراسات العلمية
 جامعة الدكتور يحيى فارس

Email :  revue@univ-medea.dz 
 

مبدأ التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الجنائي 
  الوطني

  فخـار هشــام .د

  يحي فارس بالمديــة.كلية الحقوق، جامعة د

fekhar@ymail.com 

 

Résumé: 
           Le principe de complémentarité entre la Cour pénale internationale 
et les juridictions pénales nationales confirme le rôle principal des 
Pouvoirs judiciaires nationales,comme il donne au CPI une compétence 
qui est capable d'intervenir à la bonne administration de la justice pénale 
internationale en cas d'échec des États. 

  :ملخص
إن مبدأ التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية الوطنية يؤكد   

على الدور األصيل للسلطات القضائية الوطنية، كمـا أنـه يجعـل للمحكمـة الجنائيـة      
ميا قادرا على التدخل لتصحيح إدارة العدالة الجنائية الدولية فـي  اختصاصا احتياطيا عال

  .حالة إخفاق الدول في ذلك
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  :مقدمة
شكل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية تحوال هاما ونقطة فارقة في تطور القضـاء    

الجنائي الدولي، حيث تم التوافق بين دول العالم باألغلبية على ضرورة إيجـاد محكمـة   

دولية دائمة، تختص بمالحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم األكثر خطورة، كجريمـة   جنائية

وجريمة العدوان، وهي تلـك  1اإلبادة الجماعية، والجرائم ضد اإلنسانية، وجرائم الحرب،

  .الجرائم التي تصنفها المواثيق واالتفاقيات الدولية على أنها جرائم ذات طبيعة خاصة

ية الدولية ليضع حدا لظاهرة اإلفالت مـن العقـاب، ويجمـع    ويأتي إنشاء المحكمة الجنائ

معظم فقهاء القانون الدولي الجنائي على التوصل إلى هذه الهيئة جاء ليتوج مسيرة عقـود  

من الكفاح من أجل العدالة والحيلولة دون إفالت مرتكبي الجرائم من المالحقة والمحاكمة، 

ن األحداث التي ساهمت في تطـوير معـالم   السيما وأن القرن العشرين قد شهد العديد م

القانون الدولي الجنائي على الرغم من حداثة فكرة إنشاء قضاء جنائي دولي، وعدم ظهور 

وبذلك تعد المحكمة الجنائية الدولية  ،2تطبيقات عملية له إال في أعقاب الحربين العالميتين

ص قضائي لمالحقة األفـراد  إنجازا تاريخيا لإلنسانية فهي أول محكمة دائمة ذات اختصا

  .المرتكبين للجرائم المحددة في النظام األساسي للمحكمة

وعالوة على المبادئ الجنائية العامة التي ضمنها النظـام األساسـي للمحكمـة      

الجنائية الدولية والتي  يتعين على المحكمة أن تراعيها عند نظرها في الدعوى التي تحال 

بصدد الجرائم الخاضعة لواليتها، ثمة مبادئ قانونية أخـرى  إليها، وممارسة اختصاصها 

واجبة المراعاة أمام المحكمة، يأتي في مقدمتها مبدأ التكاملية بينها وبين القضاء الجنـائي  

  .الوطني

بحيث حرصت الدول منذ بدء أعمال اللجنة التحضيرية الخاصة بإنشاء المحكمة 

حترام مبدأ سيادة الدول على إقليمها وما يستتبعه الجنائية الدولية على التأكيد على وجوب ا

من حقها في ممارسة سلطاتها القضائية على ما يدخل في نطاق هذه السلطات من جـرائم  

  .دولية

وقد أشارت ديباجة مسودة النظام األساسي، استندا لذلك، إلى أن القصد من وراء 

، وقد عرضـت  xviiنائية الوطنيةإنشاء هذه المحكمة هو أن تكون مكملة للنظم القضائية الج

وإذ تؤكد أن المحكمـة الجنائيـة   : "ذلك الفقرة العاشرة من ديباجة النظام األساسي بنصها

الدولية المنشأة بموجب هذا النظام األساسي ستكون مكملة للواليـات القضـائية الجنائيـة    
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كررت المادة ولكي تتأكد الصفة الملزمة لهذا المبدأ الذي صرحت به الديباجة  ،3"الوطنية

تنشأ بهذا : "األولى من النظام األساسي النص عليه في سياق عبارة النص مجملة على أنه

  4".وتكون المحكمة مكملة للواليات القضائية الجنائية الوطنية......محكمة جنائية دولية

وقد كان من أهم الدوافع لألخذ بهذا المبدأ واعتماده هو جعل المحكمة مقبولـة   

عدد من الدول حتى تتمكن من القيام بواجباتها، وذلك بإعطاء القضاء الـوطني  لدى أكبر 

للدول األطراف الوالية المبدئية على الدعوى بالنسبة للجرائم الواردة في النظام األساسـي  

  5.للمحكمة

إذ أن الهدف األساسي من وراء إنشاء والية قضائية دولية على الجرائم الدوليـة  

احمة والية القضاء الجنائي الوطني على هذه الجرائم والتي يمارسها قيد النظر لم يكن مز

بنحو معتاد، سواء على أساس مبدأ اإلقليمية، أومبدأ االختصاص العالمي للقضاء الجنـائي  

الوطني بالنسبة للجرائم ذات الصفة الدولية، وإنما جاءت والدة الوالية القضائية الدوليـة  

الت مرتكبي الجرائم الدولية المعنية من العقـاب، ولـيس   بصدد تلك الجرائم بهدف منع إف

  6.بهدف التعدي على اختصاص القضاء الجنائي الوطني

ولكي نستطيع فهم مبدأ التكاملية كما ورد في النظام األساسي، فإنه يتوجب علينا 

ماهو تعريف مبدأ التكامليـة  : إلقاء الضوء على الموضوع من خالل طرح اإلشكال التالي

لمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية الوطنية؟ وما هـو نطاقـه ؟ ومـا هـي     بين ا

  ضماناته؟

  .تعريف مبدأ التكاملية: أوال

ذلك المبدأ الـذي يرسـم الحـدود الفاصـلة بـين      :" يعرف مبدأ التكاملية بأنه 

  7".اختصاصات القضاء الوطني واختصاص المحكمة الجنائية الدولية

بدأ الذي يمنح الدولة ذات االختصاص بالنظر فـي دعـوى   الم:" كما يعرف بأنه

معينة فرصة متابعة الدعوى الجنائية بنفسها بدون تدخل خارجي، فإذا تعذر ذلـك، يقـوم   

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ولذلك فإنه يطلق عليهـا تسـمية المحكمـة الدائمـة     

  8".االحتياطية

المبدأ الذي يضع قيودا محـددة علـى ممارسـة المحكمـة     :" ويعرف أيضا بأنه

الجنائية الدولية الختصاصاتها التي سيكون مرهونا دائما برغبة وكفاءة وقـدرة ونزاهـة   
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السلطات الوطنية إزاء واقعة معينة تشكل جريمة دولية معترف بها في قـانون المحكمـة   

  9".وإال ستكون هذه األخيرة المالذ األخير لذلكالجنائية الدولية للمحاكمة والعقاب، 

ويعد هذا التعريف األخير هو التعريف الراجح الذي يتوافق مع نصوص النظـام  

األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومع الهدف الذي تبنته الدول منذ بدء أعمـال اللجنـة   

أكيد على وجوب احترام التحضيرية الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية من خالل الت

مبدأ سيادة الدول على إقليمها وما يستتبعه من حقها في ممارسة سلطاتها القضائية على ما 

  .يدخل في نطاق هذه السلطات من جرائم

وبناء على ما سبق فإن مدلول هذا المبدأ ينصـرف إلـى تلـك العالقـة بـين        

دولية، وتتميز هذه العالقـة  االختصاص القضائي الوطني، واختصاص المحكمة الجنائية ال

وذلك بعدم جواز استبدال القضاء  ،10بأنها تكميلية واحتياطية بالنسبة الختصاص المحكمة

الجنائي الوطني بالقضاء الدولي، فليس للمحكمة الجنائية الدولية أن تنظر في الجرائم التي 

ئم، مما يعنـي  تدخل في اختصاصها إذا كان القضاء الداخلي قد وضع يده على هذه الجرا

  .11أن المحكمة الجنائية الدولية مكملة فقط للقضاء الجنائي الوطني في الدول األطراف

فقد كان هناك اتفاق كبير بين ممثلي الوفـود المشـاركة فـي مـؤتمر رومـا        

الدبلوماسي، منذ بداية األعمال التحضيرية إلعداد نظام روما األساسي، علـى أال تكـون   

ص القضائي الوطني واختصاص المحكمة الجنائية الدوليـة، كتلـك   العالقة بين االختصا

العالقة الموجودة بين القضاء الجنائي الوطني والمحـاكم الجنائيـة المؤقتـة، كالمحكمـة     

الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، حيث كانت تقـوم  

المشترك والمتزامن، مـع أسـبقية أو أولويـة    هذه العالقة على أساس مبدأ االختصاص 

اختصاص هاتين المحكمتين على اختصاص القضاء الوطني، فقد اتفق المجتمعـون فـي   

مؤتمر روما على أن يكون اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، اختصاصـا تكميليـا أو   

  .12احتياطيا الختصاص القضاء الجنائي الوطني

ولة ذات االختصاص بالنظر فـي دعـوى معينـة    واستنادا لهذا الطرح تمنح الد  

فرصة متابعة الدعوى الجنائية بنفسها بدون أي تدخل خارجي، وخاصة أن الغرض مـن  

إنشاء المحكمة الجنائية الدولية هو ضمان عدم إفالت أحد من العقاب عن ارتكاب الجرائم 

ي، فإذا تعذر ذلك، الدولية، األمر الذي يمكن تحقيقه عن طريق المحاكمة في القضاء الوطن

يقوم اختصاص المحكمة التكميلي والذي يفضل البعض اسـتنادا إليـه تسـمية المحكمـة     
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بالمحكمة الدائمة االحتياطية، وقد تكفلت عدة نصوص في النظام األساسي بإيضاح المراد 

من النظام األساسـي   17، وخاصة المادة 13بهذا المبدأ أو االختصاص التكميلي للمحكمة

ة بالمقبولية أو شروط قبول المحكمة الجنائية الدوليـة النظـر بالـدعوى المقدمـة     المتعلق

  14.إليها

يتضح لنا جليا مما سبق معنى مبدأ التكاملية بتجسيده لحقيقة العالقة بين المحكمة   

الجنائية الدولية والسلطات القضائية الوطنية، والمتمثلـة فـي االختصـاص االحتيـاطي     

ولية، وأولوية االختصاص للمحاكم الوطنية في نظر وقمـع الجـرائم   للمحكمة الجنائية الد

  .الدولية الخطيرة

  .نطاق مبدأ التكاملية :ثانيا

كما سبق وأشرنا فإن أهم مبدأ يحكم النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية هو   

الدولية، فهذه األخيرة مبدأ التكاملية بين الوالية القضائية الوطنية ووالية المحكمة الجنائية 

في حال ما إذا كانت دولـة   15ال تقبل الدعوى الخاصة بأية جريمة تدخل في اختصاصها

لها والية على هذه الدعوى قد أجرت التحقيق أو المقاضاة فيها أو كانـت تجـري فيهـا    

التحقيقات في نفس الوقت الذي أحيلت فيه الشكوى إلى المحكمة، أو كان شخص منسـوبة  

لتهمة موضوع الدعوى، ولكن للحيلولة دون إفالت المجرمين من المحكمة والعقـاب  إليه ا

قد تقبل المحكمة الجنائية الدولية النظر في نفس الدعوى التي عقدت فيها الواليـة لدولـة   

، وذلك في حال تبين أن األخيرة غير قـادرة أو غيـر راغبـة فـي ممارسـة      16معينة

  17.اختصاصها الوطني

المالحظة أن استخدام عبارتي غير راغبة وغير قادرة يضيق ويحد مـن  وتجدر   

اختصاص المحكمة ألنهما عبارتان تحمالن مفهوما واسعا يغلب عليه المعيار الشخصـي  

على المعيار الموضوعي، وعليه فقد كان من األفضل استخدام عبارات أخرى كعبارة عدم 

يحدد ما إذا كان القضاء الـوطني مـؤهال   الفعالية وعدم اإلتاحة، لتقديم معيار موضوعي 

  .لالضطالع بتبعاته إزاء هذه الجرائم أم ال

وبالطبع فإن عبء إثبات عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها على القيام بالتحقيق أو   

المحاكمة يقع على عاتق المحكمة الجنائية الدولية، وقد حددت الفقرتين الثانية والثالثة مـن  

  :حديد المحكمة لعدم الرغبة أو القدرة بما يليكيفية ت 17المادة 
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لتحديد عدم الرغبة في دعوى معينة، تنظر المحكمة في مدى توافر واحد أو أكثر / 2"...

من األمور التالية، حسب الحالة، مع مراعاة أصول المحاكمات التي يعترف بها القـانون  

  .الدولي

و جرى اتخاذ القـرار  جرى االضطالع باإلجراءات أو يجري االضطالع بها أ  )أ 

الوطني بغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم داخلة 

  .05في اختصاص المحكمة على النحو المشار إليه في المادة 

حدث تأخير ال مبرر له في اإلجراءات بما يتعارض في هذه الظروف، مع نيـة    )ب 

 .تقديم الشخص المعني للعدالة

و ال تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزيه، أوبوشرت أو لم تباشر اإلجراءات أ  )ج 

تجري مباشرتها على نحو ال يتفق في هذه الظروف مع نيـة تقـديم الشـخص    

 .المعني للعدالة

لتحديد عدم القدرة في دعوى معينة تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قـادرة،  / 3

أو بسـبب عـدم تـوفره، علـى      بسبب انهيار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني

إحضار المتهم أو الحصول على األدلة والشهادة الضرورية أو غير قادرة لسبب آخر على 

  ".االضطالع بإجراءاتها

ويستفاد من ذلك أن النظام األساسي قد حدد أمورا معينـة يمكـن للمحكمـة أن      

قيقيـة فـي تقـديم    تستخلص من خاللها أن الدولة المعنية ليس لديها الرغبة الجـادة والح 

الشخص المعني للعدالة، أو أنها تسعى من خالل اتخاذ بعـض التـدابير أو اإلجـراءات    

  .لحماية هذا الشخص من المسؤولية

غير أنه لن يكون من السهل على المحكمة إثبـات عـدم رغبـة الدولـة ذات       

المعيـار  االختصاص في المحاكمة أو في المحاكمة النزيهة والمستقلة، والذي يغلب عليه 

سابقتي الذكر، حيث لن يكون من السـهل  ) أ، ج(الشخصي، خاصة فيما يتعلق بالفقرتين 

على المحكمة الجنائية الدولية الحصول على المعلومات التي تثبت نية المحكمة الوطنيـة  

  18.في حماية الشخص من المحكمة أوعدم نزاهة واستقاللية إجراءاتها

هيار كلي أو جوهري في النظام القضائي للدولة ومعنى ذلك أنه إذا كان هناك ان  

المعنية، أو عدم توافر هذا النظام أصال بالشكل الذي يؤدي إلى عـدم إمكانيـة إحضـار    
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المتهم، أو الحصول على األدلة والشهادة الضرورية، أو كان غير ذلك من األسباب التـي  

اكمة، كان ذلك دليال على عدم ال تمكن الدولة من القيام باإلجراءات الالزمة للتحقيق والمح

قدرة الدولة على التحقيق والمحاكمة، والذي بتوافره ينعقد االختصاص للمحكمة الجنائيـة  

  .الدولية

ويكون إثبات المحكمة لعدم قدرة الدولة ذات االختصاص علـى القيـام بعـبء      

للنظـام  التحقيق أو المحاكمة أمرا ميسرا، خاصة في حاالت االنهيار الكلـي أو الجزئـي   

حيث يغلب علـى عـدم القـدرة المعيـار      19القضائي كما في حالتي يوغسالفيا ورواندا،

  .الموضوعي الذي من السهل تبينه

وبتحقق ما سبق ينعقد االختصاص مباشرة للمحكمة الجنائيـة الدوليـة والتـي    

تختص بموجب نص المادة الخامسة من النظام األساسي بـأربع طوائـف مـن الجـرائم     

  20:وهي

  .جريمة اإلبادة الجماعية ـ

 .ـ الجرائم ضد اإلنسانية

 .ـ جرائم الحرب

  .ـ جريمة العدوان

وللمدعي العام أن يباشر التحقيقات األولية إما بناء على إحالة دولة طـرف، أو    

إحالة مجلس األمن، أو من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تـدخل فـي   

ى المدعي العام هاهنـا أن ينظـر فيمـا إذا كانـت هـذه      اختصاص المحكمة، ويجب عل

المعلومات توفر أساسا معقوال يحمل على االعتقاد بأن جريمة قـد ارتكبـت أو يجـري    

التـي تحـدد    17ارتكابها، أو ما إذا كانت القضية مقبولة أو باإلمكان قبولها وفقا للمادة 

و ما إذا كان يرى بأن هناك أسـبابا  األحكام التي يخضع لها المسائل المتعلقة بالمقبولية، أ

تحمله على االعتقاد بأن إجراء التحقيق لن يحترم مصالح العدالـة آخـذا فـي الحسـبان     

  .خطورة الجريمة ومصلحة المجني عليه

وفي كل األحوال على المدعي العام أن يخطر الدائرة التمهيدية والدولة المقدمـة    

إذ ما تبين له نتيجة للتحقيق الذي أجراه أنـه ال  لإلحالة أو مجلس األمن، بحسب األحوال، 

  21.يوجد أساس كاف للمقاضاة، أو أن المقاضاة ال تخدم مصالح العدالة
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وبعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمتابعة المتهمين وضمان محاكمة عادلة وسريعة   

أبـدت   لهم، تنفذ أحكام المحكمة بالسجن في دولة تعينها المحكمة من قائمة الـدول التـي  

استعدادها الستقبال األشخاص المدانين، ولها أن تقرن قبولهـا بشـروط توافـق عليهـا     

المحكمة، وتراعي المحكمة عند ممارستها لتقديرها الخاص المتعلق بتعيين الدولـة التـي   

، مبدأ التوزيع العادل الذي يقضي بان تتقاسم الدول األطـراف  22تقوم بتنفيذ أحكام السجن

  .أحكام السجن التي توقعها المحكمةمسؤولية تنفيذ 

  :ضمانات مبدأ التكاملية: ثالثا

إن االختصاص األصيل الذي ينعقد للوالية القضائية الوطنية ابتداء حسب رأينـا  

يكون بعد أن تستوفي جملة من الضمانات، كأن تعـرف الجـرائم والمبـادئ المتعلقـة     

الوطني الذي تطبقه المحاكم الوطنية، وأن بالمسؤولية الجنائية، وحقوق الدفاع في التشريع 

تتغلب على العقبات التي تعترض تعهد الدول بمالحقة مرتكبي الجرائم الدولية التي تدخل 

  .في نطاق اختصاص المحكمة، مع ضرورة توفير محاكمة عادلة

ومن أهم ضمانات مبدأ التكاملية إدماج الجرائم الدولية ضمن الجرائم المعاقـب  

تشريعات الوطنية للدول، ويكون ذلك وفقا ألحكام التجريم العام فـي التشـريع   عليها في ال

الجنائي الوطني الذي يتخذ طابعا تكميليا، إذ أنه يتعلق باألفعال التي لم يتم تجريمها علـى  

نحو محدد بإخضاعها للعقاب وفقا لمبدأ الخاص يقيد العام وإن الجمع بين التجـريم العـام   

ه أيضا عن طريق التطبيق الفرعي ألحكام أخـرى مـن القـانون    والخاص يمكن استكمال

الجنائي العام، ويمنح هذا المنهج األخير عددا من المميزات، إذ أنه يتيح الوفـاء الكامـل   

بااللتزامات التعاقدية فيما يتعلق بقمع الجرائم الدولية، مع مراعاة التمييز الواجب فيما بين 

  23.تلك الجرائم

الوطني بغية قمع الجرائم الدولية على الصعيد الوطني بالعديد  كما يهتم التشريع

من المواضيع األخرى كإعمال قاعدة االختصاص الجزائي العالمي، بأن يكون على كـل  

طرف متعاقد في اتفاقيات القانون الدولي الجنائي مالحقة المجـرمين لمحـاكمتهم أمـام    

هذا إلى جانـب تنظـيم مسـألة     24كمةالقضاء الوطني أو تسليمهم إلى دولة معنية بالمحا

، 25التعاون في مجال تسليم المجرمين والمساعدة القضائية الدولية في الشـؤون الجنائيـة  

  .27، واإلجراءات الجنائية وخاصة ما تعلق بالضمانات القضائية26والتقادم
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من النظام األساسي للمحكمة على أنـه تتعـاون الـدول     76هذا وتنص المادة 

قا ألحكام هذا النظام األساسي، تعاونا تاما مع المحكمة الجنائية الدولية فيمـا  األطراف، وف

  28.تجريه في إطار اختصاص المحكمة، من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليها

بالتعاون مع المحكمة إلى القواعد العامـة فـي إبـرام     موتستند مثل هذا االلتزا

بتنفيذها بحسن نية إعماال لقاعـدة العقـد شـريعة     االتفاقيات الدولية، التي تتلزم أطرافها

المتعاقدين، ويشتمل هذا االلتزام بالتعاون على كافة إجراءات التحقيق والتقاضي من قبـل  

  .كافة أجهزة المحكمة الجنائية الدولية

ومؤدى ذلك أنه يجب على الدول األطراف العمل على أن تتضمن تشـريعاتهم  

إجرائية توفر التعاون الكامل مع المحكمة سواء من قـوانين  الداخلية ما يلزم من نصوص 

أو قرارات أو لوائح أخرى بما يتواءم مع النظام الداخلي لكل دولة ومـا جـرى العمـل    

، وهو ما يحقق ضمانا لمبدأ التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الجنائي 29بها

  .الوطني
  :الخاتمة

ئية الدولية التكاملية على الجرائم الدوليـة الداخلـة فـي    أن والية المحكمة الجنا  

اختصاصها مقيد بشرط تقاعس وفشل المحاكم الجنائية الوطنية الناجمة على االضـطالع  

بواجب المحاكمة لمرتكبي هذه الجرائم وفقا ألصول المحاكمات المعترف بها في القـانون  

سيما إذا جرت المحاكمـات أمامهـا   الدولي وما يجب أن تتميز به من نزاهة واستقالل، ال

بقصد حماية األشخاص المتهمين بارتكاب تلك الجرائم من المسؤولية الجنائية، فـي هـذه   

الحالة فقط يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تستعيد واليتها على هذه الجـرائم اسـتثناء   

ـ  درة علـى إجـراء   بمناكفة الوالية القضائية الوطنية التي أخفقت عامدة أو بسبب عدم الق

  .محاكمة عادلة لمرتكبي الجرائم المشار إليها في نظامها األساسي

وعلى ذلك نقول أن أهمية إنشاء هذه المحكمة ليس في حقيقة دورها التكميلي في   

  .قمع الجرائم الدولية، بل فيما سينجم عنه من تشجيع للمحاكم الوطنية للقيام بذلك

الوقت ما زال مبكرا إلجراء تقـويم عـام    ومع كل ما سبق وعلى الرغم من أن  

لمستقبل المحكمة وفعاليتها كأداة لقمع الجرائم الدولية الخطيرة المشار إليهـا فـي المـادة    

الخامسة من النظام األساسي للمحكمة في إطار مبدأ التكاملية، فإن هناك مخـاوف جديـة   
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ا استخداما سياسيا ضـد دول  حقيقية في أن تستخدم هذه اآللية القضائية الدولية المهمة جد

تتبع سياسات ال تتماشى مع سياسات الدول الكبرى التي تهيمن على مقـدرات المجتمـع   

الدولي تحت غطاء حماية حقوق اإلنسان، وتجد بذلك ذريعة للتدخل في الشؤون الداخليـة  

  .للدول بشكل يهدد السيادة الوطنية
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Résumé 
Les caractéristiques du travail des medias féminins en Algérie  
Le professionnalisme de la femme aux medias, a incité certains à parler des 
médias féminins et d’une particularité spécifique à la femme  journaliste, de sa 
créativité et de son fruit médiatique. 
La tentative d'identifier les caractéristiques spécifiques des médias féminin en 
Algérie, mène à de nombreuses questions à propos de «l'identité» de ces 
femmes, la nature du travail pratiqué, les contraintes impliquées, ainsi que des 
centres d‘intérêt qu’elles occupent. 
Dans l'ensemble, nous essayons de répondre dans ce document de recherche 
sur la question fondamentale suivante: Quelle sont les propriétés des médias 
féministes en Algérie? 

  لخصالم
في العمل اإلعالمي ما دفع البعض إلى الحديث عن إعالم نسائي وعن  المرأة احترفت

  . خصوصية معينة للصحفية ولنتاجها اإلعالمي
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قود إلى تساؤالت عديدة يإن محاولة تحديد خصائص معينة لعمل اإلعالمية  في الجزائر 
هذه المرأة، طبيعة العمل الذي تزاوله، المعوقات التي تعترضها وكذلك "  هوية"حول 

  . المراكز التي تتبوأها
ي ما ه  :على العموم نحاول في هذه األوراق البحثية اإلجابة عن السؤال األساسي اآلتي

  خصائص النتاج اإلعالمي النسوي في الجزائر؟

 المقدمة
شهدت العقود األخيرة من القرن العشرين تطورا علميا وتكنولوجيا هائال انعكس حتما على 

القطاعات كافة  وفي مقدمتها قطاع اإلعالم واالتصال، وقد ترافق ذلك مع تطور وضع 

ولجت حيث  جنبا إلى جنب مع الرجلالمرأة في المجتمعات العربية ودخولها معترك العمل 

المرأة الجزائرية عالم الشغل من جميع أبوابه المختلفة، فلم تترك مجاال إال وغاصت 

متخصصة فيه، وراحت نسبة النساء العامالت في الجزائر تزداد سنة تلو األخرى إلى درجة 

دفع البعض إلى  ماباتت تشكلن فيها األغلبية في بعض المهن على غرار الميدان اإلعالمي، 

هي  فما الحديث عن إعالم نسائي وعن خصوصية معينة للصحفية ولنتاجها اإلعالمي

  خصائص النتاج اإلعالمي النسوي في الجزائر؟
ولإلجابة عن هذا التساؤل ال بد من االعتماد على عدة مقاربات من بينها المقاربة االجتماعية 

مع بشكل عام، بغية التوصل إلى تحليل دقيق الثقافية التي تبين وضع المرأة في المجت –

  .إلنتاجها اإلعالمي

  : من هنا فان البحث يتخذ عددا من المناهج واألساليب التي يمكن ذكر أهمها

المنهج الوصفي االستقرائي فهو يسمح بالتعرف على الظاهرة وتشخيصها والوقوف عند *

  .أبرز جوانبها

لنزول إلى ميدان المجتمع واستطالع آراء األسلوب الميداني االستطالعي ويفترض ا*

األديبات الصحافيات في القضية المطروحة، من خالل استبيان علمي يتضمن مجموعة من 

  .األفكار على شكل أسئلة مغلقة  ومفتوحة تغطي الجوانب المختلفة للبحث

أداة مقابالت مباشرة مع الصحافيات للتعرف على مشاكلهن، والشك في أن المقابلة تعد *

  .هامة لجمع المعلومات والوقوف عند بعض التفاصيل
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  مراحل النتاج الصحافي النسائي 
يمكن دراسة مراحل النتاج  الصحافي النسائي من جانبين أولهما متعلق بمضمون الكتابات 

النسائية  لجهة الموضوعات التي تطرقت إليها األقالم النسائية وتطورها وهدفها وصوال إلى 

  . يةاالحتراف

وثانيهما مرتبط بزخم هذه الكتابات والمراحل التي مرت بها لجهة عدد الصحف والمجالت 

  .التي تحررها أو ترأس تحريرها نساء

  :الجانب األول
كانت الكتابات الصحافية النسائية لسان حال العرب التي حاولت أن تتسلح بالقلم للدفاع عن 

التي استخدمت الصحافة في بداية القرن التاسع  قضيتها ، شانها في ذلك شان المرأة الغربية

  . ، كوسيلة لتحريرها وتحقيق المساواة بالرجل(1)عشر

كما قد ارتبطت هذه األخيرة باليقظة النسائية التي برزت في العقد األخير من القرن التاسع 

ه عشر ، حيث وجدت المرأة منبرا للتعبير عن أفكارها وهمومها في مجتمع كان التمييز في

  .بين المرأة والرجل سائدا بشدة

كتابات هذه األديبات، مناهضة للقلم  ووسط عقلية تقليدية كانت ردة الفعل الفورية على ظهور

كادت أن تعيق تحركه وتحد من " النسائي وعدم تشجيعه، فواجه نتاج المرأة أزمات 

  (2)"أصواتهن للغير انطالقته، لو ال أصالة تلك االنطالقة واقتناع األديبات بضرورة إسماع

ويؤخذ على الكتابات النسائية في بداياتها انه غلب عليها الطابع الوجداني األدبي، إضافة إلى 

افتقارها إلى زخم المواضيع وتنوعها ، ولكن في المقابل وبالرغم من االنتقادات التي وجهت 

  .نادرة إليها، فقد اعتبرت مبادرتها في مجال الصحافة جرأة كبيرة منها وشجاعة

  :حاجة التعبير
مع بداية القرن العشرين، برز األدب الصحفي النسائي كحاجة للتعبير عن قضية أساسية هي 

  .حقوق المرأة بالدرجة األولى

والالفت في هذه المرحلة تعدد مواضيع الكتابات األدبية النسائية وتنوعها بحيث وفرت 

  .لجمهور القراء غذاء فكريا غنيا

المرحلة الصحافة بأنها سبيال للحضور الفكري األنثوي، ووسيلة لشرح وقد اعتبرت هذه 

  .آراء المرأة وإعالن موقفها والدفاع عن حريتها  
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  :جرأة النقد  
تطور النتاج األدبي الصحافي النسائي ليصبح أكثر جرأة بعد ذلك، إذ استطاعت المرأة 

بها، كما تجرأت في نقد  الصحافية في كتاباتها المساهمة في ترقية المرأة والنهوض

السلوكيات السلبية التي كانت ضارة بالمجتمع وتنبيه المرأة  إلى دورها الصحيح في بناء 

ما يعني أن المرأة في هذه المرحلة قد اضطلعت بدور فكري  (3) األسرة والمجتمع

ت فالنهضة النسائية كان" و أدبي مميز من خالل دورها التنويري في الصحافة   واجتماعي

  " .الشعار األبرز الذي تكرر في الصحافة النسائية في تلك الفترة

  :مرحلة اإلبداع
يعتبر البعض أن فترة بداية القرن العشرين فترة اإلبداع الحقيقي للصحافة النسائية ، إذ 

 - حاولت المرأة إثبات نفسها ككاتبة صحافية ، إضافة إلى تخطي مواضيعها قضية المرأة 

إلى مواضيع أخرى تتعلق بالشأن العام والمجتمع ككل ، وتوسع  -األبرزوان بقيت القضية 

هدفها ليشمل نشر الوعي والثقافة للجمهور العريض من خالل تطرقها إلى قضايا فكرية 

واجتماعية ذات مستوى، فأظهرت الصحافة النسائية في تلك الفترة قابلية المرأة على تحمل 

ل المشاكل االجتماعية، وقد اتسمت هذه المرحلة مسؤوليات كبيرة لجهة المساهمة في ح

مصدرا هائال " بإسهام المرأة الفعلي في النهضة الفكرية، وتعد الصحافة النسائية آنذاك 

للمؤرخين حيث شملت كما من التفاصيل الخاصة بالحياة االجتماعية والظروف االقتصادية 

  (4) ...واإلنتاج األدبي

ي النسائي في تلك المرحلة بالرصانة والجدية وعلى العموم اتصف العمل الصحف

  .والموضوعية بداية العمل السياسي الذي سيكون سمة المرحلة المقبلة 

تجدر اإلشارة إلى انه حتى تلك المرحلة، لم تكن علوم المرأة على مستوى من األهمية، بل  

األحوال، بمعنى أن أن تعليمها لم يتعد القراءة والكتابة وإتقان  بعض اللغات في أحسن 

  .المرأة الصحفية في تلك الفترة لم تكن لديها شهادات جامعية في اختصاص معين 

  :صحافة هادفة 
تميزت فترة منتصف القرن العشرين بتحول الصحافة النسائية إلى صحافة هادفة ملتزمة 

ؤولين إلى بقضية اإلنسان بأبعاده كافة ، إذ قامت النساء في منشوراتهن  بلفت انتباه المس

  .  (5)أهمية بناء الطرق ، وتشجيع النقل وزيادة االستيراد والتصدير بين الدول العربية
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وساهمت المرأة الجزائرية في كتاباتها في الدعوة إلى االستقالل طارحة رأيها في قضايا 

 ....الوحدة العربية فتضمنت مقاالتها موقفا من تقسيم فلسطين ، تشجيع الصناعات المحلية

(6)  
الجهود النسائية القيمة لم تتحول في أي نقطة إلى جهود " ومما يذكر في هذا المجال أن تلك 

ثم ال تلبث أن " مؤسساتية، بل بقيت جهودا فردية تنتعش على يد شخصية مثقفة ومتحمسة

  .تخمد مع رحيل هذه الشخصية

  :احتراف العمل الصحافي
تفع عدد النساء العامالت في الصحافة، مع في العقود التي تلت منتصف القرن العشرين، ار

فصل مفهوم "ارتفاع نسبة قوة العمل النسائي، علما انه أصبح من غير الممكن في الفترة 

المرأة العاملة عن أمور أخرى لها تأثير في عمل المرأة، العاملة هي تقسيم العمل بين 

  . (7)"الجنسين

االحترافي ، بدأت تعاني تمييزا  عالمياال وهذا يعني أن المرأة مع دخولها في مجال العمل

بينها وبين الرجل في الوظيفة الصحافية، علما أنها باتت تعمل باحترافية شأنها شأن الرجل، 

مع اإلشارة إلى حصول عدد كبير من النساء على شهادات جامعية في كليات اآلداب والعلوم 

  . اإلنسانية واالجتماعية رغم انحصارها في واليات معينة

اختصار نشاط المرأة في المجال اإلعالمي في السنوات الفارطة بتولي تحرير قسم ويمكن 

قضايا المجتمع وأحوال الناس االجتماعية ، قضايا التربية واألطفال ، تحرير صفحات 

الصحة ، وبعض التحقيقات الثقافية والفنية، السيما مع ظهور بعض المجالت التي تتوجه 

صة تعني بجمال المرأة والموضة وتربية األطفال، وما إلى إلى النساء  فقط كمجالت متخص

رئيس تحرير صحيفة سان فرانسيسكو  (8)" آرثر ماكوين "لم تتحقق توقعات  " ذلك، وهكذا 

إكزمينر التي تصدر عن مجموعة هرست الصحافية، عندما ادعى انه كلما تحررت المرأة 

ة الرجل وصحافة المرأة، ذلك أن وحصلت على المزيد من الحقوق، قلت الفروق بين صحاف

سوف يؤدي إلى التقارب بين اهتمامات المرأة ...تزايد مشاركة المرأة في الحياة العامة 

والرجل ، مما يقلل الحاجة إلى وجود صحافة نسائية متخصصة ، تماما كما  ال توجد 

 وقد اتضح انه كلما اتسعت حريات المرأة، زاد إحساسها...صحافة خاصة بالرجل 

باالستقالل عن الرجل ، وازدادت حاجتها إلى صحافة نسائية تجسد هذا االستقالل 

  .(9)وتدعمه
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الصحفية في تلك المرحلة إلى توجيه خطابها الصحافي إلى  المرأةولعل هذا يعكس ميل 

  .المرأة فقط، في محاولة لمقاربة موضوعاتها كقضية نسائية خاصة بعيد عن الرجل

  :قوة إعالمية
التسعينيات من القرن العشرين، ومع دخول التطور التقني والعولمة ، برزت النساء  مع بداية

كقوة إعالمية عكست حضورا أنثويا صحافيا، ولكنه كمي، بمعنى أن العامالت في قطاع 

الصحافة قد ازداد عددهن ، بيد أن قلة منهن وصلن إلى مناصب ومراتب على مستوى 

  .هيئات اإلدارةصنع القرارات أو عملن في مجالس و

باتت تحتل مكانتها جنبا إلى جنب الرجل ، ونزلت إلى  -برغم ذلك –ولكن المرأة الصحفية 

الشارع ، غير مكترثة للعادات والتقاليد االجتماعية التي كانت تقيدها، وأصبحت تكتب 

حتى  وتحلل وتتخذ موقفا من المواضيع كافة ، االجتماعية ، التربوية ، االقتصادية والسياسية

  .يكاد القارئ ال يميز بين مقال بقلم امرأة وآخر بقلم رجل إال من اسم محرره

  :الجانب الثاني
إذا كان مضمون النتاج الصحافي النسائي قد مر بمراحل عدة، فان كم هذا النتاج لجهة 

المجالت التي كانت النساء تصدرها قد مر أيضا بمراحل اختلف فيها زخم النتاج أحيانا 

  .تبعا للظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسيةكثيرة 

إذ عرفت الساحة الجزائرية عناوين لمجالت نسائية مختلفة ومنها من كان يصدر حتى في 

فإصدار المجالت النسائية كان قويا  ثم نزل تدريجيا " باريس،  إال أنها ما لبث أن تالشت 

النضالي والسياسي ، أصبحت مبعدة، حتى تالشى ، وبعد أن كانت المرأة مشاركة في العمل 

. واألدهى من هذا أن بعد االستقالل  بدأت الصحافة  النسائية والوطنية تذهب شيئا فشيئا

باللغتين العربية والفرنسية " الجزائرية"أنشأت مجلة نسائية باسم  1970غير انه في سنة 

بدوره للحزب الوحيد الحاكم وكانت تابعة لالتحاد الوطني للنساء الجزائريات الذي كان تابعا 

صحف  4، وبإنشاء الصحافة المستقلة في الجزائر، تم تأسيس 1990في البالد، وفي سنة 

نسائية  أخرى مختصة في قضايا المرأة، منها ما يعتبر صحافة مناضلة، ألنه كان يطرح 

  . وىوهناك نوع آخر من الصحافة النسائية التي كانت متنوعة المحت.. قضية المرأة بقوة

وربما يعكس ذلك مالمح الحرية الصحافية بعد االستقالل التي لم تكن لتسمح للعاملين في 

مجال الكتابة الصحافية من رجال ونساء بالتعبير عن أرائهم في ظل الحكومة السائدة ،   

وقد اثر ذلك سلبا في اإلصدارات النسائية التي تضاءلت إلى حد كبير السيما في العشرية 

    . رغم كل الصعوبات والضغوطاتالسوداء 
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وبالرغم من التعددية اإلعالمية البارزة اآلن في الجزائر والتي تعد تقليدا يميز هذا البلد، 

وكما للكتاب الجزائريين عامة حضور متميز في األدب والصحافة، لطالما عرف من خالل 

ئري الحافل بهذه أسماء أسست صحف ودوريات، كانت المرأة  جزء من هذا  المجتمع الجزا

األسماء، إذ تمكنت من تخطو خطوات كبيرة في مضمار الثقافة والعلم واإلنتاج والعمل 

بشكل مميز فإننا  اليوم نلتمس دورا أدبيا صحافيا بارزا للمرأة ، خاصة في مجال اإلبداع  

الصحافي في اإلعالم المطبوع، بل أن الصحف الجزائرية ال تخلو من الحضور األنثوي 

ألقالم النسائية  التي استطاعت أن تترك بصمة في عالم اإلعالم المكتوب ، وان لم تستطع وا

  . المرأة أن تتبوأ مناصب إعالمية هامة إال نادرا

  :واقع عمل المرأة في الصحافة الجزائرية
بالرغم من انخراط الصحافيات المحترفات اللواتي حملن شهادات جامعية في العمل 

ذلك بقي يتم بوتيرة بطيئة حتى بداية مرحلة جديدة بعد نهاية العشرية الصحافي، إال أن 

السوداء، األمر الذي شهد بروز معاهد وكليات اإلعالم في العديد من الواليات والتي تشكل 

  . بالمائة من عدد الطلبة اإلجمالي 80إلى  70فيه نسبة الطالبات مابين  

إلى  1989إقرار التعددية اإلعالمية سنة ووصلت عدد الصحف اليومية في الجزائر منذ 

  .(10)صحيفة 140

واجهت المرأة الجزائرية نوعا من التمييز الجنسي على مدى سنوات طويلة ألسباب عديدة  

للمجتمع وكذلك بالظروف االقتصادية ) 11(ترتبط بالتركيبة االجتماعية والديمغرافية

  .والسياسية السائدة

ط األضواء على خصائص النتاج األدبي اإلعالمي النسوي فإذا كان هدف هذا البحث تسلي

في الجزائر والوقوف عند بعض جوانبه وقفة معمقة وتحليلية للتعرف إلى واقع هذا العمل 

في المؤسسات الصحافية الجزائرية، فان طبيعة البحث فرضت ضرورة االستعانة بأسلوب 

  .ة بأقالم نسائيةتحليل المحتوى بمعنى تحليل المادة اإلعالمية المكتوب

  :عينة البحث

تم اختيار صحيفتين واحدة عمومية واألخرى خاصة خالل شهرين متباعدين من الزمن 

الخبر إلتاحة الفرصة أمام إمكانية إجراء مقارنة بين مدة من الزمن، الصحيفة األولى هي 

صحفيا و الثانية هي جريدة  57صحفية مقابـل  11وطنية والتي نجد بها   كونها أول جريدة

التابعة للدولة  علما أن الصحافة المكتوبة التابعة للدولة ال يتجاوز فيها  عدد النساء المساء، 

   .صحافي 430صحافية مقابل  120
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لكلتا   2014بر سنة ديسموالشهر األخير  1997جانفي سنة  تم اختيار الشهر األول 

الصحيفتين وحسب العينة المقصودة فقد تم اختيار األعداد التي بها أقالم نسائية فكانت النتائج 

   :كاآلتي

  . نسخ 103نسخة من صحيفة المساء أي ما يعادل   55نسخة من صحيفة الخبر  و 48

الصحافيات      و تجدر اإلشارة أن هناك  مواد إعالمية موقعة من أسماء لم ترد في الئحة

التي تم الحصول عليها من كلتا اإلدارتين بما يعني أنهن  -في كليهما  12والتي لم تتعدى  -

  .هاويات أو لسن موظفات ثابتات لدى الصحيفة

وهناك مواضيع موقعة بحرفين فقط تم االستفسار عنها ، كما هناك أكثر من مادة إعالمية 

  .ن صعوبة حصر العينةبنفس التوقيع في نفس العدد، ما زاد م

  :التحليل
سؤاال  12من  استبيانحاولنا تحليل جل العناصر التي قد تفيدنا في بحثنا إضافة إلى توزيع 

على جل الصحافيات المتواجدات بقاعة التحرير في كلتا المؤسستين، وما لم يكن في 

الحسبان هو عدم تجاوب قسم ال يستهان به من الصحافيات لجهة اإلجابة عن األسئلة 

المطروحة في المقابل أعرب البعض منهن عن اهتمام كبير بهذه الدراسة، مبديات رغبة 

لتي ستسفر عنها  إلى جانب ذلك وجدنا عدد معتبر من الصحافيات عارمة بمعرفة النتائج ا

اللواتي تركن العمل منذ مدة، ما صعب األمر وجعلنا نركز على تحليل المحتوى للمواد 

  اإلعالمية من حيث

  . المساحة والموقع

  .تنوع األنواع الصحفية

  . المواضيع المعالجة ومضمونها

  . الكتابة النسائية السياسية

  .المعالجة واللغةأسلوب 
للمواد اإلعالمية طوال فترة الدراسة قد كشف عن  -الكمي والنوعي –إن تحليل المحتوى   

جوانب مختلفة للنتاج الصحافي النسائي، ما أفسح المجال أمام إمكانية الحديث عن 

خصوصية محددة للنتاج، وان كان تحليل المواد اإلعالمية المختارة لم يقصد منه الوصول 

نتائج قاطعة  قابلة للتعميم على جل النتاج الصحافي النسائي ، بقدر ما هو دراسة عميقة  إلى

  .لجانب هذا النتاج من خالل صحيفتين محددتين وفي فترة زمنية محددة
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والبد من اإلشارة هنا إلى أن تحديد خصوصية النتاج الصحافي النسائي ال يعني فصله عن 

جزء مكمل له ،ال يتجزأ منه وال ينفصل عنه، في حين أن النتاج الصحافي العام ، بل هو 

األمر يكاد يقتصر على بعض الخصائص التي أبرزها التحليل لمضمون المواد اإلعالمية 

  :والتي يمكن تلخيصها باالتي

ال يمكن الحديث عن نتاج صحافي نسائي وأخر رجالي كناتجين منفصلين لجهة مضمون  

تحليل النتاج الرجالي قد يكشف عن خصائص متشابهة خصوصا المواد اإلعالمية  ، إذ أن 

قد المست بكتاباتها الصحافية معظم القضايا باستثناء المواضيع    -المرأة –أن الصحافية 

الرياضية  التي لم تتعرض لها إال نادرا بمعنى أن نتاجها لم يأت متخصصا في مجال دون 

  .ع وآخراآلخر ، وان اختلفت نسبة كتاباتها بين موضو

وفي اإلطار نفسه، يبدو أن النتاج الصحافي النسائي قد تطور خالل الفترة األخيرة تطورا  

الفتا، خصوصا مع بداية القرن العشرين ، بعدما كشفت المؤشرات عن فروق كبيرة في 

   2014و  1997نسبة المشاركة في النتاج السياسي لصحيفة بين عامي 

اسية تكاد تنعدم في التسعينيات أصبحت أكثر عددا في فبعدما كانت كتابات المرأة السي 

إنما مفاده أن " المساء"أما عدم انطباق هذا على " الخبر"القرن الحالي ، هذا بالنسبة إلى 

الكتابة السياسية من قبل الصحافيات ليس دائما خيارا بالنسبة إليهن ، بقدر ما هي مبنية على 

هذا النوع من المقاالت في أسماء معينة ال تخرج خيار إدارة المؤسسة الصحافية في حصر 

 .عن سياق مبادئها الحكومية
غابت الكثير من المواضيع عن التغطية الصحافية  النسائية ، فجاء نتاج النساء مثال خاليا  

 .من القضايا العربية والدولية على اختالف األنواع الصحافية
في ن ففي بعض األنواع الصحفية كان ليس ثمة أسلوب للمعالجة يتسم به النتاج  الصحا 

 .األسلوب تقليديا ، وفي أنواع أخرى كان في مستوى العام للصحيفة
انطالقا مما تقدم، يمكن القول أن النتاج  الصحافي النسائي ال يمتلك مقومات خاصة يمكن  

من خاللها الحديث عن خصوصية معينة، بقدر ما يمكن الوقوف عند خصائص معينة للعمل 

 .بي  الصحافي النسائي بشكل عاماألد
والدليل على ذلك أن ليس ثمة مؤشر إلى أن هذا المقال أو ذلك التحقيق أو الخبر قد كتب  

 .قد اتبعت التقنيات الخاصة بكل نوع من األنواع الصحافية محررةبقلم نسائي، طالما أن ال

  .وأسلوب المعالجة  المضمونهذا من ناحية  
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المعطيات تدل على النتاج  األدبي النسائي قليل مقارنة مع عدد ، فان  الكمأما من حيث 

األمر الذي يدل على أن نسبة كبيرة منهن . الصحافيات  الخريجات من كليات اإلعالم سنويا

ربما تفضل العمل في المجالت بدال من الصحف أو العمل في اإلعالم المرئي أو المسموع 

  .مع افتتاح السمعي البصري

إذا كان طرح مسالة وجود نتاج صحافي نسائي قائم بذاته يقود إلى الحديث عن على العموم 

مقومات مهنية مختلفة أو متشابهة بين نتاج الرجل ، وان اختلفت اهتمامات كل من الجنسين، 

تبعا لطبيعة ميولهما، وطبقا لما يدخل في نطاق تجربة كل منهما، علما أن هذا الميول وهذه 

ب وتتداخل عند االثنين معا، فانه من غير المفيد أن نلتمس خصوصية االهتمامات قد تتقار

معينة للنتاج األدبي الصحافي النسائي عبر مقومات مختلفة ، بقدر ما ترتبط المسالة 

بخصوصية اهتمامات المرأة التي تنبع من خصوصية ظروفها وأوضاعها النفسية 

  ...واالجتماعية

  خالصةال
الصحافي بعدما استطاعت تحصيل شهادة جامعية قد تتحكم إلى انخرطت المرأة في العمل 

نستحضر تركيبة اجتماعية مركبة " مجتمع جزائري"حد كبير بتطورها المهني، فعندما نقول 

ومعقدة تتضافر فيها العناصر التي اعتادت السوسيولوجيا تسميتها التقليدية أو البني األصيلة 

  .ها حديثة ومتطورة مع العناصر التي اعتدنا أيضا أن نسمي

على العموم ، يتضح من خالل  هذا البحث أن عدد الخريجات من كليات اإلعالم  ال 

، وهذا يعكس " السياسية"يتناسب مع عدد  الصحافيات العامالت في المؤسسات الصحافية 

  .قد يفضلن اإلعالم المرئي على المكتوب –غالبيتهن  –واقعا مفاده أن الخريجات 

 - ويقصد بها هنا األديبة الصحفية  –البحث عدم االكتفاء بوصف حالة ما  إذا كان هدف

وإصدار الحكم عليها وال ينحصر في ذلك أساسا ، فانه البد من الحث على تفعيل األدب 

  الصحافي النسائي، وهذا يتحقق من خالل الخطوات اآلتية 

اب المؤسسات إن تحسين وضع المرأة  في  مهنة الصحافة ال يتحقق بقرار من أصح

اإلعالمية إنما يجب على األديبة الصحفية أن تنشط لفرض حقها في أن تكون في موقع 

  .القرار، فتعزز دورها اإلعالمي ووضعها المهني

البد من دعوة الجامعات والمعاهد والمؤسسات الصحافية إلى تنظيم دورات تدريبية 

ها بقدراتها من خالل إبراز وورشات عمل لتوعية المرأة الصحافية لجهة تمتين إيمان
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الخبرات والنماذج القيادية النسائية الناجحة، وحثها على رفع كفاءتها اإلنتاجية في العمل 

  .الصحافي 

من المفيد أيضا مطالبة القيادات اإلعالمية واإلدارية في المؤسسات الصحافية  بتطوير 

سائية في الصحافة المكتوبة سياستها اإلعالمية ، بشكل يسمح بتنشيط وتشجيع الكوادر الن

على تولي مناصب قيادية وعلى المشاركة في صنع القرارات المهنية بمعنى أن يكون األمر 

  .قائما على أساس الكفاءة وليس على أساس الجنس

والبد أخيرا من اإلشارة إلى أن الصحافة مرآة المجتمع بكل جوانبه السياسية واالقتصادية 

ثنان حاليا على أن الجزائر  تعيش فترة عدم استقرار سياسي وال يختلف ا....واألمنية

واقتصادي ، األمر الذي ينعكس بالطبع على التعاطي اإلعالمي ألي مؤسسة  صحافية 

  .وخصوصا السياسية منها

والكادر النسائي جزء ال يتجزأ من التركيبة الصحافية ألي  مؤسسة ، وبالتالي ال بد من أن 

  .دوره بالظروف غير المستقرة التي تواكبها الصحافة الجزائريةيتأثر نتاجه ومشاكله و
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Abstract 
     one of the main characteristics of the knowledge society is to create 
knowledge and be  concerned in the consistence in its production , and 
then to poste it on a broader level , and focus on its employing and use  
with skill and efficiency of minutes in all areas of community activity such 
as economics , politics, and sociology , and the lives of individuals in 
general, and within the knowledge society characterized by schemes and 
programs the different types, with differing bodies responsible for 
implementation, ensuring the upgrade and ensure the sustainable 
development of the individual and society . 
       The characterization aforementioned stems from an evolving 
environment within the communities that have made strides in the field of 
knowledge and scientific research, democracy and justice , citizenship , 
governance , sustainability and access to the knowledge society , but the 
question which arises is: what is the appropriate environment for the 
establishment of a knowledge society .? 
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  :الملخـص

إن من أبرز الخصائص الرئيسية لمجتمع المعرفة هو ابتكار المعرفة والحرص 
على الديمومة في إنتاجها، ثم نشرها على مستوى أوسع، والتركيز على توظيفها 

كاالقتصاد،  واستخدامها بمهارة وكفاءة دقيقة في جميع مجاالت النشاط المجتمعي
وضمن مجتمع المعرفة  تمتاز المخططات والسياسة، واالجتماع، وحياة األفراد عموما، 

والبرامج على مختلف أنواعها، مع تباين الهيئات المسؤولة على تنفيذها، بالحرص على 
  .ضمان الترقية والتنمية المستدامة للفرد والمجتمع

إن التوصيف السالف الذكر نابع من بيئة متطورة ضمن المجتمعات التي قطعت 
حث العلمي، والديموقراطية والعدالة، والمواطنة أشواطا في مجال المعرفة والب

والحكامة، واالستدامة وصوال إلى مجتمع المعرفة، ولكن السؤال  الذي يطرح  ما هي 
  ؟.البيئة المناسبة إلقامة مجتمع المعرفة

  :ـدمةمقــ
ليس بالظاهرة الحديثة أو المعاصرة، فقد عمد  ليس بالظاهرة إن االهتمام بالمعرفة

منذ أزمان سحيقة ماضية إلى جمع المعطيات والمعلومات والمعرف بطرق اإلنسان 

بسيطة مختلفة، خصوصا ما تعلق منها بالمحيط الطبيعي الذي يعيش فيه، وظلت وتيرة 

االهتمام بالمعارف وتطويرها قائمة في مجاالت عدة لتصبح فيما بعد خبرات يستفاد منها 

  .لصالح الفرد والمجتمع في تطوير وتنمية جوانب الحياة المجتمعية

وكانت الحاجة إلى المعرفة في تزايد مستمر من حضارة إلى حضارة أخرى عبر 

المعمورة كافة، سيما ما كان يحدث لدى حضارة ما في فترة زمنية ما من جراء توظيف 

المعارف في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية، فيؤدي إلى حدوث نقالت هامة 

ألفراد والمجتمعات ال سيما في الجوانب التكنولوجية منها على اختالف في حياة ا

  .مستوياتها

وازدادت الحاجة إلى المعرفة بشكل كبير بعد الثورة الصناعية، ثم ما تالها من 

تطورات واكتشافات، والتي كانت في مجملها متسارعة جدا، كاختراع الكهرباء ثم 

  .سائل االتصالالكمبيوتر إلى التطورات الهائلة في و

وتحديدا في عقد التسعينيات من القرن الماضي، وما شهده من اختراعات 

وابتكارات، وظهور العديد من األيديولوجيات والترويج للكثير من المصطلحات 

وفي نفس " العولمة"والفلسفات، وكان على رأس هذه الترويجات ما اصطلح على تسميته ب
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اليومي ، والتداول المصطلحي العديد من المسميات هذه الفترة طفا إلى سطح االتصال 

مجتمع " ،"ما بعد المجتمع الصناعي"،"ما بعد الحداثة"،"مجتمع المعومات:"منها

وفي ظل هذا أصبح لألفكار والمعارف والمعلومات أثر "... مجتمع المعرفة"،"االستهالك

  .    كبير في حياتنا المعاصرة

  :اإلشكالية
البلدان المتقدمة  خصوصا في عقود السبعينيات من القرن لقد تفطنت العديد من 

الماضي، إلى أن االستثمار الحقيقي ليس في استخدام وتنشيط رؤوس األموال  لتحقيق 

التنمية المادية، وإنما بدا لهم أن االستثمار الجوهري والحقيقي هو تربية اإلنسان، وجعله 

حقيق التنمية البشرية ال يقارن أو أساس مشاريع التنمية، وتوظيف رؤوس األموال لت

يوازى بالعائد االقتصادي واالجتماعي،  وفي وقتنا الحاضر اعتمدت الثورة المعلوماتية 

على قاعدة جوهرية قوامها االهتمام بتربية اإلنسان واالهتمام بتنميته، فهو عماد أي إقالع 

  . حضاري في وقتنا الراهن

ا سبق هو المنطلق والشرط األساس لصناعة فبعدما كان الرأس المال المادي فيم  

وتحقيق  الثروات، أصبح الحال في العقود األخيرة مختلف كليا، فأصبح االعتماد على 

المعرفة فظهر ما يسمى باالقتصاد المعرفي، وأصبحت الفكرة واالختراع أهم بكثير من 

ناء مجتمع المعرفة األمور المادية الثمينة، وصارت المجتمعات تتوق إلى بلوغ ما يسمى بب

يقوم على ترسيخ ودعم الحريات، وصناعة المعارف وتدفقها، وتوظيفها في الوقت 

المناسب بما يحقق االحتياجات المادية والمعنوية لإلنسان، مجتمع معرفة يقوم على 

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، وهي إحدى المؤشرات التي يقاس بها التطور والتقدم 

ات المعرفة تشكل هذه األخيرة األساس والقاعدة والمنطلق  لكل ففي مجتمع.الحاصل

  .    أنشطة المجتمع المختلفة سواء السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية أو الثقافية

وفي وقتنا المعاصر  من جراء التطور الحاصل ظهر إلى واقع التداول اليومي 

 Totalوالجودة الشاملة  informaticsمجموعة من المصطلحات من مثل المعلوماتية 
Quality Management,TQM ومجتمع المعرفة ،Knowledge society وما بعد ،

وغيرها من المفاهيم التي خرجت من رحم الجامعات  Metacognitiveالمعرفة 

المتطورة في العالم، األمر الذي أدى إلى ظهور أنظمة تعليمية متطورة تستمد قوتها من 

  )1(.لتعليمهذه المقومات في ا
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وإذا نظرنا بإطاللة سريعة متفحصين األدوار التي كانت تؤديها الجامعة عبر   

العديد من الحقب واألزمان نجد أن رسالتها تحتوي عناصر ثابتة وأخرى متطورة ومتغيرة 

من زمن آلخر، فقد كان وال يزال أن الجامعة تقوم بدور التعليم والتنوير، والمساهمة في 

وتطوير المجتمع، من خالل ما تصنعه من أفكار وترسيه من خطط، وفي إعداد الفرد 

وقتنا الحاضر ال تزال الجامعات في البلدان المتطورة تساهم بفعالية في مخططات التنمية 

بشتى أنواعها وعلى جميع األصعدة، كما تسهم في تشكيل وتطوير المعارف من جراء ما 

الكفاءات األكاديمية واإلدارية ومناهج  تحوزه من إمكانيات مادية وبشرية، خصوصا

ومقررات علمية متطورة، مما انعكس إيجابا على االبتكارات واالختراعات والتطوير 

العلمي واإلنتاجي، مما زاد من وتيرة التنمية، وهو عكس ما نراه في الجامعات بالبلدان 

م على زيادة أعداد المتخلفة فجامعاتها تقيم وتقوم بمعايير  قياس تطورها وأدائها قائ

الطالب والمدرسين، وإقامة وإحصاء عدد المباني والقاعات دون التركيز على الرسالة 

الجوهرية للجامعة ورسالتها العلمية والحضارية خدمة لإلنسانية ناهيك عن المجتمع 

  .المحلي الوطني

عن منظمة التعاون  1996حيث أشار تقرير دولي صدر في باريس عام   

 Organization for Economic cooperation And"االقتصادي والتنمية 
Development " أن أكثر من نصف اإلنتاج في الدول المتقدمة خالل السنوات الماضية

أي االقتصاد  "Knowledge Based Economy"القريبة اعتمد على االقتصاد المعرفي 

   )2(.المسيطر والمستخدم لتكنولوجيا المعلوماتالمعتمد على العامل اإلنساني 

وقد أصبح في وقتنا المعاصر أن من وظائف الجامعة هي المساهمة الفاعلة في   

بناء مجتمع المعرفة من خالل اختراع وتوليد المعلومات والمعارف النافعة ونشرها عبر 

ى مجتمع المعرفة يكون الوسائط االتصالية التكنولوجية الحديثة وهذا ما يؤكد أن الدخول إل

   .عبر بوابة مؤسسة الجامعة

لقد كان لظهور أنماط ونماذج جديدة من التعليم كالتعليم االلكتروني، والتعليم عن   

بعد، والتعليم المفتوح، والتعليم المتعدد الوسائط القائم على المصادر التكنولوجية 

كل هذا أدى .لرقمي والفضائيوااللكترونية منها بالخصوص كاالنترنت والحاسوب والبث ا

إلى إحداث تغييرات هائلة في بنى المجتمعات التقليدية على المستوى الثقافي خصوصا ما 

تعلق منه بوسائل وعمليات االتصال، إضافة إلى التغيير  الحاصل على مستوى البنية 
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االقتصادية مما أدى في ظل هذه الظروف إلى استخدام أوسع للوسائط التكنولوجية 

  .لحديثة، وعلى رأسها شبكة األنترنتا

والجامعة كمؤسسة اجتماعية وثقافية وتربوية لم تكن بمعزل عن هذه التغيرات   

مما أدى بالقائمين عليها إلى ضرورة إعادة النظر في طرائق العمل سواء ما تعلق 

حديث بالتكوين وإعداد الفرد أو من ناحية البحث العلمي، أو في المجال اإلداري، أو في ت

  . مراكز المعلومات ورقمنة المكتبات

وبال شك أن بناء مجتمع المعرفة يخضع للعديد من العوامل، منها االجتماعية،   

السياسية، االقتصادية، الثقافية، فطبيعة هذه العوامل تعمل وتتدخل في نوعية البنية التحتية 

دامها بكفاءة وجودة عالية لقيام مجتمع  يمتلك القدرة على توليد المعرفة وتوزيعها واستخ

تمكن من تحقيق االزدهار، ذلك أن إنتاج المعارف والقدرة على توظيفها واالستفادة منها 

  . يؤدي إلى مزيدا من الحريات وتحقيق الرفاهية لإلنسان

ما هي العوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي يمكنها أن : السؤال المطروح  

  ة لضمان بناء مجتمع المعرفة؟ تشكل بنى تحتية فاعل

  :تعريف مجتمع المعرفة
هو ذلك المجتمع الذي يعتمد على حسن استعمال المعرفـة فـي إدارة شـؤونه،            

وتسطير السياسات الرشيدة، واتخاذ القرارات الصائبة والسـليمة، ويعمـل علـى إنتـاج     

المعلومات الستشراف المستقبل، ويستخدم مجتمع المعرفة المعارف كثروة وذلك من خالل 

  .ة والمدربة كأساس للتنمية الشاملةاستخدام موارده البشرية المكون

وبالتالي يمكننا القول أن مجتمع المعرفة يرتبط فيه االقتصاد والمعرفة ببعضهما   

بعضا، حيث تمثل المعرفة ثروة اقتصادية، وهو األمر الذي أدى إلى ظهور مـا يسـمى   

مر يؤكد باقتصاد المعرفة، هذا األخير يحتل مكانا معتبرا ضمن مجتمع المعرفة، وهذا األ

ضرورة االهتمام بالفرد وإعداده والعناية به باعتباره المورد األساسي للمعرفة، ومن ثـم  

يشكل مجتمع المعرفة فرصة عظيمة ونقلة نوعية لالهتمام بالعنصر البشـري باعتبـاره   

يشكل المورد األساسي للمعرفة، والمعرفة تشكل أساس السلطة والكسب والجاه وبالتـالي  

فة ال يعتمد على الموارد الطبيعية، وإنما يعتمد على العقول المفكـرة التـي   فمجتمع المعر

    )3(.تسهم في إنتاج المعرفة وتحويلها إلى قوة اقتصادية لتحقيق الرقي

لقد أصبحت المعرفة بمثابة حجر الزاوية في حدوث التنمية اإلنسـانية، واآلليـة     

ن شـتى أصـناف الحرمـان المـادي     الضامنة لبناء القدرات البشرية، وإرادة التخلص م
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والمعنوي داخل المجتمع، تمهيدا للوصول إلى بناء مجتمع يسوده العدل والكفاية، مجتمـع  

  . يوصف بالتقدم واالزدهار، و أصدق من يعكسه هو مجتمع المعرفة

وبالتالي تبين أن المعادلة االقتصادية الجديدة ال تعتمد أساسا على وفرة المـوارد    

على وفرة الموارد المالية، بل على المعرفة والكفاءات والمهارات، أي على  الطبيعية وال

  )4(.العلم واالبتكار والتجديد

وكان قد ظهر مصطلح العالم المتشابك منذ سنوات قليلة في المنتدى االقتصادي   

 Building the Network"العالمي في بلدة دافوس السويسرية، حيث كان شعار المؤتمر 

society"،      وبال شك أن البوابة الرئيسية للولوج إلى هذا العالم هـو ثـورة االتصـاالت

  . يمكننا مقرنتها مع فارق المقارنة بالثورة الصناعية في القرن التاسع عشر

 بصفة أساسية  يقوم في نموه وتطوره الذى المجتمع ذلك إن مجتمع المعرفة هو

 البعض يسميه ما على يعتمد أنه أي االتصال، وشبكات اآللية، المعلومات والحاسبات على

 العاملة للقوة المستمر التزايد مع جديدة وخدمات سلعاً التى تضم تلك الفكرية، بالتقنية

   )5(والخدمات السلع هذه وتسويق وتوزيع ونشر وتجهيز ومعالجة بإنتاج تقوم التى المعلوماتية

تـوفر إمكانيـات كبيـرة     وانطالقا مما سبق ندرك أن مجتمع المعرفة يستوجب  

وقدرات فائقة تعمل على تكوين األفراد وإعدادهم لمسايرة ركب مجتمع المعرفـة، وهـذا   

اإلعداد بال شك يرتكز في أساسه على طبيعة النظم التعليمية السائدة في المجتمع، إضـافة  

لمعرفـة  إلى طبيعة الهياكل المادية والتكنولوجية والبيداغوجية المتوفرة، ذلك أن مجتمع ا

يتطلب نظام تعليم معاصر يقوم على أساس تكنولوجيا المعرفة، والعقول المبدعـة التـي   

  .تمارس اإلبداع واالبتكار وال تقف عند حدود النقل والتخزين

  :خصائص مجتمع المعرفة

تتميز مجتمعات المعرفة بكون المعرفة تشكل أهم المكونات التي يتضمنها أي عمل أو 

نشاط، وخاصة فيما يتصل باالقتصاد والمجتمع والثقافة، وكافة األنشطة اإلنسانية األخرى 

التي أصبحت معتمدة على توافر كم كبير من المعرفة والمعلومات، ويتسم مجتمع المعرفة 

وليست مجتمعات . كون المعرفة لديه من أهم المنتجات أو المواد الخامأو اقتصاد المعرفة ب

المعرفة أمرا حديثا، فإنه على سبيل المثال كان الصيادون يتقاسمون المعرفة منذ زمن 

بعيد بشأن التنبؤ بالطقس وذلك في إطار المجتمعات المحلية التي يعيشون بها، ويتم إضافة 
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األمر . ة التي تعد جزءا من رأس مال هذه المجتمعاتالمزيد باستمرار إلى هذه المعرف

  :الذي جد حديثا هو أنه

بفضل التكنولوجيات الحديثة، لم يعد ضروريا التقيد بالتواجد في نفس المكان الجغرافي،  -

كما أصبحت المعرفة آلية تضمن  الحقوق الفردية والجماعية، وتحدد المسؤوليات كذلك، 

  .ع النظام التعليميحيث وفرت نظم المعلومات توسي

تسمح التكنولوجيا المتاحة حاليا المزيد والمزيد من اإلمكانيات لتقاسم المعرفة وحفظها  -

  واستعادتها

أصبحت المعرفة من أهم مكونات رأس المال في العصر الحالي، وأصبح تقدم أي مجتمع  -

 .مرتبطا أساسا بالقدرة على استخدامها
جانية المعرفة، فالحرية بالطبيعة وتأكيد من خصائص مجتمع المعرفة هو حرية وم -

المجانية لضمان تطوير وبلورة هذه المعرفة، وتحقيق انتشار أوسع لها، وكل هذا لتحقيق 

 .الصالح المجتمعي

  :)6(ويرى البعض أن مجتمع المعرفة المعاصر يتميز بسمات وخصائص نذكر منها

بكثافة في كافة مجاالت الحياة انفجار المعرفة وتوظيفها حيث يتم استخدام المعلومات  -

سياسيا واقتصاديا وثقافيا، من خالل االعتماد على األوعية والوسائط التكنولوجية الحديثة 

 .كشبكات االتصال والحاسوبات وغيرها
التسارع في المعرفة وتدفقها، كما يضمن مجتمع المعرفة احترام القيم الثقافية  -

 .والخصوصية الثقافية لآلخر
 .لتكنولوجية وتطبيقاتهاالتطورات ا -
 .استثمار الوقت وتجويده، مما ينعكس ايجابيا على تحسين المستوى االجتماعي لألفراد -

تطوير البحث العلمي بجوانبه النظرية والتطبيقية واعتماد نتائجه كموارد  -

اقتصادية من خالل تزويد المؤسسات والشركات الكبرى  بنتائج األبحاث مما يزيد من 

المردودية والجودة في هذه المؤسسات والشركات، مقابل ضمان مصادر اإلنتاجية و

 .تمويل للباحثين ومراكز البحث أي توفير المستلزمات للبحث ودعمه
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زيادة توليد المعرفة حيث أن مجتمع المعرفة  يقوم على اقتصاد المعلومات من  -

الذي  خالل جمعها وتخزينها واسترجاعها في أي وقت وبأسرع طريقة وهو األمر

 .يسهل انتشارها بنطاق أوسع
تطبيق الجودة الشاملة وإتقان إدارتها في كل مجاالت الحياة، كما يمكن توفير  -

فضاء وجو سياسي حر يضمن الحرية ويسهل االطالع على المعلومات وسرعة 

 .وسهولة انتقالها 

وخصائصه هذا بالنسبة لمجتمع المعرفة، أما مجتمع المعلومات، فقد تحددت مميزاته  

بصورة موجزة وفق ما جاء في التقرير الدولي عن المعلومات، الصادر عن اليونسكو 

استخدام المعلومات كمورد اقتصادي مهم، : )7(فمن خصائصه 1997،1998العام 

وذلك على اعتبار إمكان االستفادة منها في االرتفاع بمستوى كفاءة المنظمات والهيئات 

االبتكار وزيادة القدرة على التنافس من خالل تحسين  والمؤسسات المختلفة، وتشجيع

 .نوعية اإلنتاج، أيا ما يكون شكل هذا اإلنتاج

انتشار استخدام المعلومات بين أفراد الجمهور العام بحيث يمكنهم االعتماد عليها  -

في أداء مختلف أوجه النشاط اليومي واالستعانة بها في تحديد اختباراتهم ، بل والتعرف 

هذه المعلومات على حقوقهم المدنية وإدراك حدود مسؤولياتهم االجتماعية بفضل 

والسياسية، واالرتفاع بمستوى احتياجاتهم ومطالبهم في مجال الخدمات االجتماعية 

 .كالتعليم والثقافة
إمكان تطوير قطاع معلوماتي داخل النسق االقتصادي تكون مهمته تقديم  -

لألفراد والمؤسسات  وتطوير الصناعات المستخدمة التسهيالت والخدمات المعلوماتية 

في توفير المعلومات والحصول عليها من خالل شبكة المعلومات العالمية، ومن أهم 

المالحظات التي سجلها التقرير  أن هذا القطاع ينمو بسرعة فائقة أكثر مما يحدث في 

 .استثناء أي قطاع آخر من قطاعات االقتصاد في كل مجتمعات المعلومات بغير

 استخدام : هي أساسية قطاعات عدة في بقوته يتميز المعرفة ومجتمع المعرفية الثورة إن

 والخدمات التجارية، والعالمات الفكرية، والملكية واالتصاالت، تكنولوجية  المعلومات

  )8(الحيوية ا التكنولوجي وخدمات الترفيه، البيانات، وقواعد المالية،
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  معوقات إقامة مجتمع المعرفة 
يذكر العديد من الباحثين والمفكرين ال سيما المستشرقين منهم إلى أن الثقافة   

العربية وما تحمله من مكونات واتجاهات وقيم ال تشجع على االتجاه نحو االلتزام بالتفكير 

مليات العقلية في العلمي والتمسك باآلليات المنطقية، وانتهاج المناهج العلمية، وممارسة الع

مجملها في النظر لمختلف المشكالت والقضايا، حيث وصفوها بأنها ثقافة تغلب عليها 

الخرافة، كما تتمسك بالعاطفة كثيرا، وفي نظرهم أن التراث الفكري في مجمله تقوقع على 

 ذاته وأصابه الجمود، فلم يمتلك المناعة الذاتية والقدرة على التجدد لمواكبة العصر وما

يحمله من تطورات وتحديات، وبالتالي حسبهم أن العقلية العربية عاجزة عن اإلبداع  

وهي عقلية ذات خصائص تجزيئية تحليلية، وبالتالي ال يمكن أن نعول على التراث 

  .العربي كقاعدة فكرية وعلمية إليجاد بناء معرفي متطور

موضوعية فليس كله  غير أن الكالم السالف الذكر إذا نظرنا إليه نظرة نقدية  

صواب فبعض ما جاء من وصفهم وكالمهم إن جانب الصواب فهو ابن سياقه الزمني 

وتحديدا عصر االنحطاط الذي عرفته البالد العربية، كما أن بعض األحكام التي أطلقوها 

  .ليست من خصائص الثقافة العربية في شيء

اء المعرفة البشرية، فالتاريخ يبرز ما كان للعرب من مساهمات قيمة في إثر  

وخير مثال ما شهده العصر العباسي في القرن الثامن الميالدي، حيث عرف ثورة علمية 

ال تقل أهمية عن تلك التي قامت في أوربا خالل القرن السابع عشر، وكان من األسباب 

المشجعة على الحراك العلمي المثمر الذي شهده العصر العباسي هو السلطة السياسية التي 

كانت قائمة آنذاك، إضافة إلى الفعالية التي كانت تزخر بها البنى االجتماعية والثقافية في 

ذلك الوقت، واالهتمام بالنخبة والباحثين في ذلك الوقت، وتوفير كل ما يحتاجونه، 

واالنفتاح على الحضارات العالمية، خاصة اليونانية، حيث نشطت حركة الترجمة الكبرى 

  . )9(بحث العلمي واإلبداعوالتي ارتبطت بال

 ضعف من العلمي في العديد من البلدان العربية  البحث يشكو وفي وقتنا الحاضر

 تقانة المعلومات مثل المتقدمة الحقول في غياب وشبه األساسي البحث مجاالت في

 اذ له المؤسسي الدعم غياب من العربي الوطن في البحث ويعاني الجزئية، والبيولوجيا
 ذلك إلى إضافة .وأجور رواتب أغلبه ويدفع % 2 العلمي البحث الدولة على انفاق اليتجاوز

 والمهندسين العلماء عدد يزيد فال .فيه إعداد العاملين انخفاض من العلمي البحث يعاني
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  يبلغ عالمي مع متوسط مقارنة السكان من مليون لكل 371 عن المجال هذا في العاملين
  . طبيب 15000 حوالي العربي الوطن من هاجر بينما مليون، لكل 979

كما يمكننا القول أن من عقبات الوصول إلى بناء مجتمع المعرفة العربي هو 

األزمات التي تعانيها اللغة العربية كأزمة تقانات المعلومات ، وتراجع عمليات التعريب، 

ذلك أيضا القصور وتراجع دور المجامع اللغوية العربية وغياب التنسيق بينها، وزاد من 

في عملية الترجمة في العلوم التقانية والعلمية واإلنسانية أيضا، وتدني الوعي بأهمية اللغة 

في عمليات التنمية، وغياب رؤية إستراتيجية لإلصالح اللغوي وما يتطلبه العصر من 

روة معالجة اللغة أليا باستخدام الحاسوب بعد أن أصبح من الضروري العمل على تقوية الث

اللغوية العربية، التي تمتاز بالعالمية وبقدرتها الفائقة على استيعاب االبتكارات التكنولوجية 

  . )10(والمعلوماتية

. حريات بأشكالها المختلفة تعد أبرز سمة من سمات البيئات المحفزة للمعرفةال

فكل  وقد أصبحت هذه المسلمة عنواناً للعصر، ومرشدا لجميع تجارب النهوض المعرفي،

والمعرفة والحرية . بيئة تمكينية راعية للحريات توفر إطاراً مالئماً لقيام مجتمع المعرفة

 امهتمالا كان وفي معرض التفكير بالبيئة السياسية المؤطرة للمعرفة. وجهان لعملة واحدة

كما تعرض في تحليله للبيئة االقتصادية، إلى . بمسألة تراجع الحريات في الوطن العربي

رار غياب الحريات في المجال االقتصادي، موضحا أن الطفرة النفطية لم تدعم استم

كما أشار إلى واقع حرية الملكية الفكرية، وفي الجانب الثقافي، . الحريات االقتصادية

  .وضع اليد على قيود المعرفة وتصاعد اتجاهات التشدد الديني

نتباه إلى االهتمام فمنذ بدايات عقد التسعينات من القرن الماضي، اشتد اال

باالستثمار في رأس المال البشري خدمة لمفهوم التنمية اإلنسانية، وعملت األمم المتحدة 

من خالل برامجها اإلنمائية على أن للتنمية اإلنسانية مزايا ثالث، أولها هو االعتقاد بأن 

ات البشر، ثم الثروة الحقيقية لألمم تتمثل في البشر، وهذه األخيرة تسهم في توسيع خيار

هي ثالثا حق البشر في هذه الخيارات التي تعبر عنها األحقيات، وهذه األحقيات تتجاوز 

الحياة الطويلة بصحة جيدة والحصول على المعرفة وتوفير احتياجات العيش الالئق، 

لتشمل حسب مفهوم التنمية اإلنسانية الحق في الحرية السياسية واالقتصادية 

  . )11(واالجتماعية
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أما في المستوى االجتماعي فقد أشار إلى أن استمرار حرمان المرأة العربية من 

كثير من حقوقها يضاعف النقص في البيئة التمكينية التي يفترض أن تكون رافعة 

ومن خالل كل هذه العناصر عمل الفصل على تسليط الضوء على كثير من . للمعرفة

وفي محور . عاش أوضاع المعرفة العربيةاإلكراهات التي ما تزال تحاصر األمل في إن

آخر، تناول الفصل بطريقة تمهيدية البحث في موضوع المؤسسات والقوانين ومختلف 

العناصر التي تمكن من المراجعة والمراقبة والمحاسبة، لتضمن لمجتمع المعرفة الدعم 

ربية، موضحا ثم توقف أمام محور آخر تناول فيه مسارات البيئة التمكينية الع. والرعاية

أنه ال سبيل لولوج مجتمع المعرفة إال ببناء قواعدها، أي بناء ما يؤهل المجتمع العربي 

 .إلنتاج وإبداع المعرفة

  :البيئة الضرورية إليجاد مجتمع المعرفة
التي تمنع وتحد من عمليات اكتساب  تواجه الدول العربية العديد من العوائق  

المعرفة إنتاجا ونشرا وتوظيفا، حيث أن هذا األمر األخير يخضع لعوامل سياسية، 

اجتماعية، اقتصادية، وثقافية، وهذا ما يبرز حجم المعوقات إلقامة مجتمع المعرفة، الذي 

نمي هذه يتطلب بنى مؤسسية قوية ترافقها إرادة سياسية نابعة من حكم صالح رشيد، ت

البنى وترعاها وتقويها، حتى نتمكن من الوصول إلى مستوى نكون فيه قادرين على إنتاج 

  .  المعرفة وندرك كيفيات توظيفها

ويأتي على رأس العوامل الداعمة لبناء مجتمع المعرفة هو وجود نظام حكم   

ي ديمقراطي رشيد يضمن نجاح التنمية اإلنسانية من خالل ضمان حقوق األفراد ف

المشاركة السياسية ، إضافة إلى االهتمام بالبحث العلمي ودعمه، والتخطيط للقضاء على 

األمية بصفة نهائية كلية، وكذا ضمان حقوق الفرد في التعلم، هذا إضافة إلى ضمان 

الحرية في التعبير والتفكير والرأي، فهذه الحقوق مجتمعة تسهم في التمهيد لبناء مجتمع 

  .المعرفة

دعائم الدالة على أن الحق في التعلم والتعليم يسهم في تحقيق التنمية ومن ال  

البشرية على المستوى الفردي والجماعي مما ينعكس إيجابا على المساهمة في بناء مجتمع 

المعرفة، هو أن الدين اإلسالمي أعطى أهمية كبيرة للعلم، وكان أول ما نزل من القرآن 

، وجاء في حديثه صلى )12( "اقرأ باسم ربك:"عليه وسلم  الكريم على النبي محمد صلى اهللا

، وكان المسلمون في العصور الماضية "طلب العلم فريضة على كل مسلم:"اهللا عليه وسلم 
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قد أنفقوا كثيرا في سبيل العلم، وقام الحكام واألمراء في الكثير من األزمان واألمصار 

ي سبيل ذلك، وشجعوا العلماء على تطوير بتشجيع العلم والبحث، فأغدقوا أمواال كثيرة ف

العلوم وإثرائها، فكان هارون الرشيد قد شجع ذلك من خالل اهتمامه وتشجيعه لحركة 

       .   الترجمة ونقل العلوم، فمنح ترجمة الكتاب ونقله إلى العربية وزنه ذهبا

للمعرفة،  وإذا تتبعنا المراحل المفصلية والرئيسية التي مر بها المنحنى التطوري  

نجد أن المعرفة كانت من المعطيات المسلم بها والتي وصفت ما أنجزه الجنس البشري 

وما أحدثه من تراكم معرفي على ممر العصور  وتعاقب األجيال، ثم أصبح اإلنسان في 

مرحلة الحقة يعيش مرحلة النقل المنظم للتراكم المعرفي مع رفع مهارات وإمكانية 

عتمد اإلنسان في هذه الفترة على تكوين رأس المال البشري لتعقب التعامل معها، حيث ا

هذه المرحلة مرحلة االهتمام بتنمية الموارد البشرية والتأكيد على أهمية التعليم والتأهيل 

.)13(المهني إلكساب البشر قدرات تمكنهم من التعامل بكفاءة مع ما يكتسبونه من علم

العالمية التي تشترك فيها اإلنسانية جمعاء، تشكل وهناك العديد من القيم اإلنسانية   

شروطا جوهرية إلقامة ونماء مجتمع المعرفة ويتعلق األمر بالعدالة في منح فرص 

متساوية في الوصول إلى مصدر وموارد المعلومات، وكذا الحصول عليها، هذا باإلضافة 

وع، والعمل على الحد إلى الديمقراطية، واحترام اآلخر األجنبي وقبوله، واحترام التن

وإلغاء التشريعات أو اآلليات وكل ما من شأنه التأثير سلبا على استخدام سلطة المعرفة 

  .من قبل مالكها

 1946لعام  59وكانت الجمعية العامة لألمم المتحدة قد أقرت ضمن القرار رقم   

الحريات،  الحق في تداول المعلومات ونشرها، فهي بمثابة المعيار الذي تقاس به جميع

  .التي تعمل الكثير من الجمعيات العالمية خصوصا غير الحكومية على حمايتها

وكانت الدول القطرية في مرحلة ماضية ليست بالبعيدة قد عملت جاهدة لفرض   

رقابة عن المعلومات من حيث منشئها، أو استيرادها من ثقافة أو حضارة أخرى، كما 

م وطرائقه، غير أن الوضع حاليا قد تغير فقد أصبح كانت تتدخل في تخطيط مناهج التعلي

من الصعب ممارسة الحظر المعلوماتي، وذلك نتيجة الستحالة السيطرة الكلية والتامة على 

جميع المعلومات التي تصل إلى متناول أيدي األفراد وعقولهم، خصوصا وأن الوسائط 

بر سرعة، بل أكثر من واألوعية التي أصبحت تحمل المعلومة صارت أكثر تطورا وأك

هذا صارت المعلومات غير مرئية وغير ملموسة، وتحدت الرقابات الكالسيكية المقامة  

على الحدود، حيث ألغيت جميع العوائق والموانع التي تمنع تدفق المعلومات، كما أفشلت 
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محاوالت المنع والسيطرة والتحكم في نوعية المعلومة التي كانت تقوم بها العديد من 

ألنظمة، من أجل ترسيخ مبادئ وقيم تتماشى واأليديولوجية المتبناة، مما يحقق والء فرديا ا

  . وجماعيا أكثر

 The Twilight of Severigntg":" في كتابه  walter. B. Wristonيقول   

إن ثورة المعلومات تشكل مصدر تهديد للسلطة السياسية القائمة أي أفول السيادة، 

إن ثورة : ل بقيت مقدسة من أيام أفالطون حتى هذا اليوم، ويكمل قائالفالمعلومات كما يقو

المعلومات تهدد مصداقية الزعامة واستقرار نظام الحكم، ويضيف مثلما أن انتشار 

المعلومات يهدد السيادة فان نقصها يؤدي إلى أفول السيادة أيضا ألن االنغالق في عصر 

  . )14(مةالمعلومات سيؤدي إلى ثورة اجتماعية عار

وكانت بعض األبحاث والدراسات التي أجريت في بعض بلدان العالم حول   

العالقة بين متغيري توفر المعلومات ومدى شفافيتها وبين مستوى األداء الديمقراطي، 

فكان من بين ما توصلت إليه هذه الدراسة أن التدني الحاصل والملحوظ في األداء 

ية سببه يعود إلى التعتيم المعلوماتي الممارس، إضافة الديمقراطي في بعض البلدان العرب

إلى السيطرة التامة ألجهزة الحكم على القوى الرمزية المتمثلة في اإلعالم والتربية 

  )15(.والدين

وإذا كانت المعرفة هي األساس للمجتمع المعرفي، فهذا األخير ال يعتمد فقط   

وإنما تنتج المعرفة من صنوف التعبير الفني على البحث العلمي والطرائق التقليدية للعلم، 

واألدبي واألعمال اإلنتاجية العلمية والثقافية، وفي ظل الوتيرة التحولية والتطورية التي 

شهدتها المجتمعات خصوصا في وقتنا المعاصر، فقد أصبحت المعرفة هي الجسر 

  .)16(الموصل لتحقيق الحرية والعدالة والكرامة لإلنسان

أنه ال يوجد وجه أو مجال للمبالغة في أن العولمة والمعرفة سوف وبدون شك   

يصبحان بما يحمالنه موضع اهتمام العلماء في السنوات القادمة، فمنذ عقود التسعينات من 

القرن الماضي فتحت العولمة الفضاء المعلوماتي على مصراعيه أمام تدفق المعلومات، 

المعلومات الكوكبي أو العالمي هو قوة تدفق وتراكم المعرفة، ومن أبرز مالمح مجتمع 

المعلومات عبر شبكة األنترنت، وال يمكننا االنخداع فالمعلومات بذاتها ال تمثل معرفة، 

ذلك ألن المعرفة هي محصلة التفكير التحليلي والنقدي القادر على صياغة البنى المعرفية 

يقية بمشكالت الواقع في المترابطة، وتشبيك المعلومات للوصول إلى استبصارات حق

وأن تحويل المعلومات إلى ... الوقت الحاضر والى استشرافات دقيقة بآفاق المستقبل 
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معرفة هو التحدي األكبر أمام مستخدمي ثورة االتصاالت وشبكة االنترنت، فان الخطوة 

التالية في التطور تتمثل في االنتقال من نموذج مجتمع المعلومات إلى نموذج مجتمع 

  . )17(لمعرفةا

إلى أن أهمية المعرفة تبرز من خالل  1980وقد أشارت لجنة ماكبرايد عام   

في هذا " ماكنيز" أنها تشكل مصادر القوة في مجاالت الحياة، حيث يقول المفكر االنكليزي 

الشأن أن الفكر الليبرالي يقوم على أساس أن المواطن الذي يعمل ويحصل على أكبر قدر 

يعمل بشكل رشيد ضمن السياق الديمقراطي، لكن ماذا يمكن أن يحدث لو  من المعلومات،

أن التغطية اإلعالمية أصبحت محكومة بنوعية من المضمون تركز على اإلثارة 

  . )18(والربح

أما الضمانات األساسية والرئيسية لبناء مجتمع المعرفة فهي كثيرة ومتعددة يأتي   

ظومة قانونية وتشريعية تدعم إشاعة الحرية، على رأسها في المقام األول، وجود من

واعتماد الشفافية في الحصول على المعلومات والمعارف، وكيفيات استخدامها، كما تسهم 

هذه المنظومة القانونية في توفير بيئة ومناخ ديمقراطي يضمن الحق في االختالف و 

  .احترام التنوع، ويشع التجديد واإلبداع

مع المعرفة بالمواصفات المعاصرة في البيئات والبلدان وبالتالي فان بناء مجت  

المتطورة يتطلب توفر مجموعة من الشروط الضرورية يأتي في مقدمتها إحقاق الحرية 

قانونا، وضمانها واقعا ممارسا في الرأي والتعبير، والحرص على تكوين وتدريب موارد 

إضافة إلى القضاء الكلي على  بشرية يمكنها أن تشكل طالئع تمتلك قوة العمل والمعرفة،

مرض األمية، والعمل على تطوير الثقافة، واالهتمام بتوفير نظام تعليمي  متطور يهدف 

إلى بناء الفرد، ويعمل على التمكين من ابتكار المعارف، وتحديد نوع المعارف المناسب 

حلية والضروري لكل وقت ومرحلة، والوصول إلى اختراع براديغم  بخصوصية ثقافية م

يستجيب لعالج المشكالت ، إضافة إلى  استخدام وتوظيف المعرف خدمة للفرد والمجتمع، 

ومن أبرز العوائق التي تحيل دون بناء مجتمع معرفة عربي نجد أزمة التعليم أو السياق 

  .التربوي التعليمي بصفة عامة 

  .أزمة السياق التربوي والتعليمي في الوطن العربي*
فال يمكننا أن نتصور منظومة تربوية أو ، ين التعليم والمجتمعهناك صلة وثيقة ب

، منعزلة أو منفصلة عن المجتمع، وفي أي بلد كان، تعليمية أو تكوينية في أي مجتمع

وذلك من خالل ما يقدمه ، والنظام التعليمي يعول عليه في بناء الدول بناء علميا محكما
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في تخصصات ضرورية تقوم عليها عملية  من قوى بشرية تتمتع بقدرات علمية وتكوينية

  .واإلقالع الحضاري، البناء والتنمية

ويرى العديد من الباحثين أن المؤسسات التعليمية في المجتمعات التي هي في طريق 

على ، وتشهد عمليات تحول وتغير في نظمها االقتصادية واالجتماعية والسياسية، النمو

المنشود والناجح البد وأن تكون خططه منسجمة مع فالتغيير ، قدر كبير من األهمية

ذلك أن النظام التعليمي قد يعمل على إنجاح مشروعات ، السياسة التعليمية المنتهجة

، ونظرا لخطورة هذا الدور، كما قد يكون سببا في تكريس الفشل وتدعيم التخلف، التنمية

التعليمية في تحقيق التنمية  فتعمد كل البلدان والدول على تأكيد ضرورة إشراك المؤسسات

  )19(في شتى الجوانب

فكان ، وكان النظام التعليمي في الجزائر بعد االستقالل قد شهد الكثير من التحوالت

وعرفت ، تبني المنهج االشتراكي قد أتاح مجانية التعليم وإجباريته لكل جزائري

أغلبها مرتبطة بأشخاص كانت في ، المنظومات التربوية والتعليمية تجارب عديدة متنوعة

في ، فكلما جاء وزير ألغى التجارب السابقة تماما وجاء بالجديد، الوزراء في الحكومات

ولكن السلبي في كل هذه ، ، ظل تجاذبات أيديولوجية خضعت لها المنظومة التعليمية

العمليات هو بروز خلل بنائي في النظام التعليمي في الجزائر في ظل غياب التخطيط 

وزيادة ، فكان هناك عدم توازن في الزيادة بين عدد التالميذ والطالب، عي والسليمالوا

كما كانت عمليات التحديث في المنظومات التعليمية و ، عدد المدرسين والكفاءات العلمية

إضافة إلى ، التربوية تتم دون إشراك رجال التربية والتعليم في وضع الخطط الالزمة لذلك

وحتى وإن وجدت فهي ضعيفة ، كزية وطنية لتطوير مناهج التعليمعدم وجود أجهزة مر

وأصبح معظم محتويات ومقررات التعليم عبارة عن معلومات تصنف في ، المردودية

مما عطل إنتاج الطاقات القادرة على القيام بالعمل المنتج والمساهمة ، خانة الترف العلمي

نة بين عدد الخرجين بالشهادات العلمية كما أصبحت المواز، في مشاريع التنمية والتطوير

  .وفرص الشغل غي متوازنة إطالقا

برزت النظرة السلبية ، وفي ظل واقع النظام التعليمي الحالي في الجزائر  

فيظهر في واقع األمر ثقة مهتزة بين ، للمجتمع تجاه النظام التعليمي ومؤسساته المختلفة

بل يتعدى األمر ذلك فيصبح رجل التعليم والتكوين مصنفا ضمن الطبقات ، الفرد ومعلميه

ويظهر هذا بجالء في ، ما يجعل منه محل سخرية وتهكمام، الضعيفة الهينة في المجتمع

خاصة من خالل أساليب الفكاهة الساخرة وإطالق العديد من النكت ، مجتمعنا الجزائري
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وكل هذا يفقد العملية التعليمية دورها الجوهري واألساسي ، االستهزائية تجاه رجال التعليم

سك بالمثل والقيم االيجابية خاصة فيضعف غرس الوالء للوطن والتم، في حياة المجتمع

أفرزتها التغيرات االقتصادية واالجتماعية ، في ظل تحديات مجتمعية يعيشها الشباب

  .1988والسياسية التي عرفتها الجزائر خاصة في فترة ما بعد أكتوبر 

فأصبحت ، وبأسرهم، فأثرت هذه التحديات المجتمعية على عالقة الشباب بوطنهم  

ر غير قادرة على أداء واجباتها االجتماعية والضـبطية تجـاه أعضـائها    الكثير من األس

مما شجع على وجود مناخ مالئم لظهـور االنحـراف االجتمـاعي    ، خاصة الشباب منهم

  .   مما هدد أمن الفرد والمجتمع، بصوره المتعددة والمختلفة

ة داخـل  وكان صموئيل هنتنجتون قد أشار إلى عالقة التعليم بالعوامل المجتمعي  

وذلك بسـبب  ، فأبرز أن للتعليم عالقة بحاالت الالستقرار السياسي واالجتماعي، المجتمع

وعالقتـه  ، عدم مواكبة محتويات التعليم للتغير الحاصل على مستوى المجتمـع المحلـي  

مما ، وأصحاب الشهادات العليا، إضافة إلى انتشار البطالة بين الخرجين، بالمحيط العالمي

، زيز قيم الالانتماء للوطن بين الشباب والشعور باالغتراب وعـدم الرضـى  يؤدي إلى تع

وكل هذه العناصر مجتمعة مع ظروف مالئمة تشكل ممهدات ألحـداث وأفعـال العنـف    

  .وخاصة المجتمعات السائرة في عملية النمو والتحديث، والثورة في المجتمع

لمنشود في إحداث التغيير ولكي تؤدي المؤسسات التعليمية في كل األطوار الدور ا 

االيجابي من خالل قيادة حركة التغير االجتماعي، مما يتطلب تقييم الواقع التربوي 

  .واكتشاف نقاط الضعف فيه، ومقاربتها بالتحديات الوطنية والقومية والعالمية

تكوين رأس مال معرفي  خصوصا لدى فئة األطفال والشباب وحتى  حيث أن  

أثبتت العديد من األبحاث والدراسات أن الفجوة عميقة وهي في تزايد  الكبار، وبال شك فقد

يومي مستمر بين تشكل رأس المال المعرفي  في البلدان العربية والثورة المعرفية 

المتسارعة التي يشهدها العالم المتقدم، كما نسجل تفاوتات كبيرة في نوعية رأس المال 

بية وأخرى، بل بين مختلف الفئات داخل المعرفي المحصل أو المكتسب بين دولة عر

  .الدولة الواحدة

إن أزمة مجتمع المعرفة  العربي نابعة من جملة أسباب كالخلل في األداء   

السياسي  واألخطاء في عمليات التنشئة، وضعف أنظمة التعليم الجامعي، وما قبل مرحلة 
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الخارج، ناهيك عن ارتفاع  التعليم الجامعي، وقلة االهتمام بالبحث العلمي واستيراده من

  .معدالت األمية خاصة مع زيادة معدالت التسرب عبر مراحل التعليم ما قبل الجامعي

كما أن أوضاع التعليم في الوطن العربي رغم المجهودات المبذولة ال يزال التعليم في 

طرة البلدان العربية يعاني العديد من الصعوبات من أبرزها عدم تحقيق كل األهداف المس

كلية، هذا باإلضافة إلى عدم االلتزام بالمعايير العالمية التي تضمن وجود الحد 

الضروري، هذا باإلضافة إلى العجز عن تحقيق هدف التعليم للجميع في العديد من البلدان 

  .العربية

من ميزانيات % 20من ناتجها المحلي اإلجمالي و% 05ورغم أن المنطقة قد أنفقت 

تعليم خالل األربعين عاماً األخيرة، إال أن نحو ثلث السكان الكبار فيها حكوماتها على ال

مليون من سكان الدول العربية أميين،  60عاجزون عن القراءة والكتابة، فال يزال نحو 

فضالً عن ذلك فلن يستطيع إال النذر اليسير من البلدان العربية تحقيق . ثلثاهم من النساء

اإلنمائية لأللفية والخاص بضمان التعليم األساسي للجميع بحلول  الهدف الثاني من األهداف

وتدّل اإلحصاءات المتوافرة على وجود ما يقارب تسعة ماليين طفل في سن  2015 عام 

التعليم األساسي في الدول العربية خارج المدارس، ومن يبقون ال تتجاوز خطاهم عتبة 

سبعة بلدان عربية، ، مما يصعب على تلك في % 40التعليم األساسي بنسبة كبيرة تناهز 

البلدان االنخراط في االقتصاد القائم على المعرفة والذي يتطلّب معارف نظرية وتقنية ال 

يضاف إلى ذلك أن . يمكن اكتسابها إال في مراحل تعليمية تلي مرحلة التعليم األساسي

ى اقتصاد المعرفة الذي يعتمد التعليم الجامعي ال يتوافق بالضرورة مع متطلّبات االنتقال إل

بشكل أساسي على العلوم المتخصصة، والتقنيات الحديثة، وثورة االتصاالت، واالنفتاح 

ويشكّل هذا األمر عائقا أمام تكوين رأس مال بشري . على المكاسب المتطورة للمعرفة

  .العمل عالي الكفاءة، قادر على االبتكار واإلبداع والتجديد، والوفاء باحتياجات سوق

  :الخــاتمة

إن العديد من األبحاث والدراسات حول العوامل السوسيوثقافية الالزمة إلقامة   

مجتمع المعرفة في الوطن العربي، تبرز وتؤكد أن البلدان العربية ال تزال بعيدة عن 

توفير البني االجتماعية والثقافية التي تسهم بدورها في إيجاد بيئة ومناخ يشجع على زيادة 
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الهتمام بالرأس المال البشري، الذي يعتبر المفتاح الرئيسي ألي نوع من أنواع التنمية، ا

وبالتالي فإيجاد المناخ السياسي الذي يدعم إقامة نظام حكم يمتاز بالرشادة والحكامة، 

سيؤدي إلى تشجيع الحريات وإرساء مبادئ الديمقراطية، وضمان الحقوق، وترسيخ 

ل المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية  مسؤولياتها الملقاة على العدالة، إضافة إلى تحم

عاتقها في التعليم والتكوين والتطوير، والعمل على تشجيعها وتطوير مناهجها، ووضع 

سياسات ومخططات للقضاء الكامل على األمية، واالهتمام بالمواهب والعقول المفكرة 

ت تسهل استيعابها، وإيجاد خطط لكيفيات والمبدعة، وتشجيع إنتاج المعارف، ووضع آليا

توظيفها، كل هذه العوامل مجتمعة تعمل في لحظة تتوحد من خاللها لتقليص الفجوة 

  .وضمان السير الناجح نحو بناء مجتمع المعرفة
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Abstract:  
            The importance of the information evolved in the economic activity, 
to become a new sector added to other sectors of economy, is the « sector 
of information »,which became play a large part in the developent of the 
foreign trade generally, and in the development of the export in particular, 
where this study tries to highlight the importance of the information in the 
development of the industrial exports, with a reading in the experience of 
Singapore, as one of the developing countries, which knew a big 
development in the side of the information, by trying to show how they 
benefit from this evolution information in the development of these 
industrial exports. 
Keywords : information, export information, manufacturing information, 
industrial exports, areas tech industries, manufacturing programs, 
Singapore. 
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  :ملخص

لقد تطورت أهمية المعلومات في النشاط االقتصادي حتى أصبحت بمثابة قطاع جديد     

، والذي أصبح يلعب "قطاع المعلومات"يضاف إلى القطاعات االقتصادية األخرى، هو 

دورا كبيرا في تطور التجارة الخارجية بصفة عامة، وفي تنمية الصادرات بصفة خاصة، 

مدى أهمية المعلومات في تنمية الصادرات الصناعية، حيث تحاول هذه الدراسة إبراز 

مع قراءة في تجربة سنغافورة، باعتبارها إحدى الدول النامية التي حققت تطورا كبيرا 

في جانب المعلومات، من خالل محاولة إظهار مدى استفادتها من هذا التطور 

  .المعلوماتي في تنمية صادراتها الصناعية

علومات، معلومات التصدير، معلومات التصنيع، الصادرات الم: الكلمات المفتاحية

 الصناعية، مناطق 

  .الصناعات التقنية، برامج التصنيع، سنغافورة

  مقدمة

لقد لفت موضوع المعلومات انتباه العديد من المختصين في علمي المعلومات واالقتصاد، 

له من قيمة متزايدة في حيث أكدوا على أهمية دور المعلومات في االقتصاد، سواء فيما تمث

الناتج القومي اإلجمالي بمختلف الدول، وسواء فيما تمثله من أهمية عند إبراز المحددات 

  .المختلفة للميزة التنافسية

إذ أن متابعة تطور الفكر االقتصادي في التجارة الخارجية بداية من الميزة النسبية،    

تطور التكنولوجي والعلمي كان له دور ووصوال إلى الميزة التنافسية، توضح كيف أن ال

كبير في إحداث طفرة كبيرة، في عملية التنظير المفسرة لعمليات التجارة الخارجية بصفة 

  .عامة والتصدير بصفة خاصة

ولقد برزت المعلومات كمفسر للتجارة الخارجية، وكإحدى المحددات الرئيسية للميزة     

التنافسية للصناعة خاصة الموجهة منها للتصدير، كما أثبتت العديد من التجارب الدولية 

في هذا المجال أن تنمية الصادرات الصناعية في أي دولة من دول العالم المتقدم أو 

بشكل أساسي على مدى توفر القدر الكافي و المناسب من المعلومات  النامي، إنما تعتمد

فضال عن قيام كافة أجهزة ووسائل المعلومات في اكتشاف الفرص حول عملية التصدير، 

التصديرية المتاحة في األسواق العالمية، ولقد استطاعت الدول المتقدمة في مجال اعداد 
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أن تحقق طفرة  ،زة والمؤسسات المعلوماتيةوبناء األجه ،قواعد المعلومات التصديرية

  .كبيرة في صادراتها الصناعية

كما أن بعض الدول النامية أيضا استطاعت من خالل بنيتها المؤسسية أن توفر أنظمة     

مناسبة للمعلومات المرتبطة بالتصدير، وقد استطاعت هذه الدول باالعتماد على هذه 

ية ومن بينها الصين، تركيا، المكسيك، ودول شرق المعلومات أن تنمي صادراتها الصناع

آسيا والتي من بينها سنغافورة، الدولة الصغيرة التي حققت نقلة نوعية في تاريخها 

  .االقتصادي والصناعي في فترة وجيزة

  :مما سبق تتبلور إشكالية دراستنا الرئيسة كالتالي 

؟ وما مدى نجاح تجربة ما مدى أهمية المعلومات في تنمية الصادرات الصناعية  

  سنغافورة في هذا المجال؟

  :حيث تقودنا هذه اإلشكالية إلى طرح األسئلة الفرعية التالية   

 ما هو مفهوم المعلومات؟ -1

 ما المقصود بمعلومات التصدير؟ -2

 ما هي المعلومات المرتبطة بتنمية الصناعة؟ -3

صادراتها ما مدى استفادة سنغافورة من المعلومات في الرفع من تنافسية  -4

 الصناعية؟

ولإللمام بجوانبي الموضوع، واالجابة على اإلشكالية الرئيسة واألسئلة المتفرعة عنها 

  :سوف تتناول هذه الدراسة العناصر التالية

  .ماهية المعلومات: أوال

  .اإلطار النظري لمعلومات التصدير: ثانيا

  .المعلومات المرتبطة بتنمية الصناعة: ثالثا

  .تجربة سنغافورة في معلومات تنمية الصادرات الصناعيةدراسة : رابعا

  مفهوم المعلومات: أوال
ومحاولة  ،يعتبر مصطلح المعلومات من أكثر المصطلحات تعقيدا وصعوبة في تفسيره

أولها بروز علم المعلومات كعلم حديث ال زال يحتاج  ،توضيح مدلوله وذلك ألسباب كثيرة

إلى المزيد من البلورة والتفسير في فرضياته المختلفة القائم عليها، وثانيها التداخل الكبير 

بالشكل الذي  ،وبقية العلوم المختلفة من ناحية أخرى ،بين علم المعلومات من ناحية
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لعديد من المصطلحات األخرى يصعب معه في أحيان كثيرة فصل المعلومات عن ا

  .الخ....المرتبطة به مثل المعرفة، البيانات

 :تعريف المعلومات - 1
لقد حاول العديد من المختصين في علم المعلومات توضيح المدلول العلمي لهذا 

  :المصطلح من خالل الكثير من التعاريف أهمها

أعمالها بطريقة فعالة، ب للقيامتعتبر المعلومات من العناصر الهامة الالزمة لإلدارة  -

مثلها في ذلك مثل ، وعلى هذا األساس، فإن المعلومات تعتبر موردا من موارد المنشأة

  . 22رأس المال والموارد المادية والعنصر البشري

  .23فرد معين ىلد ةمعين ةوقيم ةتم تشغيلها لتصبح ذات دالليعبارة عن بيانات  -

التبويب، التحليل، : (عمليات تشغيل مختلفة مثلهي بيانات أجريت عليها  المعلومات -

لمستخدميها عن طريق زيادة المعرفة  اًأكثر نفعفي شكل لتصبح  ،)التلخيص وغيرها

وذلك بغرض المساعدة في اتخاذ القرارات وغيرها من  ،وتقليل درجة عدم الثقة

  . 24المجاالت

وبدونه ال يمكن لإلنسان استثمار أي مورد آخر،  ،المعلومات هي المورد الذي يتدفق -

  .25ويمكن لمن يتحكم في تدفق المعلومات أن يحكم سيطرته على معظم مقدرات المجتمع

نالحظ من خالل التعاريف السابقة مدى ارتباط مفهوم المعلومات بمفهوم البيانات    

  :الثالث كما يلي حيث يمكن توضيح الفرق واالرتباط بين المفاهيم المعرفة،مفهوم و

   :البيانات 
الرموز،  أو والقياسات واألرقام والمشاهدات الحقائق من مجموعة عن عبارة هي   

 التي الخام المواد هي فالبيانات الحقائق، من حقيقة أو حدث أو موضوع أو فكرة لوصف

 الناحية من تفيد ومؤشرات وتقارير معلومات على للحصول مصنعة إلى موادحول ت

 خضعت والتي، لالستخدام الجاهزة المصنعة البيانات هي فإن المعلومات ، بالتالي26العملية
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 تربط التي والعالقات والمؤشرات المقارنات استخراج والتفسير بهدف والتحليل للمعالجة

  .27البعض ببعضها والظواهر واألفكار الحقائق

 كامال نىمع لتعطي مالئم بشكل معالجتها تمت التي البياناتها بأن تعريفها ويمكن    

 التخاذ والمستقبلية الجارية العمليات في استخدامها من يمكنه مما بالنسبة لمستخدمها،

  .28القرارات

 البعض، ببعضهما عالقة على والمعلومات البيانات من كال أن القول يمكن ومنه

 حتى النهائي، المستعمل هامن فيدستي ال ناتفالبيا لهما، النهائي بالمستعمل كذلك ومرتبطين

 .القرار اتخاذ على تساعدهمعلومات إلى  هاوتحويل ،هامعالجت يتم

 وفي ،ونفعاً داللة أكثر هاتجعل معينة بخصائص تمتعت ناتبيا هي فالمعلومة وبالتالي،     

 29:هما معيارين وفق ناتوالبيا المعلومة بين نفرق أن يمكن السياق هذا

 الشخص لدى معرفية إضافة إلى البيانات أدت فإذا:   المعرفية اإلضافة معيار -

 إلى تحولت المتلقي،

 يمكن ،ما لشخص بيانات يعتبر فما كذلك ،البيانات إطار في تصنّف فهي وإال معلومات،

 .آخر لشخص معلومات يعتبر أن

 البيانات هذه ترتبط أن يجب معلومات إلى البيانات تتحول فحتى:  االرتباط معيار -

 تعد فالبيانات المتلقي، قبل من بشأنه القرار اتخاذ يتم ، معين أو حدث معينة بمشكلة

 أو سليم، قرار اتخاذ إلى تؤدي أن إما فهي المتخذ، القرار في تؤثر كانت إذا معلومات

 يعتبر أن يمكن معينة فترة في معلومات يعتبر ما لذلك تعديله، أو القرار تغير إلى تؤدي

 .أخرى فترات في بيانات

 يمكن معلومة لنا عطيت ناتلبيا وتفسير وتشغيل معالجة عملية كل ليست أنه إال     

 ذات المعلومات على إال يعتمد ال للمعلومة النهائي مطلق، فالمستعمل بشكل عليها االعتماد

  :30أهمها الخصائص من مجموعة تتميز التي الجودة
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o تأخير فأي المالئم، التوقيت في القرار لمتخذ فرتوت التي هي الجيدة فالمعلومة :التوقيت 

 .لمستخدمها بالنسبة منفعتها من يخفض للمعلومة

o لكل اللحظي للتطور وفقاً الجارية األحداث عن تعبر التي هي الجيدة المعلومة :الحداثة 

 فقد موقف،

 تعبِّر وال متقادمة، معينة زمنية فترة في المتاحة المعلومة يجعل ما المتغيرات من يستجد

 .الراهن الموقف حقيقة عن بالتالي

o تشير الدقة أن أي حقيقته، في هو كما الحدث عن تعبر التي هي الجيدة المعلومة :الدقة 

 دقة درجة بين ارتباط هناك أن المالحظ ومن الخطأ، من المعلومة خلو درجة إلى

 تنبؤات عن عبارة المعلومة كانت فإذا المعلومة، هذه تغطيه الذي الزمني والمدى المعلومة

 .صحيح والعكس بعيدا مستقبال تناولت كلما تقل دقتها درجة فإن مستقبلية،

o الحكم ويمكن أجله، من أعدت الذي الغرض مع المعلومات تتالءم أن بمعنى :مةءالمال 

 فالمعلومات مستخدمها، سلوك على تأثيرها بكيفية المعلومات، مةءمال مدى على

 .المعلومة هذه غياب حالة في القرار متخذ سلوك على ستؤثر التي هي المالئمة

o أو حدث عن معرفته يحتاج ما كل لمستخدمها توفر التي هي الجيدة المعلومة :االكتمال 

 معين، موقف

 أو ،مستخدميها اهتمامات جوانب كافة تغطي، كاملة معلومة المقدمة المعلومة تكون أن أي

  .القرار اتخاذ مليةعليها عوالتي تتوقف  حلها المراد المشكلة جوانب

o لمستخدمها، بالنسبة فهمه يسهل شكل في تصاغ التي هي الجيدة المعلومة :الوضوح 

 تكون أن بمعنى

  .الغموض من خالية المعلومة

  :وهو أال بالمعلومات، مرتبط آخر مفهوم هناك البيانات، إلى وباإلضافة   

  :المعرفة 
يتم  التي، والتجربة والمعلومات البيانات استخدام حصيلة بأنها يمكن تعريف المعرفة

مع  التجاوب من يملكها من تمكن التي وهي والممارسة، التعلم طريق عن عليها الحصول
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 لها بدائل وتحديد المشاكل تشخيص على قدرة أكثر وتجعله تواجهه، التي المستجدات

 .31جيدة حلول إلى والوصول

 بموضوع الصلة ذات لديه، المعلومات لتراكم نتيجة الشخص يكتسبها فالمعرفة       

 التي والمشاكل لألحداث والتقييم اإلدراك على القدرة لديه يولد ما، معين مجال أو معين

 .القرار التخاذ مباشرة يستعملها أن له يمكن حيث تواجهه،

هي عبارة عن معطيات : التعريف التالي للمعلوماتأن نخلص إلى  مما سبق يمكن

 وتحويلها من خالل نظام المعلومات إلى معلومات تساهم في تنمية معالجتها متت) بيانات(

  .تخاذه للقرارات في مختلف المجاالتعملية اوترشيد  ، وزيادة ثقافة متخذ القرار،المعرفة

  العالقة بين البيانات، المعلومات والمعرفة): 01(شكل رقم 

 

  

  

  

 في االقتصاد لالندماج المؤسسة یلهو تأ االنترنت تكنولوجیا نوفیل، حدید: المصدر

  .112:ص ، 2007الجزائر، جامعة التسییر، علوم في دكتوراه أطروحة ،"العالمي

 :أهم المصطلحات المرتبطة بالمعلومات - 2
  :بالمعلومات خاصة في العصر الحديث أهمهاهناك جملة من المصطلحات ارتبطت 

  :ثورة المعلومات -2-1
يقصد بثورة المعلومات تلك الزيادة الكبيرة والهائلة في اتاحة واستخدام وتشغيل 

بالشكل الذي أبرز دورها الحيوي والجوهري في المعرفة، المعلومات في شتى أنواع 

معلومات واحدة، وإنما سلسلة طويلة  العلوم المختلفة، ويالحظ أن البشرية لم تشهد ثورة

من ثورات المعلومات، وكان من الطبيعي أن يفسر األثر المتراكم لكل هذه الثورات التي 

  . 32نواجهها اآلن بما يسمى بفيضان المعلومات

  

                                  
  

 

 المعرفة  المعلومات البيانات 
  المعالجة

  و التفسير

التراآم
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  :مجتمع المعلومات -2-2

  :مجتمع المعلومات مفهوم •
لوجهة نظر كل وجهة و هناك العديد من التعريفات لمجتمع المعلومات تختلف وفقا 

  : 33و يمكن عكس مفهومه من خالل التعارف التالية  ،الخلفيات التي انطلقت منها

 المجتمع الذي يعتمد في تطوره بصفة رئيسة على المعلومات بأنهالبعض يعرفه  -

 والحاسبات اآللية وشبكات االتصال، أي أنه يعتمد على التقنية الفكرية، تلك التي تضم

وتجهيز  ديدة مع التزايد المستمر للقوة العاملة بالمعلومات التي تقوم بإنتاجسلعا وخدمات ج

 .ومعالجة ونشر وتوزيع وتسويق هذه السلع والخدمات

المعلومات هو المجتمع الذي تستخدم فيه المعلومات بكثافة  ومنهم من يعتبر بأن مجتمع -

و أنه المجتمع الذي يعتمد واالجتماعية والثقافية والسياسية، أ كوجه للحياة االقتصادية

الوفيرة كمورد استثماري، وكسلعة استراتيجية، وكخدمة، وكمصدر  أساسا على المعلومات

 .للقوى العاملة للدخل القومي، وكمجال

هو مجتمع يستطيع كل فرد استحداث المعلومات والمعارف والنفاذ وفي تعريف آخر  -

المجتمعات والشعوب من تسخير كامل استخدامها وتقاسمها بحيث يمكن األفراد وو إليها

يظهر هذا ، حيث 34إمكاناتهم في النهوض بتنميتهم المستدامة وفي تحسين نوعية حياتهم

الذي يرتكز في تطوره على االكتشافات الفنية  المعرفة هو المجتمع مجتمع أنالتعريف 

 .لع وخدماتالتي تمس اآللية وشبكات االتصال لتطوير معالجة البيانات لتساهم في خلق س

وإنتاجها وتوظيفها  ،المجتمع الذي يقوم أساسا علي نشر المعرفةوفي تعريف آخر هو  -

بكفاءة في جميع مجاالت النشاط المجتمعي من االقتصاد والمجتمع المدني والسياسة 

، 35وصوال لالرتقاء بالحالة اإلنسانية باطراد أي إقامة التنمية اإلنسانية ،والحياة الخاصة

هذا التعريف إلى تميز مجتمع المعلومات بمجموعة من األنشطة والوظائف يشير حيث 

اإلبداع (التي ترتكز أساسا على المعلومة لتكون محور لألنشطة المعرفية  ،المعاصرة

  .لخدمة أهداف تعليمة وتثقيفية) مةوإنتاج ومعالجة المعل(والمعلوماتية ) والتأليف
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المجتمع الذي يعمل على مع المعرفة هو أن مجت من خالل هذا التعريف يتضح      

لتكون موردا استراتيجيا للقوى العاملة ومن أجل  ،المعلومات في الحياة اليومية استغالل

  .خدمة الدخل القومي

  :األمن المعلوماتي-2-3
ويقصد به تأمين حاجة المجتمع من المتطلبات المعلوماتية المختلفة، حيث أن تطور 

 ،اعتمد على توفير المعلومات ووسائل انتاجها وتشغيلهاالمجتمعات المتقدمة قد 

والحصول عليها وأصبحت تلك المتطلبات بمثابة األعمدة األساسية التي يقوم عليها النمو 

  .36في تلك الدول

  اإلطار النظري لمعلومات التصدير: ثانيا
 إن اإلطار النظري الذي يتم عرض معلومات التصدير من خالله يتضمن أوال تحديد

 مفهوم معلومات التجارة الخارجية، ثم إبراز دور التسويق الدولي في عملية التصدير،

  :ثم أخيرا تحديد مفهوم معلومات التصدير بصفة خاصة وأهم أنواعها، كما يلي

  :مفهوم معلومات التجارة الخارجية -1
من الصعب وضع تعريف دقيق وشامل للمعلومات المرتبطة بأنشطة التجارة الخارجية، 

ظرا لصعوبة تحديد مفهوم المعلومات بصفة عامة، إال أن معظم التعاريف تتفق حول ن

 ،معلومات التجارية الخارجية هي جميع المعلومات المطلوبة من جانب المؤسسات: " أن

حيث تعد  ،التنفيذ والرقابة ألنشطة التسويق الدوليولالعتماد عليها في عمليات التخطيط 

األسواق العالمية نتاج للمعلومات التجارية وتكنولوجيا المعلومات، وذلك ألن التوجه نحو 

تعزيز التجارة الدولية وتكثيف المنافسة الدولية جعل من التسويق  الجانب الحاسم في 

التجارة الدولية، باإلضافة إلى أن اختيار و إدارة عملية التسويق الدولي تعتمد على 

  .37مات التجاريةالمعلو

 :أهمية التسويق الدولي في عملية التصدير - 2

  : مفهوم التسويق الدولي -
  :تعددت التعاريف المتعلقة بالتسويق الدولي ولعل أهمها
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التسويق الدولي هو مجموعة المجهودات التسويقية الموجهة إلشباع حاجات المستهلك  •

في بيئة تسويقية غير التي  خارج الحدود الجغرافية للمركز الرئيسي للشركة األم، أي

تعمل الشركة المنتجة ألغراض تحقيق األهداف التسويقية المخططة من أرباح 

الخ، واستقرار وحل مشكالت وغيرها وتستخدم اإلدارات التسويقية في ذلك ..ومبيعات

مزيج تسويقي دولي واستراتيجيات للتسعير الدولي والترويح الدولي والتوزيع الدولي 

 .38خدمات الدوليةوالسلع وال

التسويق الدولي يشمل األنشطة الخاصة بتحديد احتياجات المستهلكين في أكثر من  •

سوق وطنية واحدة، ثم العمل على إشباع تلك االحتياجات بإنتاج وتوزيع السلع، 

  .39الخدمات التي تتالءم معها

عالقة بين التسويق الدولي هو تلك األنشطة التي تقوم بها الـمؤسسة ألجل إيجاد  •

التسويق ) Allain Ollivier(ويقسم صاحب هذا التعريف  ،40الربحيـة واألسـواق

 :الدولي إلى ثالثة خطوات رئيسية

المعرفة الجيدة لألسواق بالمالحظة والتحليل للطلب والمنافسة، الوسطـاء، المحيط  -

  .القانوني، التقني واالقتصادي

ومختار، والبحث عن أحسن  تحديد أو تعريف الغرض التجاري كعمل مستهدف -

 .وضعية لسياسة المنتوج، السعـر، التوزيع

 . التسويق الجيد للمنتجات وللخدمات الجيدة لسياسة االتصال والتوزيع -

عملية دولية لتخطيط وتسعير وترويج وتوزيع السلع التسويق الدولي هو  •

 .41لخلق التبادل الذي يحقق أهداف المؤسسات واألفراد ،والخدمات

في  ،كافة األنشطة المرتبطة بتحديد احتياجات المستهلكين التسويق الدولي يشمل •

أكثر من سوق مستهدفة، مع العمل على إشباع الحاجات والرغبات بإنتاج وتوزيع السلع 

  .42أو الخدمات التي تتناسب معه
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اكتشاف حاجات المستهلك وإشباعها على المستوى الدولي، يسعى التسويق الدولي إلى  •

أفضل من المنافسين المحليين والدوليين، وتنسيق الجهود والنشاطات التسويقية في  بمستوي

 .43ظل قيود ومتغيرات البيئة الدولية

من هذه التعاريف يمكن أن نعتبر التسويق الدولي نشاط اقتصادي عالمي، يعني القدرة 

ل على ترجمة وتجسيد المكاسب التجارية المتاحة في األسواق الخارجية، من خال

االستجابة السريعة والفعالة لمتطلبات وتوقعات الزبائن عبر الحدود الدولية ومواجهة 

  .المنافسة الدولية لضمان التفوق والتميز والنجاح

 :تطور التسويق الدولي للصادرات -

أي خارج  ،لقد تطور التسويق من التطبيقات والممارسات القومية إلى التطبيقات الدولية

بسبب ظهور االتحادات التجارية واألسواق الدولية، تعدد التغيرات ، ةحدود الدولة الواحد

والتداخل في  ،في ثروات العالم وموارده، التحول التكنولوجي والتصنيع والتخصص

نشاء شركات تسويق إو ،العالقات الدولية، مما أدى إلى زيادة االهتمام باألسواق الدولية

 ،أسواق دولية بذاتها والبحث عن أسواق جديدةعالمية تعمل على تصميم منتجات تناسب 

جريا وراء األرباح والفرص التوزيعية الجديدة، وقد تطور ظهور التسويق الدولي عبر 

  :44ةالمراحل التالي

 .مرحلة التجارة الخارجية منذ األربعينات -

 .مرحلة األسواق األجنبية منذ الخمسينات -

 .مرحلة األسواق والتسويق المقارن في الستينات -

 .في السبعينات اتمرحلة التسويق العالمي واألسواق المتعددة الجنسي -

 .مرحلة عالمية التجارة واتفاقيات الجات في الثمانينات -

 .منظمة التجارة العالمية في التسعينيات إلى يومنا هذا -

  :دور بحوث التسويق الدولي في التصدير-
سواء باالعتماد  ،اث المستهلكأبحاث السوق وأبحيعتمد التسويق الدولي للصادرات على 

أو  ،على البيانات الثانوية التي تم جمعها وعرضها عن طريق نقاط التجارة أو االنترنيت

جمعها  تم و المحلية، أو البيانات األولية التيأمراكز االحصائيات والمعلومات الدولية 
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أو استمارات االستفتاء البريدية أو البريد اإللكتروني  ،ألول مرة بالمقابالت والمشاهدات

او التسجيل بالفيديو لمجموعات من األفراد او بالتليفون أو الفاكس أو غيرها، أو عن 

  .45طريق استخدام كال من البيانات األولية والبيانات الثانوية

التي تشارك وتحقق بحوث التسويق الدولي مجموعات من المعلومات التسويقية الهامة   

في بناء استراتيجيات التسويق الدولي، وفي اتخاذ القرارات التسويقية الدولية أو تعديلها، 

أو سوق ما أو منطقة  ،أو حل المشكالت التسويقية الدولية، أو مشاكل التصدير لسلعة ما

أو ما يرتبط بها من عقبات النقل والتعبئة والتغليف والمناطق الحرة  ،جغرافية معينة

  . 46التخليص الجمركي أو تمويل وسداد قيمة الصادراتو

 مفهوم معلومات التصدير  -3
يقصد بالمعلومات الخاصة بالتصدير جميع المعلومات المطلوبة من جانب المؤسسات 

بهدف االعتماد عليها في عمليات التخطيط والتنظيم والتنفيذ والرقابة لألنشطة الخاصة 

  :هذه المعلومات ما يليبعملية التصدير، ويمكن أن تشمل 

  :معلومات عامة حول نشاط التصدير -3-1

  :47هناك جملة من المعلومات تخص نشاط التصدير بصفة عامة هي

معلومات ذات طابع عام كالمعلومات عن المؤشرات االقتصادية العامة في السوق  

المستهدف التصدير إليه، وذلك بهدف تحديد قدرة هذه األسواق على تحقيق أرباح 

 .للمصدر في المدى الطويل

معلومات عن المنتج المراد تصديره أو معرفة تطوراته في األسواق المختلفة ولدى  

  .الجهات المنافسة

معلومات تشمل احصائيات حول التجارة الخارجية حتى يمكن اختيار السوق من خالل  

لمختلفة وضع رؤية عن قيمة وكمية الواردات التي تستوعبها تلك السوق حسب الدول ا

 .المستوردة لهذا المنتج

  .والقواعد المنظمة له في األسواق المستوردة وسياساته،معلومات مرتبطة بالتسعير  
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المعلومات المرتبطة باإلطار التنظيمي أي منظمات التصدير التي ازدادت اليوم أهميتها  

ية أو غير خاصة بعد تحرير التجارة الخارجية والغاء الكثير من القيود سواء التعريف

 .التعريفية

باالعتماد على القوائم  ،معلومات االتصال التجاري الالزمة إلقامة عالقات تجارية 

والمستوردين معدي  ،التجارية التي تتضمن األدلة وقواعد البيانات عن المؤسسات التجارية

 .الخدمات والمنتجين

ة أم الخاصة في التي ترغب المؤسسات العام ،المعلومات الخاصة بالفرص التجارية 

 .الحصول عليها من خالل بناء روابط مع الشركاء التجاريين

  :المعلومات المرتبطة باتخاذ قرار التصدير -2- 3
 ،والتي يجب على متخذ القرار االلمام بها ،هناك بعض المعلومات المرتبطة بالتصدير

  :48ألنها تمثل عناصر دعم له في اتخاذه قرار التصدير، أهم هذه المعلومات

 .والتي يمكن تصريف السلع المصدرة في أسواقها ،معلومات عن أهم الدول المستوردة -

 .معلومات عن أهم الدول المصدرة األخرى المنافسة -

معلومات عن الكميات وعدد الصفقات التي يمكن تصديرها، من خالل معرفة الحجم  -

 .ةالكلي لألسواق المستهدفة أي الطاقة االستيعابية لألسواق الخارجي

وذلك لمسايرة  ،معلومات عن موديالت وأشكال وأصناف المنتجات في األسواق األجنبية -

 .  أذواق ورغبات المستهلكين، المنافسة الموجودة داخل أسواق التصدير

معلومات حول السياسات السعرية التي يمكن من خاللها عرض المنتج التصديري في  -

 .امش الربح المختلفةاألسواق المختلفة، ومدى انعكاس ذلك على هو

وهل سيتم  ،معلومات عن كيفية وأسلوب العرض والوسائل واألدوات المستخدمة في ذلك -

 . العرض مباشرة أو من خالل وسطاء أو عن طريق االشتراك في المعارض الدولية

  :معلومات مرتبطة باألجهزة الحكومية المعنية بالتصدير-3-3
توفرها وهي تخدم عملية التصدير بطريقة  هناك مجموعة من المعلومات يجب       

غير مباشرة وغالبا ما ترتبط بالمعلومات التي البد من توفيرها لألجهزة الحكومية المعنية 

  :49بالتصدير، هذه المعلومات هي
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معلومات عن ماهية الوحدات اإلنتاجية التي من المتوقع أن تعرض انتاجها ألسواق  -

 .التصدير

جغرافي لألسواق التي ينبغي توجيه برامج تنمية الصادرات معلومات عن التوزيع ال  -

 .إليها

معلومات عن طبيعة المساعدات التسويقية التي يحتاجها المصدرون وذلك حتى تتمكن  -

  .األجهزة المعنية بدراستها ومحاولة توفيرها

معلومات وافية عن أهم وسيلة من وسائل النقل الدولي للسلع وهي وسيلة النقل  -

 .ذلك على أساس أن ثالثة أرباع التجارة العالمية يتم نقلها بحراالبحري و

معلومات دقيقة عن التأمين الدولي على الصادرات، تشمل معلومات عن الجهات  -

المختلفة المقدمة لتامين الصادرات وكيفية ابرام وثائق التأميم وتطورات سوق التأمين 

 .العالمية

واألجهزة الداخلية والخارجية التي تقدم معلومات عن ضمانات وائتمان الصادرات،  -

 .مثل هذه الضمانات المختلفة لتشجيع عمليات التجارة الخارجية

 .معلومات مرتبطة بعقود التجارة الدولية بأنواعها المختلفة -

معلومات عن تجارة الترانزيت أو التجارة العابرة، ومدى انعكاسها على الدولة  -

 .وجيه البضائع والسلع إلى األسواق المختلفةالمصدرة ألنه يترتب عليها عملية ت

  بتنمية الصناعةالمعلومات المرتبطة : ثالثا
إن المعلومات الصناعية والتكنولوجية أصبحت تختلف جذريا عن المعلومات العالمية     

وعن مجرد المعرفة المتراكمة، من حيث قيمتها االقتصادية وتأثيرها بطريقة أو بأخرى 

بح، أي القدرة على توليد قيمة مضافة، وهي بذلك سلعة تجارية في ذاتها على اإلنتاج والر

لها مالكون بموجب القانون، ولها قيمة تجارية وثمن وتكلفة، وهي بذلك أيضا سلعة يمكن 

  .تداولها في األسواق والتنافس حول سعرها ونوعيتها

هو الحال في أي سلعة  كما أن التبادل التجاري للمعلومة الصناعية أو التكنولوجية كما   

أخرى، يفترض أن يعرف المستورد الذي يرغب في شراء هذه المعلومات ماذا يريد، وما 

هي الوظائف التي يرغب في أن تتضمنها المعلومات؟ وما هي الخصائص المحددة لهذه 

  السلعة؟
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وتشتمل أهم معلومات السلع المصنعة التي تهم مشروعات التصنيع والتصدير        

  :50كالتالي

 .خطط الحكومة ومشاريعها للتصنيع -

البنية التحتية األساسية والوطنية، ومشاريع التصنيع المرتبطة بها، ومختلف  -

 .مستلزماتها

 .التكنولوجيا المستخدمة في الصناعة ومعداتها -

 .اإلنتاج الصناعي -

التجارة الخارجية، بما في ذلك معلومات عن نوعية اإلنتاج واألسعار واألسواق،  -

 .استهالك المواد الخام والمواد الوسيطة المستوردة منها والمتوفرة محليا

التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصناعية التي تنزل الى األسواق ومواصفاتها  -

 .وأسعارها

 .ل التخلص منها وتكلفة ذلكأنواع النفايات الصناعية وكمياتها وسب -

 .العمالة، أنواعها، مهاراتها، توزيعها، توفرها محليا أو في الخارج، وتكلفتها -

 .القدرات الصناعية المتوفرة -

  :المستفيدون من معلومات التصنيع - 1

يتنوع الراغبون في الحصول على معلومات التصنيع والمستفيدون منها، فباإلضافة 

  :ناعي نفسه، يمكن اإلشارة إلى الفئات التالية المستفيدةإلى الصناعيين والقطاع الص

 .الحكومات وأصحاب القرار وواضعي خطط التنمية والتصنيع -

 .المستثمرون ورجال األعمال من داخل البلد أو من خارجه -

 .موردو ومستوردو التكنولوجيا ومعداتها ومستلزماتها -

 .واد الوسيطةموردو ومستوردو اإلنتاج الصناعي والمواد الخام والم -

 .مؤسسات المقاولة الصناعية، والمؤسسات الصناعية المستفيدة منها -

 .مراكز األبحاث االقتصادية والصناعية -

المؤسسات التربوية ومؤسسات التدريب المهني والتكنولوجيا، التي ترغب في تطوير  -

 .برامجها لتناسب احتياجات القطاع الصناعي

 ...)كهرباء، هاتف، اتصاالت، نقل(مؤسسات الخدمات على أنواعها  -

                                  
. 
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 .المنظمات اإلقليمية والدولية المهتمة بالتنمية الصناعية وبالصادرات الصناعية -

معلومات المرتبطة بتطوير القطاع الصناعي وترقية الصادرات  - 2

 :الصناعية

هناك جملة من المعلومات المتعلقة بتطوير القطاع الصناعي والتي تهدف بشكل 

  :51تطوير الصادرات الصناعية، والتي يمكن تلخيصها فيما يليأساسي إلى 

 .تكنولوجيا اإلنتاج، وطرقه ومستلزماته ومصادر هذه التكنولوجيات -

مستجدات تكنولوجيا اإلنتاج ووسائل اإلنتاج، ووسائل نقلها ومواقع رصد هذه  -

 .المستجدات وتكلفتها ومردودها التجاري المتوقع

 .والمعدات وطرق تشغيلها والخبرات االزمة لصيانتهاالمواصفات الفنية لألجهزة  -

المواصفات الفنية لقطع غيار المعدات المستخدمة، ومواقع توفرها داخل البلد  -

 .وخارجه، وتكلفتها ووسائل الوصول إليها

المواصفات الفنية والنوعية للمواد الخام والمواد الوسيطة ومصادرها وطرق الوصول  -

الممكنة وتكلفتها، ومواقع توافرها داخل البلد وخارجه، والمدة إليها والبدائل المحلية 

 .المطلوبة للحصول عليها عند طلبها

المواصفات والمعايير المحددة قانونيا سواء محليا أو دوليا، للسلع المنتجة وللخدمات  -

 .التي تقدمها المؤسسة، وما هو ضروري في أسواق التصدير

 .اإلنتاج وقدرات تحسينهاقدرات تصميم السلع والخدمات وطرق  -

معلومات عن مؤسسات البحث والتطوير المحلية ذات العالقة بالتصنيع، إمكاناتها،  -

 .تكلفتها، مردودها، الخدمات التي تقدمها

نظم براءات االختراع وحقوق الملكية الصناعية، وحقوق الماركات المسجلة،  -

أسواق التصدير وتأثيرها على وقوانينها ومؤسساتها، ومدى االلتزام بها محليا وفي 

 .عمليات اإلنتاج للمؤسسة الصناعية
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 المعلومات القانونية، اإلجراءات الحكومية واإلدارية المتعلقة بالتصدير - 3

 :الصناعي

كما توجد جملة من القوانين، اإلجراءات التي يجب االلمام بها في عملية التصدير 

 :52الصناعي أهمها

أنواعها، صفاتها القانونية، حقوق مالكيها وواجباتهم المالية قوانين الشركات الصناعية،  -

والقانونية، بما في ذلك تسجيل الشركات الخارجية ومشاركة األجانب في الشركات الوطنية 

 .وحقوقهم وواجباتهم

 .القوانين واإلجراءات الحكومية المختلفة التي تستلزمها إقامة مؤسسة صناعية وتسجيلها -

انين واإلجراءات المتعلقة بالبيئة، والضرورية إلقامة مؤسسة صناعية المعلومات عن القو -

 .  خاصة المتعلقة بالصحة العامة، والموقع الجغرافي للمؤسسة بالنسبة للتجمعات السكنية

االستثمار والمدد الزمنية  ومحفزاتقوانين االستثمار واالعمال المحلية والخارجية  -

زات وشروطها، بما في ذلك قوانين المدن الصناعية والقانونية لالستفادة من تلك المحف

 .والمناطق الحرة واإلعفاءات الممكنة وشروطها وكيفية الحصول عليها

 .القوانين واإلجراءات المتعلقة بالجودة -

قوانين البنوك والحركة المالية، وسيرتها، وحرية المعامالت المصرفية داخل البلد وحرية  -

 .ارجه، وشروط ذلك، وأسعار صرف العمالت وكيفية تحديدهانقل األموال داخل البلد أو خ

القوانين واإلجراءات المتعلقة ببراءات االختراع والملكية الصناعية، والماركات المسجلة،  -

وحماية التصميمات الصناعية وحقوق تأليف البرمجيات ونشرها، وحماية قواعد البيانات 

 .وشبكات الحاسب اآللي

التجارية والصناعية للمستثمر األجنبي، وشروطها وحدودها  قوانين ملكية المؤسسات -

 .والرسوم المترتبة عليها

اإلعفاءات الضريبية للمؤسسات المبتدئة وشروطها واجراءاتها والفترة الزمنية الخاصة  -

 .بها
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  الصادرات الصناعية تنمية دراسة تجربة سنغافورة في معلومات: رابعا

  :قراءة في اقتصاد سنغافورة - 1

جزيرة تقع في جنوب شرق آسيا، تبعد عن شمال خط االستواء بحوالي  هي

 ،كم 1.5ويربطهما كوبري بحري بطول  ،كم يفصلها عن ماليزيا مضيق جوهور 136.8

 692.7ويحدها من الجنوب الغربي جزيرة سومطرة اإلندونيسية، تبلغ مساحتها االجمالية 

2كم
  .2015مارس حصائيات إمليون نسمة حسب  5.7بعدد سكان  ،

 مركز جعلها أهم والجوية العالمية البحرية المالحة طرق موقع سنغافورة في مفترق

 ويرتبط العالم مطارات من أهم يعد دولي مطار وبها أسيا، شرق جنوب في لالتصاالت

 ،ازدحاما العالم وأشدها موانئ أكبر من سنغافورة وميناء دولي، جوى خط 64 مع

 مدينة وسنغافورة تعنى البضائع وتخزين مرور لحركة بالنسبة ميناء كثاني عالمياً ويصنف

  .53واحدة مدينة ذات دولة وهي األسد

تتمتع سنغافورة باقتصاد متقدم لكونها مركز مالي شهير وبها أكبر وأكثر الموانئ 

 3000انشغاال في العالم، إضافة إلى الموقع المتميز لجذب االستثمارات من أكثر من

من الواليات المتحدة واليابان وأوروبا والمنشآت األجنبية موجودة تقريبا في شركة دولية 

كل قطاعات االقتصاد، كما تتمتع ببنية أساسية ممتازة، كذلك تتميز باستقرار في األسعار 

  .وارتفاع نصيب الفرد من الناتج القومي

الصادرات وخاصة اإللكترونيات وتقوم  اتويعتمد اقتصاد سنغافورة على عائد

وجه أوتقديم  ،الحكومة بتشجيع الشركات المحلية على تطوير منتجاتهم التصديرية

والدراسات والبحوث ومبادرات  ،الممكنة من خالل تمويل برامج المعونة الفنية ساعدةالم

تيجية وأساليب التسويق الخارجي، وقد أثبتت االسترا ،نقل التكنولوجيا المتطورة

من %  8حيث حققت معدل نمو في البالد بلغ  كبيرا، االقتصادية التي تبنتها البالد نجاحا

  .200054في عام % 9.9، ثم إلى 1999إلى  1960

وقطاع % 33أهم القطاعات االقتصادية في سنغافورة هما قطاع الصناعة بنسبة   

  .جداً محدود الزراعة أما نشاط % 67الخدمات بنسبة 
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 3.62) 2015مارس (حصائيات خر اإلآحجم القوى العاملة بسنغافورة حسب بلغ     

على قطاع المال  جمالي عدد السكان، وتقسم العمالةإمن %  68.7مليون نسمة أي بنسبة 

، % 13، قطاع البناء % 21، قطاع الصناعة % 35و األعمال و خدمات أخرى بنسبة 

  .55%  22، مهن أخرى % 9النقل و المواصالت 

إنتاج  نفط،معدات  الكيماويات، اإللكترونيات،: هيأهم الصناعات بسنغافورة      

وأجزاء  هي أجهزةصناعة األغذية والمشروبات، ترميم السفن، وأهم صادراتها  المطاط،

صناعات  دوائية،أجهزة وأجزاء كمبيوتر، كيماويات وصناعات  إلكترونية،مكونات 

  .تهالكيةاسسلع  مالبس، مطاطية،بالستيكية و

  :مناطق الصناعات التقنيةتنمية تجربة سنغافورة في  - 2

والعلوم  ،ينطبق مصطلح مناطق الصناعات التقنية بالتحديد على مناطق مجمعات التقنية

ة الستقطاب الصناعات متوسطة وعالية التقنية والخدمات المبتكرة أالتي تكون مهي

  .المرتبطة بها

الصناعات التقنية في أي دولة توسيع القاعدة نشاء مناطق إحيث يمكن من خالل 

االقتصادية، ورفع القيمة المضافة، وزيادة نسبة الصادرات، والتقليل من نسبة البطالة، 

  .والنمو المتزايد في مجاالت قابلة للتطوير والتوسيع باستمرار

من  ،نتاج والتنافسية العالميةإلحيث استطاعت سنغافورة االرتقاء إلى أعلى مستويات ا

المرتبة الثانية  1994خالل تركيزها على صناعات متوسطة وعالية التقنية، فاحتلت سنة 

لمية، واحتلت المرتبة اعالميا من بين ترتيب الدول الناجحة من حيث التنافسية الع) 02(

 2002، إذ بلغ عدد مناطق الصناعات التقنية بسنغافورة سنة 2005سنة ) 03(الثالثة 

 7000شركة قاطنة في هذه المناطق بعدد موظفين بلغ  280بـ  مناطق) 05(خمسة 

  .56موظف

وتمكنت سنغافورة من ذلك بعد تفعيل الحكومة السنغافورية لمبادرة وطنية مدعومة    

  .شملت إنشاء عدة مناطق صناعات تقنية ذات معايير عالمية
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 ،تمكنت سنغافورة من خالل هذه المناطق من جذب االستثمارات األجنبية المباشرة   

مما ساهم في دعم التنمية  ،من مهندسين وباحثين وموظفين المواطنينوتوظيف آالف 

  ،االقتصادية المستدامة بسنغافورة

 ،وترتكز مناطق الصناعات التقنية في سنغافورة على تقنية المعلومات واالتصاالت 

يوجد في هذه المناطق نظام متطور يهدف إلى انتقاء ، وااللكترونيات والتقنية الحيوية

 .المنشآت التي تركز على انتاج التقنيات العالية

 :الصادرات الصناعيةتنمية تجربة سنغافورة في معلومات  - 3

 تعتبر سنغافورة من الدول النامية حديثة العهد بالتصنيع، والتي استطاعت أن توفر    

شبكة معلومات لخدمة التجارة الخارجية بها، مما كان له أثر ملحوظ في نمو صادراتها 

، ومما ساعد على ذلك تزايد 1994مليار دوالر أمريكي عام  97التي بلغت ما يقارب 

حيث نشطت حركة تطوير التعليم والتدريب خالل  ،س المال البشريأاالستثمار في ر

من الناتج المحلي %  3.4متوسط االنفاق على التعليم  الثالثة عقود األخيرة، حيث بلغ

  .اإلجمالي

كما أولت سنغافورة عناية كبيرة باإلنفاق على البحوث والتطوير، ومن ثم عبرت من      

دائرة التكنولوجيا التقليدية إلى دائرة االبتكار التكنولوجي وأصبح لديها القدرة على إيجاد 

قيامها بإجراء قدر من التحول والتعديل في هيكلها الصناعي  تكنولوجيا ذاتية، باإلضافة إلى

من الصناعات الخفيفة إلى الصناعات الثقيلة، ومن الصناعة التقليدية إلى التقليدية الحديثة، 

ثم إلى الحديثة عالية التكنولوجيا خاصة الصناعات االلكترونية، حيث بدأ االنتاج الصناعي 

 105.4مليار دوالر، ثم ارتفع إلى  100إذ بلغ  1990نة السنغافوري يلفت االنتباه مع س

مليار  118.6، حتى بلغ 1992مليار دوالر سنة  108، ثم إلى 1991مليار دوالر سنة 

  .199357دوالر سنة 

  :58ليتواصل اإلنتاج الصناعي في التطور محققا مبالغ معتبرة والجدول التالي يوضح ذلك
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  2013-2004الصناعي في سنغافورة خالل الفترة تطور اإلنتاج ): 01(جدول رقم 

 Report on the census of:من إعداد الباحثين بناءا على  :المصدر

manufacturing activities,2013 ,  www.singstat.gov.sg le 

يتضح من الجول السابق مدى أهمية القطاع الصناعي في االقتصاد السنغافوري إذ يشكل 

نة بزيادات معتبرة من س 2013-2004خالل الفترة % 95نسبة لم تنخفض عن 

مقارنة  % 56مليار دوالر محققا زيادة بمعدل  299.6قيمة  2013ألخرى إذ بلغ سنة 

  .2004بسنة 

 : التصنيع بسنغافورة تنمية برامج -

يمكن تلخيصها في ، 1991برامج التصنيع بداية من سنة ل ةأولت سنغافورة العناية البالغ

 :59اآلتي

 ،مجموعة من البرامج 1991عام  EDB(60(وضعت هيئة التنمية االقتصادية بسنغافورة 

، والذي يهدف إلى تدعيم القطاع الصناعي لينمو بمعدل )2000برنامج التصنيع (منها 

                                  
 

  

  العاملين  المؤسسات  
اإلنتاج 

  الصناعي
  اجمالي االنتاج

نسبة اإلنتاج 

الصناعي من 

  اإلنتاج الكلي

  %  مليار دوالر  العدد  

2004  8 725 357 836  183,5  192,5  95  

2005  8 037  369 610  209,7  218,1  96  

2006  7 892  381 909  230,8  239,1  96,5  

2007  8 166  404 057  244,7  254,7  96  

2008  8 640  435 154  254,9  265  96  

2009  9 296  417 569  218,5  227,7  96  

2010  9 090  414 176  261,4  274,4  95  

2011  9 008  418 324  281,7  295,5  95,3  

2012  9 577  424 622  288,3  301,5  95,6  

2013  9 303  424 505  285,4  299,6  95  
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 2000إلى برنامج محور التجارة الدولية  ، باإلضافة 2000سنويا حتى عام %  7

)IBH 2000 (  يهدف إلى زيادة القدرة 2000وهو برنامج متمم لبرنامج التصنيع ،

وقد بدأ   ،)PLE(التنافسية لصادرات سنغافورة، وبرنامج المشروعات المحلية الواعدة 

مشروع واعد خالل عشر سنوات بتكلفة  100من خالل تنفيذ  1995هذا البرنامج عام 

وذلك ، ) LIUP(مليون دوالر، وبرنامج رفع درجة كفاءة الصناعات المحلية  100

على كفاءة من خالل االستفادة من المهارات لمساعدة المشروعات المحلية لتحقيق أ

  .الشركات متعددة الجنسيات ااإلدارية والخبرات التكنولوجية التي تمتلكه

تهدف إلى تنمية الصادرات ) TDB(كما قامت سنغافورة بإنشاء هيئة مستقلة لتنمية التجارة  

وهونج كونج  مع شركاء التجارة الرئيسيين وهم الواليات المتحدة وماليزيا واليابان

  .وتايالند

وثيقة يوضح فيها الخطة  1988سنة ) IES(ولقد أصدر معهد المهندسين في سنغافورة   

لالستفادة منها في تنشيط القطاعات االقتصادية المختلفة،  ،القومية لتكنولوجيا المعلومات

  :وتتكون هذه الخطة من سبعة محاور أساسية هي

 .جيا المعلوماتمحور تدريب القوى العاملة لتكنولو -1

 .محور تدعيم شفافية تكنولوجيا المعلومات -2

 .محور بناء وتقوية البنية األساسية االتصالية المعلوماتية -3

 .محور توفير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات -4

 .محور توفير صناعة تكنولوجيا المعلومات -5

 .محور تهيئة المناخ المالئم لإلبداع -6

 .محور إجراء التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالمعلومات -7

  ولقد ظهر تأثير تنفيذ هذه الخطة في ابراز قطاع المعلومات كقطاع قائد لالقتصاد مع     

قطاع الصادرات في سنغافورة، ويتضح ذلك من زيادة أعداد العاملين في األنشطة 

  االخيرة األهمية التي حققتها سنغافورة في السنوات تالييمثل الجدول ال، حيث المعلوماتية

  :في قطاع الخدمات عموما وفي قطاع المعلومات خصوصا
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-2011 حجم القوى العاملة في القطاعات المختلفة بسنغافورة خالل الفترة): 02(جدول رقم 

2013  

 Changes in employment by sector in sangapore, sur le :المصدر

site : www.singstat.gov.sg  

  

  2011  2012  2013  

  300 5  400 11  400 3  الصناعة

  200 35  100 39  200 2  البناء

الزراعة، الصيد البحري، المحاجر، الصرف ( أخرى

  )الصحي، إدارة النفايات

1 100  1 500  1 500  

  100 13  100 10  900 15  والتجزئةتجارة الجملة 

 000 81 000 75 200 80  :مجموع القوى العاملة بقطاع الخدمات

  800 8  600 8  700 6  والتخزينالنقل 

  700 9  000 8  200 9  الخدمات الغذائية

  100 8  000 9  000 8  المعلومات واالتصاالت

  600 4  500 6  900 10  خدمات المالية والتأمينات

  700 26  500 22  100 21  خدمات االعمال

  100 23  400 20  300 24  خدمات أخرى

  200 136  100 129 600 122  مجموع القوى العاملة
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نالحظ من خالل الجدول السابق أن أكبر نسبة للقوى العاملة بسنغافورة تتوزع في    

من إجمالي القوى %  65بنسبة   2011عامل سنة   200 80قطاع الخدمات حيث بلغت 

من إجمالي القوى %  58عامل بنسبة   000 75العدد  2012العاملة، و بلغت سنة 

  .من إجمالي القوى العاملة% 59بنسبة  81000العدد  2013العاملة ،و بلغت سنة 

كما نالحظ أن القوى العاملة في قطاع المعلومات واالتصاالت سجلت نسبة ال بأس     

وسنة %  10بة نس 2011بها من إجمالي القوى العاملة بقطاع الخدمات إذ بلغت سنة 

  .10%نسبة  2013وسنة % 12نسبة  2013

  :ــةخاتمـ

لقد تطورت أهمية المعلومات حتى أصبح من يمتلكها، يمتلك عالم اليوم، وإن كان علم    

، فإن المعلومات تعتبر أحد المكونات "علم الثروة"االقتصاد كما عرفه آدم سميث على أنه 

  .األساسية لتلك الثروة، إذ نالت الوظائف المعلوماتية أهمية كبيرة بين الوظائف األخرى

خالل هذه الدراسة لإلطار النظري للمعلومات بصفة عامة، ومعلومات  تطرقنا من   

التصدير بصفة خاصة، وحاولنا إظهار مدى أهمية المعلومات في تنمية الصادرات 

الصناعية، من خالل قراءة في تجربة سنغافورة، باعتبارها دولة نامية حققت تطورا 

في جانب التصنيع محققة نموا  وتقدما كبيرين في جانب المعلومات، عملت على توظيفه

  .الصناعية ملحوظا في صادراتها

فرغم أنها دولة نامية حديثة العهد بالتصنيع، إال أنها استطاعت أن توفر شبكة      

معلومات لخدمة تجارتها الخارجية، وكثفت من انفاقها على البحث والتطوير، الذي سمح 

إلى دائرة االبتكار، وبالتالي تكوين تكنولوجيا لها بالعبور من دائرة التكنولوجيا التقليدية 

ذاتية، وانتقلت من الصناعة الخفيفة إلى الثقيلة، ثم التقليدية الحديثة، وصوال إلى الصناعة 

  .الحديثة عالية التقنية والتكنولوجيا خاصة االلكترونية

ادة التي كما ترجمت اهتمامها بالقطاع الصناعي من خالل مختلف برامج التصنيع الج     

أطلقتها وحرست على تنفيذها، والتي ظهرت نتائجها من خالل النمو الملحوظ لصادراتها 

  .1994الصناعية بداية من سنة 

أخيرا يمكن القول بأن سنغافورة أدركت مبكرا أهمية وضرورة االستفادة من المزايا      

يا المعلومات، حيث االقتصادية التي تتحقق من خالل تطوير البنية األساسية لتكنولوج

تحولت سنغافورة إلى استراتيجية التنمية المعتمدة على الصادرات الصناعية منذ بداية 

الستينيات، إذ سمح لها العبور السريع لطريق المعلومات، استغالل مختلف تغيرات 
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التكنولوجيا المتاحة لها لخدمة صادراتها خاصة الصناعية، واالرتقاء بها إلى أعلى 

  .اإلنتاج والتنافسية العالميةمستويات 
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 مجلة البحوث والدراسات العلمية
 جامعة الدكتور يحيى فارس

Email :  revue@univ-medea.dz 
 

  فـي التلـــفزيون الترفيـــه قراءة في سوسيولوجيا
  

  بوسيالةزهير: د

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
  علوم اإلعالم واالتصال: القسم

                                 يحيى فارس المدية. جامعة د                          
boussiala2000@yahoo.fr  

.  

Résumé: 
     La télévision demeure bien sur l’un des medias divertissants les plus 
populaires. Dans les pages  qui suivent, j’aimerais analyser quelque peu la 
situation, montrer comment   et pourquoi les gens se divertissent 
aujourd’hui, et indiquer les conséquences que cette culture du 
divertissement a sur le comportement humain, afin, d’apporter des 
éléments de réflexion pour apprendre à nous divertir de manière plus 
bénéfique.  

  :الملخص
تبحث هذه الورقة موضوع الترفيه الذي يقدمه التلفزيون، والذي يعطى له         

األهمية البالغة، وتُخصص له اإلمكانيات المادية والبشرية المعتبرة، حتى تجعل من 
المواد الترفيهية المواد األكثر وصوال إلى المشاهد والمأثِّرة فيه بطريقة غير مباشرة 
وغير محسوسة، فالمادة الترفيهية يتم انتقاؤها ومعالجتها ثم تقديمها وعرضها من نفس 

اإلعالمي واإليديولوجي والسياسي والثقافي ـــ لألخبار والمواد  اإلطار المرجعي ــ
ولقد تناولنا بالبحث نظرية الترفيه    من ... األخرى التي تسعى لتحقيق أهداف محددة

خالل الحديث عن وظيفة الترفيه، الطلب على الترفيه، المستوى الثقافي للمادة 
  .األجنبية وآثارها على المتلقيالترفيهية، وكذا الحديث عن المادة الترفيهية 
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  :قدمـــــةم

برزت في عالمنا المعاصر ظاهرة ازدياد وقت الفراغ في حياة األفراد، ألسباب           

عديدة منها ما ارتبط بكثافة استخدام التكنولوجيا، وتزايد اإلنتاج في الدول المتقدمة، أو ما 

ارتبط بالتّسيب والعطالة وعدم اإلحساس بالوقت في الدول النامية، وبرزت معه صناعة 

إلى قوة  تحولت" صناعة الترفيه"أو" صناعة أوقات الفراغ"معقدة لمأله، سميت متطورة و

وقد جاء في تقرير اللّجنة . ضاربة ومحرك أساسي للوصول إلى الجماهير والتأثير عليها

إن :".. الدولية التي كلّفتها اليونيسكو لدراسة الوضع الراهن لوسائل االتصال ما يلي

في أيامنا هذه قد تحولت إلى صناعة كبرى، فهي تشمل إنتاج      صناعة أوقات الفراغ 

وتوفر أدوات الرفاهية بما في ذلك الكتب .. معدات مثل أجهزة التلفزيون والراديو

والمجالت واألسطوانات، وتنظيم الحفالت الموسيقية، والمهرجانات والمباريات 

وتحتّل المؤسسات التي .. نتاجهوتتَّخذ المؤسسات قراراتها بشأن ما ينبغي إ.. الرياضية

ويسهم التطور .. تُسهم في هذه األنشطة مكانا كبيرا في البنية األساسية لالتصال

وهذا النمو في صناعة الترفيه .. التكنولوجي بصفة مستمرة في تدفق أدوات ومواد الترفيه

بدأت نفس وقضاء أوقات الفراغ يبدو ملفتا لالنتباه في الدول المتقدمة، ومع ذلك فقد 

الظاهرة تبلغ المناطق الحضرية، وتنتشر بين الفئات العليا من الطبقة المتوسطة في الدول 

النامية، ومن المرجح أنّها سوف تزداد انتشارا، فاليوم توجد سوق دولية يسيطر عليها عدد 

قليل من الدول والشركات عبر الوطنية، ال يجري فيها تداول السلع المصنوعة فحسب بل 

تداول فيها أيضا برامج الثقافة والترفيه الخفيفة، والقيم الجمالية، والمعايير األخالقية، ت

   (1) .."والنماذج المستوردة من الخارج وما إلى ذلك

يعتبر الترفيه شكال، وأسلوبا، وحتى تقنية لتقديم محتوى ما، وعليه فالمادة الترفيهية التي 

ــ التلفزيون على وجه الخصوص ــــ يتم تقدمها وسائل االتصال الجماهيرية  ــ

انتقاؤها ومعالجتها ثم تقديمها وعرضها من نفس اإلطار المرجعي ــــ اإلعالمي 

ــــ لألخبار والمواد األخرى التي تسعى لتحقيق .. واإليديولوجي والسياسي والثقافي

كِّد على أن لذلك نجد هربرت شيلر في كتابه المتالعبون بالعقول يؤ (2)..أهداف محددة

من األفكار والقيم ووجهات النظر، فهي تقوم بدور تثقيفي  المادة اإلعالمية ال تخلو

وهو يستعرض أراء الباحث األمريكي   وتربوي وقيمي وسلوكي مبرمج ومخطط له، 

أن مفهوم الترفيه، مفهوم شديد الخطورة، إذ تتمثل الفكرة :" الذي يرى إريك بارنو

ي أنّه ال يتصل من قريب أو من بعيد بالقضايا الجادة، وإنّما هو مجرد األساسية للترفيه ف
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شغل أو مأل ساعة من الفراغ، والحقيقة أن هناك إيديولوجية مضمرة بالفعل في كل أنواع 

القصص الخيالية، فعصر الخيال يفوق في األهمية العنصر الواقعي في تشكيل آراء 

  (3).."النّاس

ما يتعلمه الطفل من التلفزيون يعتبر مكسبا، :" ولبر شرام أنويرى الباحث األمريكي 

:" كما يؤكّد أيضا ميلفين ديفلر على أنّه (4)."يتحصل عليه ضمن البرامج المعدة للترفيه

على النظام الترفيهي بسهولة أكثر في تعديل   يمكن رؤية االعتماد القوي لوسائل اإلعالم 

ى هذا األساس تُعطى لمواد الترفيه في التلفزيون أهمية وعل (5)."القيم والقواعد السلوكية

بالغة، فتُخصص لها إمكانيات مادية وبشرية معتبرة، تجعلها المواد الترفيهية األكثر 

وصوال إلى المشاهد والمأثِّرة فيه بطريقة غير مباشرة وغير محسوسة، ذلك أن المشاهدين 

د ليست بريئة، تستهدف تحقيق أهداف ال يدركون بأنّهم عرضة للتأثير من خالل موا

تجسيدا فعليا للتحكم :" وتخدم مصالح معينة، فيصبح الترفيه في التلفزيون حسب شيلر

  ."بالوعي

  :نظرية الترفيه .1

اهتم علم االجتماع األمريكي بدراسة وسائل الترفيه الجماهيري، حيث تجسد         

النقاش الفكري الواسع الذي دار أساسا حول الوظائف النفسية ـــ االجتماعية لمواد 

الترفيه التي تُقدمها وسائل االتصال، في إحدى األطروحات التي تؤكّد على أن ما تقدمه 

 .من الواقع Escapismترفيه يقوم بوظيفة الهروب وسائل اإلعالم من 

معنى دقيقا، فجوزيف كالبر يعرفه في  Escapismلقد أعطى علماء االجتماع لمفهوم 

أنّه ما يمنح أو يريد أن يمنح نوعا من االرتياح من :" كتابه حول تأثير وسائل اإلعالم على

يركِّز على محتوى المادة، بل على هذا التعريف ال ." حقائق الحياة المكدرة أو الرتيبة

التأثير الذي تفرزه، وعليه يمكن االفتراض بأن كل مادة تُستهلك، تمثّل ترفيها لجزء من 

جمهورها على األقل، فالقطعة الموسيقية تقوم بهذا الدور بالنسبة لربة بيت مثال، لكنّها 

الجتماعية يهتمون بالتحديد إن الباحثين في العلوم ا.. تعتبر مادة جدية لمؤلف موسيقى

وبشكل كبير بالتأثير الذي يفرزه المحتوى الذي يمثل صورة للحياة وللعالم الغير موجود 

وعليه يمكن القول من باب التحديد، أن مفهوم الترفيه هو أوال وقبل كل شيء .. في الواقع

هذا اإلنتاج نوع خاص من اإلنتاج الذي يعطي للواقع نظرة مظلّلة أو مزورة، ومن بين 

يمكن ذكر برامج اإلذاعة والتلفزيون التي تسمى بالدراما والتي نسميها نحن بالمسلسالت، 

موضوع دراسات تحليل المضمون  1944من المحتوى كان منذ سنة     هذا النوع 



209 
  2015ديسمرب . 2ج،9ع: جملة البحوث والدراسات العلمية                                           

لقد قام رودولف ارنهيم بدراسة المسلسل اإلذاعي،  (6).لمعرفة مدى تطابقها مع الواقع

بانتظام الوسط االجتماعي التي تجري فيه المسلسالت األربعين التي اختارها كعينة وحلّل 

لدراسته، فحلّل الوضع المهني للشخصيات األساسية، والمواضيع األكثر تكرارا  وما 

فتوصل الباحث إلى كشف الفجوات الكبيرة بين العالم .. يرتبط بها من تضمينات أخالقية

وقد أكّد كل من سيدني هيراد، . ه المذياع على المستمعينالحقيقي والعالم كما يعرض

ودالس سميث، وميلفين ديفلر بعد بضع سنوات هذه النتيجة على التلفزيون، حيث 

استخلصوا أن وسائل اإلعالم تُقدم للجمهور صورة عالم معاد البناء بشكل فضولي، 

صرية ملحة، والمشاكل تُجرد فالتوزيع المهني مقلوب، والعمل اليدوي فاقد لقيمته، والعن

لقد أكّدت نتائج تحليل المضمون لعلماء االجتماع وجود  (7).باستمرار من طابعها الواقعي

  .ما دامت ال تضع مستهلكيها أمام إدراك صحيح للواقع المواد التي يقال عنها إنّها ترفيهية،

لإلجابة عن السؤال  وعلى صعيد آخر، قدمت السوسيولوجيا األمريكية اتجاهين مختلفين

  :المتعلق بمعرفة ما تفرزه المادة الترفيهية من تأثير على الذّين يتعرضون لها

يعتبر األكثر تداوال، وهو امتداد منطقي للمقدمات التي أدت إلى مسألة  :االتجاه األول •

عزز تعرضها وسائل اإلعالم تُ التأثير، حيث يرى هذا االتجاه بأن المادة الترفيهية التي

التوجه نحو الالمباالة االجتماعية عندما تدفع متلقيها إلى االنفالت من الواقع، فاإلنسان 

يكون سجين العالم أكثر فأكثر، يرى إحساسه بالواقع ينهك من يوم آلخر، ويصبح أكثر 

  .. عجزا على مواجهة مشاكله اليومية

يؤكِّد على أنّه ال يوجد أي ارتباط متبادل وضروري بين وجود مادة  :االتجاه الثاني •

ترفيهية وآثار الترفيه، عكس أنصار نظرية الالمباالة االجتماعية الذّين يستنبطون تأثير 

وسائل اإلعالم من طبيعة محتواها، صحيح أن محلِّلي المحتوى يكشفون عن تشويه كبير 

الستنباط آليا بأن هذا التشويه يؤثّر سلبا على األشخاص في تمثيل الواقع، لكن ال يمكن ا

الذّين يتعرضون له، ويستند أصحاب هذا االتجاه إلى بعض األعمال التي تشير إلى أنّه 

يمكن لمواد الترفيه أن تقوم في بعض الظروف بدور عوامل اإلنتاج، وهذا ما يقوله 

ي الفرضيات الضمنية التي لم إنّنا نعارض بشكل أساس:" بوضوح كل من كارتز وفولكر

) الترفيه(ومحتوى ) للترفيه(على أن التوجهات  يتأكد في الغالب من صحتها، والتي تنصُّ 

هي ذات خلل وظيفي غير متغير ) الموجهة للترفيه(وأشكال التعرض لوسائل اإلعالم 

ثاني تعتبره إن هذا التناقض الحاصل بين االتجاه األول وال (8)."بالنسبة للفرد والمجتمع

أدبيات علم االجتماع، تعارضا داخليا في نفس اإلشكالية بين الترفيه والواقعية، ينبغي 
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تسجيل حدوده بدقة، فالمادة الترفيهية متفق عليها، بينما تطرح مسألة التأثير الخالف 

 .بينهما

 :الطلب على الترفيه  .2

التي ترى بأن ما تنتجه رأينا فيما سبق بأن مفهوم الترفيه يرتكز على الفرضية  

وسائل اإلعالم ال يقدم صورة صحيحة ومطابقة للواقع، هذا التحريف في عرض الواقع، 

قادر على دفع المتلقي نحو الالمباالة االجتماعية، أو بالعكس تشجيع مسار اندماجه في 

الجتماعي، فسعيا لمعرفة المبدأ المفسر لمفهوم الترفيه الذّي يتحرك كأداة الحقل ا. المجتمع

لماذا يقبل الفرد على مشاهدة مواد الترفيه التي لها : ينبغي اإلجابة على األسئلة التالية

وهل الطلب على مواد الترفيه موجود أصال؟ وما هي أسبابه؟  ∗عالقة جد ضعيفة بالواقع؟

ولإلجابة على هذه التساؤالت يمكننا أن نميز بين طرحين اعتمدهما علماء االجتماع 

األمريكيون لمعالجة إشكالية الترفيه، الطرح األول، تم على أرضية بسيكولوجية انطالقا 

ى أرضية اجتماعية انطالقا من البنية من عوز واحتياج الشخص، وطرح ثاني، تم عل

عن أسباب حضور وسائل اإلعالم داخل  االجتماعية التي تميز المجتمعات المعاصرة، بحثا

  .التنظيم االجتماعي

أشارت الكثير من البحوث الميدانية التي كان موضوعها استخدام  :الطرح األول •

يتعرض للمواد الترفيهية ويتابعها ألنّه  المشاهدين للتلفزيون كميا ونوعيا، إلى أن المشاهد

يجد فيها ما يبحث عنه، فمعظم الباحثين يتفقون مثال على أن درجة مشاهدة المواد الخيالية 

يختلف حسب حالة انعزال المشاهدين نفسيا واجتماعيا، فحالة الالتوازن التي ) ترفيهية(

    ترفيه التي تقدم صورة بعيدة يكون عليها المتلقي هي التي تدفعه إلى التعرض لمواد ال

كخاصية اجتماعية  "التغريب"على مفهوم  لقد أكَّد كل من كارتز وفولكر. عن الواقع

ونفسية متميزة، وهو يدل على الشعور بعدم القدرة، أو التفاهة، أو الشعور باالنعزال 

فيه وسائل من الواقع، والذي تكون  اإليديولوجي، ينتج الرغبة في الترفيه والهروب 

تلبيةٌ يقول عنها البعض بأنّها وهمية، .. أداة لتلبية هذا الطلب اإلعالم ــ التلفزيون ــ

 .ويقول عنها البعض اآلخر بأنّها حقيقية في بعض األحيان

                                  
يمكن على سبيل المثال مالحظة ذلك، من خالل إقبال قطاع كبير من أفراد المجتمع الجزائري   ∗

  ..على مشاهدة المسلسالت المصرية، البرازيلية، المكسيكية والتركية
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لقد منحت نظرية الترفيه المشاهد مكانة خاصة ومتميزة، فهو الذي يقع عليه تأثير مواد 

الذي يقف وراء وجودها، ففي الوقت الذي تُعتبر فيه  الترفيه، وفي نفس الوقت   هو

سبب العملية : وسائل اإلعالم كاستجابة لطلب المشاهد، يكون المشاهد  في آن واحد

  .وموضوعها، إنّه الفاعل والذي يقع عليه الفعل

كتب دينيس مكاي معالجا موضوع العالقة التي يمكن أن توجد بين : الطرح الثاني •

تأتي هذه الطريقة من : ".. ووسائل اإلعالم بطريقة جديدة قائالالمجتمع المعاصر 

مالحظة، أن بنية جل المجتمعات المعاصرة في وضع جعل األغلبية الواسعة محرومة من 

المكافآت المادية، وال تستطيع أن تصل إلى األهداف التي تحفِّز النشاط االقتصادي، في 

أو  ه الحاجة بتقمص نجوم وأبطال عالم الترفيه أن يتم تعويض تلبية هذ هذه الحالة يمكن

لقد اعتمد مكاي على نفس ميكانيزمات التحليل  (9).."بالمشاركة المزيفة في حياتهم الناجحة

التي قام بها أصحاب الطرح األول، حيث يرى أن وظائف وسائل اإلعالم ليست سوى 

ي ذو الطابع االجتماعي، وليس استجابة مناسبة لعوز المتلقي واحتياجاته األصلية، المتلق

، ولكن الجماعة هي التي )التغريب(فليس اإلنسان المفرد الذي غُرب .. المتلقي الفرد

إن التغريب ـــ الذي تشعر به الجماعة ـــ يولِّد الرغبة في الترفيه الذي .. غُربت

ت وسائل اإلعالم كما يحتفظ مكاي بأقصى تحديدا. يلبى بوجود وسيلة مناسبة لهذا الغرض

ال يجعل من الطلب شيئا مطلقا يفرض بشكل تعسفي، ففرضياته  فهو بواسطة الطلب، 

تربط العوز بالالتوازن في الجسم االجتماعي، وببعض المجموعات على وجه التحديد التي 

 ..تُصبح غير راضية على مشاركتها في المجتمع

عتقد آخرون بأن الوسط االجتماعي هو يعتقد البعض بأن البسيكولوجيا هي المهيمنة، وي

المهيمن، بينما يعتقد البعض اآلخر بأن بنية المجتمعات المعاصرة هي المهيمنة، إن هذه 

العناصر ال تستطيع منع الطلب من أن يكون نقطة انطالق التحليل السوسيولوجي ـــ 

ــ ألن وسائل وإن كانت تعطيه وجها مختلفا أو تضفي عليه طابعا نسبيا في كل مرة ـ

اإلعالم ال تتدخّل بشكل دائم إالّ باسم التعويض عن النقص الذّي من المنطق أن يسبق 

  . تلبيته

أن " التلفزيون كما نتحدث عنه"من جهة أخرى، يرى جون ماري بيام في كتابه 

السوسيولوجيا األمريكية قد دقّقت بشكل مفرط في طبيعة الطلب وتحدياته، دون النظر في 

فالشخص يأخذ من وسائل اإلعالم ما يحتاجه .. ة الطلب في بنية التشكيلة االجتماعيةمكان

والمشاهد مغترب لذا نجده يشاهد كثيرا من مادة .. ألنّه هو من يضع الميثاق االجتماعي
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من أين يأتي هذا االغتراب؟ والمجيبون على هذا : الترفيه، والسؤال الذي يطرح هنا

التي تربط المشاهد بمادة الترفيه باالغتراب، معتبرين بأن وسائل  السؤال يفسرون العالقة

اإلعالم هي التي تفرض هذا االغتراب، بينما بيام يتساءل إن كانت مادة الترفيه، هي التي 

إلى الترفيه؟ ويجيب على ذلك       تؤدي إلى االغتراب؟ أم أن االغتراب هو الذي يؤدي 

اإلعالم هي السبب، فإنّنا ننقل المحددات بواسطة الفاعل لما نجعل وسائل :" في قوله

وسائل (إلى محددات بواسطة الفاعل األسطوري ) سواء كان فردا أو جماعة(اإلنساني 

، والذّي من المفروض أن توجد مرة أخرى في شكل مجرد ومطلق، وبمعزل عن )اإلعالم

بها وسائل اإلعالم، لقد تم فصل كل إحالة إلى نوع من التشكيلة االجتماعية التي توجد 

فنقوم اآلن بفصل وسائل . الفرد حتى يتسنى له االلتقاء بوسائل اإلعالم بشكل حسن

إنّه ال ينكر بأن الفرد يعيش (10)."اإلعالم ونجعل منها مستودعا لسلطة قوية وغامضة

جابة على عالقته بوسائل اإلعالم نتيجة الحاجة، ولكنّه يدعو سوسيولوجيا اإلعالم لإل

وعلى الداللة االجتماعية لعالقة وسائل اإلعالم وباألخص عالقته بالمادة  األسباب، 

 .الترفيهية التي يعاني منها المشاهد كحاجة حرة وتلقائية

 :المستوى الثقافي للمادة الترفيهية  .3
يتعرض التلفزيون للنقد باستمرار نتيجة للرداءة العامة التي تشمل برامجه، فلقد     

عن التلفزيون  Pilkingtonاستعار الباحث جاك تيبو العبارة التي جاء بها تقرير 

هذه التفاهة التي مست كل أنواع اإلنتاج  (11)البريطاني، وتحدث عن تلفزيون التفاهة،

.. لى المسرح، إلى المسلسالت، إلى حصص المنوعاتالتلفزيوني، من األلعاب، إ

فالتلفزيون يستمر في عرض الصور التي ال تشد االنتباه، وال تستدعي المشاركة، وال 

. إنّها ببساطة صور فقيرة ثقافيا.. ال تملك إالّ القليل من الذكريات تحفِّز الذاكرة، صور 

وحتى تكون الحصص التلفزيونية .. ونيةإن فقر الصورة ثقافيا يعني فقر الكتابات التلفزي

ذات نوعية ثقافية جيدة ينبغي أن تكون متقنة الصنع، تستخدم مادة معترف بها ثقافيا، 

  .إضافة إلى ارتباطها القوي بالواقع

وعليه فإنّنا سنتناول في هذا العنصر مثاال عن المادة التلفزيونية الترفيهية ــالمسلسالت 

التلفزيونيةــ التي أصبحت رئيسية في مختلف القنوات، وأكثر رواجا وإقباال ومشاهدة 

مع تفاوت كمي ونوعي حول حجم  كما تؤكِّده العديد من الدراسات حول التلفزيون، 

  .لى آخرمشاهدتها من مجتمع إ
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األنماط المقولبة  تنتمي المسلسالت التلفزيونية إلى ما يسميه الباحثون بالنمط المهيمن، أو

السائدة في وسائل اإلعالم، لتميُّزها بمجموعة من السمات، يمكن اإلشارة إليها فيما 

  (12):يلي

دمرسي نموذجا من القراءة األفقية، بينه ريدشارد ) السرد(تفرض هيمنة نمط الحكي  •

المشاهد الذي تجتذبه هذه الحركة األفقية، يسبق العرض دائما، فيتخيل بعض :" في قوله

النهايات في الفيلم مفضال بعضها، ورافضا بعضها اآلخر، فهو ال يركِّز على المشهد 

واللقطة، ولكنّه ينصرف إلى تخيل ما يلي المشهد، ناسيا بذلك عالقات االستمرارية قبل أن 

إن النمط المهيمن في المسلسالت يتحدد في الكتابة التي ال ترتبط بمفاهيم،  .."يكتشفها

 ..االنقطاع، التجزئة، التركيب، عدم التواصل

تُعد هيمنة البسيكولوجيا نمطا من تنظيم العالم المتخيل، وهذا من خالل األهمية التي  •

األحاسيس، والعالقات تعطيها قصة المسلسل التلفزيوني للمعطيات المتعلقة باألمزجة، و

بين األشخاص، وبذاتية الفرد، وهي حالة أولى يوظَّف فيها االجتماعي كذريعة للسرد الذي 

يجري على صعيد آخر، فاالجتماعي يصنع الحبكة ويبعث أفعال الشخصيات وسلوكهم في 

 .المسلسل

خدم من جهة أخرى ال تمنع البسيكولوجيا وجود قصة ذات تلوين اجتماعي صريح، تست

في سرد المسلسل التلفزيوني، كأرضية تتحرك فيها العالقات بين  البعد البسيكولوجي 

األفراد أو تتعامل في العمق اإلنساني، وهذه حالة ثانية تجعل الكائن االجتماعي الذي 

تُصنع منه الحياة، ال يقرأ المشاكل باعتبارها مشاكل روائية مختلفة لضرورة السيناريو، 

مشاكل فعلية ملموسة يصادفها أي إنسان وبشكل واضح في البناء بل باعتبارها 

  .االجتماعي

يبرز النمط المهيمن في المسلسل التلفزيوني في خضوع إعداده للمفهوم اإلمبريقي  •

للواقع، والمكتسب من الفهم اإلدراكي للواقع، مما يجعله ذو طابع حقائقي في المظهر فقط 

قع، والذّي ينقله دور الممثلين، لباسهم، أسماءهم، من خالل التمثيل الذي يعكس الوا

سلوكهم، ومن خالل نوعية الديكور، وأماكن التصوير وغيرها، فالمسلسل التلفزيوني 

يظهر دائما أشياء من الحياة  ومن الواقع المعاش، وهذا يكفي لجعل إعادة إنتاج الواقع 

 .مظهريا، شكال من أشكال الواقعية

التلفزيوني كتابة التقمص، تقمص المشاكل اإلنسانية األكثر دقة  يهيمن على المسلسل •

ـــ .. ومهارة، فالمسلسل يقدم مادة ـــ نماذج، مواقف، أماكن، شخصيات، سلوك
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إن ما :" تُمكِّن المشاهد من أن يتقمص ويندمج ويشارك، وتدفعه حسب تعبير بيام إلى قول

وما لم أجرأ على أن أكونه، وما كنته، وما أراه على الشاشة هو أنا، وما أردت أن أكونه، 

 (13)."أستطيع أن أكونه

يعالج المسلسل التلفزيوني غالبا، القضايا الهامة والجادة والمعقّدة بشكل سطحي، كما  •

، وهو بذلك يقدم صورة مزورة عن )مفبركة(أو هامشية أو مفتعلة  يقدم قضايا فردية 

 .لدى الجمهور  الواقع، ويساهم في تكوين وعي زائف 

ال يقدم المسلسل التلفزيوني الشخصيات المتماسكة، المنطقية، المقنعة والواقعية، فكما  •

من واقعيته، والقضايا والظواهر من مضمونها، كذلك تم تفريغ  تم تفريغ الواقع 

 .وتم تحويلها إلى شخصيات نمطية مسطحة الشخصيات من ذواتها، وتفردها، وكينونتها، 

أن نتساءل بعد عرضنا للسمات التي تُميز المسلسل التلفزيوني، عن أساليب تناوله  يمكن

ومعالجته للواقع االجتماعي؟ عن كيفية معالجته للموضوعات الواقعية الملموسة؟ هل يعمل 

أم هو مستمر في تجاهلها من خالل سعيه إلى تشويهها،  على معالجة المشاكل الحقيقية؟ 

لها، بمعالجتها بأسلوب السرد والحشو واإلثارة واالفتعال، الذّي يؤدي وتقديم صورة زائفة 

  إلى بناء عالم جامد مناقض للواقع، ولكنّه يحقّق التسلية والترفيه؟

لقد طُرحت في سبعينات القرن الماضي في فرنسا فكرة المطالبة بتلفزيون اإلبداع، في 

فلقد قام  ∗فها التلفزيون الفرنسي،التي عرAméricanisation اتجاه يعارض مسار األمركة

بــ المعنون  1972جوان  23حوالي مائة وخمسون فنان وكاتب ومثقف، بإمضاء نداء 

تنديدا بالتلفزيون الوطني الفرنسي الذي ال يقوم بدوره المتمثل في الخدمة " ضد التفاهة"

  (14).العمومية، وتخلّيه عن تحفيز التعبير والتفكير، وإمتاع الفرنسيين

إن الحديث عن تلفزيون اإلبداع، التلفزيون الذي يعالج المشاكل الحقيقية للنّاس الحقيقيين، 

وبلغة تلفزيونية متقدمة، مسألة تُضايق السلطات المهيمنة على التلفزيون، وتُزعج موجة 

   (15)).العولمة(مع ظاهرة األمركة  الترفيه العالمية الحالية، والتي تتوافق 

  

  

                                  
حينما يفحص المثقفون الفرنسيون تفاهة المؤسسة الفرنسية لإلذاعة والتلفزيون، فإنّهم يقومون   ∗

للهيمنة الثقافية األمريكية، ومن أجل تطوير تلفاز وطني ال يتنازل عن أي بذلك باسم رفضهم 

  .شيء من استقالليته
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 :الترفيهية األجنبيةالمادة   .4

يمكننا أن نميز بين نوعين أساسيين من المواد التلفزيونية الترفيهية األجنبية     

التي يتعرض لها المشاهد، حيث يتعلق النوع األول بالمادة   ) العربية منها والغربية(

تختلف  والتي ∗في البلدان النامية  الترفيهية المستوردة التي يقدمها التلفزيون المحلي 

كميتها من بلد آلخر، أما النوع الثاني فهو متعلق بالمادة الترفيهية الواردة علينا والمجانية 

إن صح التعبير، والتي يقدمها التلفزيون الفضائي، وتوفرها األقمار الصناعية نتيجة 

م في تكنولوجيا االتصال، هذا التطور الذي استطاع فعال أن يحول العال  التطور الهائل 

  .من مشاهدة كل ما يبثّ ويذاع  إلى قرية صغيرة، ويمكِّن العالم كله 

من جهة أخرى، نجد أن البلدان النامية اعتمدت في استخدامها لمواد الترفيه األجنبية على 

  (16):ثالث استراتيجيات أساسية، نلخّصها فيما يلي

لتحقيق الحداثة، ) ربيةالغ(إستراتيجية استخدمت مواد الترفيه التلفزيوني المستوردة   .أ 

واختراق البنى القديمة، وتغيير النسق القيمي التقليدي كوسيلة لتحقيق المجتمع المدني 

 .الواحد والموحد ثقافيا وقوميا وحضاريا

إستراتيجية ثانية استخدمت مواد الترفيه التلفزيونية المستوردة لتطويع وتدجين   .ب 

ن التشابه والتماثل الكامل بين اإلنتاج جماهيرها وإنتاجها الجماهيري، لتحقيق قدر م

 .الترفيهي التلفزيوني المحلي والمستورد

إستراتيجية ثالثة حاولت إقامة نوع من التوازن بين المواد التلفزيونية الترفيهية    .ج 

المحلية والمستوردة، مع الميل لصالح اإلنتاج المحلي من خالل انتقاء المادة المستوردة 

  .ي كما ونوعاوتشجيع اإلنتاج المحل

على صعيد آخر، يقدم الكثير من الباحثين تحاليل شاملة ومختلفة لنموذج المواد الترفيهية 

  :والتي يمكن أن نستخلص منها النقاط التالية) األمريكية على وجه الخصوص(التلفزيونية 

مع القيم الفكرية ) المستوردة والواردة(تتناقض المادة التلفزيونية الترفيهية األجنبية  

السائدة أو التي كانت سائدة في البلدان النامية، .. واألخالقية والثقافية واالجتماعية والدينية

                                  
ويتم ..) أفالم، مسلسالت، غناء(يتم استيراد كل أنواع المادة الترفيهية في البلدان العربية   ∗

من هذا النوع عرضها بكثافة في التلفزيون المحلي، بينما ال تقدم القنوات الغربية أي مادة عربية 

 !!! على قنواتها
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ضعف اإلنتاج المحلي، : رغم ذلك هناك إقبال كبير عليها نتيجة عوامل متعددة، نذكر منها

 ..االنبهار بالغرب، الهروب من الواقع المحلي باتجاه الحلم الغربي، تحقيق المتعة الفردية

تسعى المواد الترفيهية التلفزيونية األجنبية إلى غرس نزعة استهالكية متناقضة مع  

القدرة المادية ألغلبية الجماهير، فالمسلسالت التلفزيونية مثال تلعب نفس دور اإلعالن في 

 ..).شراء سيارة، السفر لقضاء عطلة(الرغبة في اقتناء ما يشاهده الجمهور إثارة 

تساهم المواد التلفزيونية األجنبية في الحفاظ على الوضع القائم من خالل الدعوة  

لقبوله، عن طريق إغراق المشاهد في قضايا وأحداث بعيدة عن مشاكله وهمومه الحقيقية، 

 .يعاني منه من مشكالت، وعن العمل على حلّها تُبعده عن إحساس وفهم واستيعاب ما

وعليه يمكننا اإلجابة على السؤال المتعلق باآلثار التي يمكن أن تتركها مواد الترفيه 

  :الجمهور في النقاط التالية ىعل    التلفزيوني المستوردة 

ن واقعه يقارن المشاهد لمواد الترفيه األجنبية في البلدان النامية بي: الشعور بالحرمان  ♦

وبين الواقع الذي تطرحه وتصوره هذه المواد، فيشعر ..) ماديا واجتماعيا(المأساوي 

بحرمان كبير، يدفع فيه الرغبة المتالك ما ال يقدر عليه، فيصاب بإحباط متزايد، وهنا 

 ".ثورة اإلحباط المتزايد"التي تؤدي إلى " التوقعات المتزايدة"تكمن بؤرة 

مواد الترفيه األجنبية للمشاهد المخيب، والمحبط، والمحروم، توفر : تشجيع الهروب  ♦

في البلدان النامية، فرصا هائلة للهروب من واقعه، فالمسلسل يمنحه   ..ومحدود الخبرة

لذلك نجده يعود في كل .. عن مشكالته الخاصة وقلقه الحلم عندما يطلق عواطفه، ويحوله 

لم الترفيه واألوهام يمثِّل نتاجا هادفا ومتماسكا وبعيدا إن عا.. مرة لكي يحلم ساعات أطول

 .عن العفوية، ويصنع بمواصفات محددة تمليها مصلحة من يتحكم فيه

وظفت الكثير من البلدان النامية التلفزيون لتحقيق : الرفض والرجوع إلى األصل  ♦

عبر كمٍ هائل  الحداثة، ولكن بشكل مبتذل، سطحي ومشوه ومتناقض مع الثقافة األصلية،

من مواد الترفيه المستوردة، تم إدراكه من طرف المشاهد على أنّه معاد للثقافة الوطنية، 

إن . أو مميزة للبلد والهوية، والقيم والعادات والتقاليد، ويهدف إلى مسح أية مالمح خاصة 

     ، الصادرة على سماع صرخات السيادة واالستغاثة والدفاع الدارسين للتلفزيون معتادون

عن دول صممت على حماية ثقافتها الوطنية األصيلة مما يصدر من طرف الذين 

 .يحتكرون سوق التلفزيون

يثير العنف والجنس الموجود بشكل مكثف في المواد الترفيهية : العنف والجنس  ♦

بلد قدرا كبيرا من الجدل، أكثر مما تثيره في ) الغربية على وجه الخصوص(األجنبية 
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المنشأ، حيث أصبحت محور أحاديث يومية، ومحور العديد من الدراسات واألبحاث 

وأكثر     لقد أصبحت هذه المواد أكثر المواد جاذبية من بين مواد الترفيه،  ∗.العلمية

المواد جماهيرية في البلدان النامية، وتعتبر دافعا قويا القتناء تكنولوجيا اتصالية متطورة، 

 .التعرض لهذه الموادتزيد من حجم 

 :أثار عامة للترفيه  .5

بأن الترفيه أصبح صناعة، ترسخّ وخضع للقوانين  يتضح لنا مما تم عرضه      

االقتصادية المحلية منها والدولية، فظهرت التجمعات واالحتكارات العمالقة الملتزمة 

معلنين، حيث تسليم الجمهور الواسع من المشاهدين إلى ال" بتحقيق األرباح من خالل 

 (17).."تصبح البرامج هي المادة التي تمأل بها الفراغات بين الرسائل اإلعالنية للممولين

   والملتزمة أيضا بتحقيق أهداف سياسية واجتماعية وثقافية، لقد أدت ظاهرة صناعة الترفيه 

  :إلى حدوث اآلثار التالية

رواة الحكايات، ( والشعبية والمحلية تراجع األنشطة الترفيهية التفاعلية، التقليدية  

ليحّل محلّها إنتاجا أكثر تخصصا وتنوعا وجاذبية،  ..)المغنون الشعبيون، الفرق الجوالة

على التواصل من  على إضعاف قدرتنا تقدمه وسائل االتصال الجماهيري التي تعمل 

ع، بين األطفال خالل خفض قيمة العالقات االجتماعية الحرة والحقيقية بين أفراد المجتم

إنّه من الناذر مثال أن نجد اليوم، كل .. والوالدين،  بين الزوج والزوجة، بين الجيران

أفراد األسرة مجتمعون على مائدة الطعام، وإن حصل فال شك في أن جهاز التلفزيون 

أن نستخلص مثال الرسالة التي تقدمها إحدى الملصقات   ولنا أيضا،. شغّال أمامهم

الفرنسية،  Canal Jية، التي تم إلصاقها في كل مكان في مترو باريس لصالح قناة اإلعالن

األطفال يستحقون أفضل " Les enfants méritent mieux que ça"والتي جاء فيها  

من      من هذا، من خالل عرض صورة أب يحاول بدون جدوى إضحاك ابنته البالغة 

إذن الرسالة . 3MPالموسيقى من جهاز  العمر عشر سنوات، ألنّها مشغولة بسماع

ال تُتعبوا أنفسكم من أجل إضحاك أوالدكم، يكفي فقط ربطهم  : واضحة وهي بكل بساطة

، إنّها دعوة لخفض قيمة العالقات الحقيقية بين أفراد المجتمع، بين األطفال Canal Jبقناة 

                                  
يمكن الرجوع مثال لدراسة محسن جلوب الكناني حول اإلعالم الفضائي والجنس، أجريت على    ∗

، منشورة في كتاب تحت نفس العنوان عن دار 2009ــ2008عينة من سكان بغداد بين سنة 

  .2012أسامة للنشر والتوزيع، األردن، سنة 
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ط االجتماعية، عالقات الحب والوالدين لصالح الحضانة التلفزيونية، وبهذا يتم تدمير الرواب

 ..والود وتبادل األجيال

بطبيعة الحال هذا اإلشهار ال يحمل أية غرابة ما دامت العديد من الدراسات 

وبالنسبة للكثيرين فإن هذا "على التلفزيون باعتباره األب الثالث،  السوسيولوجية تتحدث 

    (18)."األب يحتل مكانة أهم من الوالدين الحقيقيين

جعل توسع الترفيه العالمي ذو الطابع األمريكي الثقافة العامة ثقافة أمريكية، خاصة  

الثقافة التي تقدم لشباب العالم، وهذا مالحظ من خالل ارتداء الجينز، وتناول البيتزا 

هذه الظاهرة تعكس بطبيعة الحال الوزن السياسي واالقتصادي واالتصالي .. والكوكا كوال

تعكس تكثيف الجهود لتوظيف الترفيه في خدمة االستراتيجيات الكبرى ألمريكا، كما 

الجذاب، الرخيص،  ــ لألنظمة والوسائل، لقد استطاع اإلنتاج الترفيهي األمريكي

إغراق األسواق العالمية والسيطرة على شاشات  ــ.. المتقن، المتنوع والمجاني أحيانا

 .التلفزيون في أنحاء العالم

من األعمال الترفيهية التلفزيونية المحلية على تقليد األعمال الترفيهية إقدام الكثير  

األجنبية، خاصة األمريكية منها، جراء المنافسة، وتعاظم النزعة التجارية، وتضاعف 

 .مرسخا بذلك طابعا نمطيا مشابها لإلنتاج األجنبي.. التكاليف

ــ صورا ..، مسلسالت، إعالنتقدم المادة الترفيهية بطريقة مبالغ فيها ــ أفالم 

..) العمل، التعليم، السعادة، الجمال، المستشفيات، الجامعات(مثالية لجوانب عدة من الحياة 

تعمل على تشويه نظرتنا للواقع، لكن سرعان ما تتحطم هذه النظرة عندما ال يجد المشاهد 

شديد واستياء كبير الصورة ذاتها حين تواصله مع الواقع الحقيقي، فيصيبه بذلك إحباط 

نحو نفسه ونحو العالم من حوله، يؤثّر بشكل كبير في مدى قدرته على تواصله 

 Frédéricوهذا ما يؤكده مثال أحد مصممي اإلعالنات التلفزيونية . االجتماعي

Beigbeder ع السعادة التي ال يمكن الحصول عليهااإلعالن الذّي يلم عندما يعترف بأن ،

أنا :".. المسئوَل األكبر على اإلحباط واالستياء المزمن الذي يصيب المشاهد أبدا، يعتبر

مصمم إعالنات، أقوم بتلويث الكون، أنا من النوع الذي يبيع القذارة، الذي يجعلكم تحلمون 

سعادة دائمة عبر صور متقنة وموسيقى في مهب .. باألشياء التي لن تحصلوا عليها

أقوم .. ئما شخص محبط، ألن البهجة بلد ال يمكن بلوغهأن تكون دا يناسبني .. الريح

في ..  ألن هناك دوما جديد يجعل األول قديما  بتخديرك بالجديد الذي لن يبق جديدا، 

أنت بحاجة .. ال يستهلك وظيفتي ال أحد يتمنى سعادتك، ألن الشخص السعيد هو الذي 
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األلم  ات جديدة ُأأجج فيك الغيرة، وبخلق رغب.. ماسة لمنتج، لكنّني أبيعك خيبة األمل

  (19).."وعدم الشبع، إنّك هدفي

أدى اإلصرار على إخضاع مواد الترفيه إلى المتطلبات التجارية والسياسية  

واإليديولوجية، إلى بروز عدة ظواهر سلبية، منها السطحية، النمطية، التشويه، ضعف 

التي أصبحت تقدم نماذج ال تملك أية  المواد السمة الثقافية للترفيه والعقم الثقافي لهذه 

 .هوية أو أية خصوصية

أدى االعتماد على مواد الترفيه للحصول على المعلومات، إلى إخضاع المعلومات إلى  

متطلبات الترفيه ووسائل إيصاله، حيث تبرز هذه الظاهرة خاصة في برامج المسابقات 

وتها التأثيرية، وهذا ما يفسر تزايد انتشار هذه واأللعاب، ويزداد التركيز عليها نظرا لق

 .البرامج وتزايد أهمية مقدميها باعتبارهم الوسطاء والمروجين المباشرين

تفرض متطلبات الوصول إلى المتلقي والتأثير عليه ضرورة معالجة الموضوعات  

 .ترفيهيالمختلفة، من خالل الدمج والربط بين  ما هو تعليمي ـــ تثقيفي وبين ما هو 

يؤدي األثر التراكمي للترفيه إلى إبعاد المتلقي عن مشاهدة أية مادة جادة، نتيجة تعمق  

 .إدمانه على مواد الترفيه التي تعرضها الكثير من القنوات التي يستقبلها

تعاظم القدرة اإلقناعية للترفيه، حيث صارت آثاره تتجاوز حدود التسلية والمتعة، آثارا  

 .التي يتركها المضمون اإلعالمي واإلقناع الصريح رمماثلة لآلثا

تُؤدي كثافة اإلنتاج الترفيهي وكثافة اإلقبال عليه، إلى أن تصبح المادة الترفيهية العامل  

القوي والمسيطر، في حين تصبح الوسائل التي تعرضها ــــ تلفزيون  األساسي، 

 .ــــ مسألة ثانوية..محلي وأجنبي، سينما، فيديو

 س مواد الترفيه التلفزيونية أسلوب االنفعال في معالجة المواقف االجتماعية، تُكر

 .وهذا يشكِّل خطرا على تكوين وعي ووجدان المتلقي وتحديد ردود الفعل، 

يؤدي إخضاع المادة الترفيهية التلفزيونية بشكل مطلق لمعايير المنافسة، والقدرة على  

لمادة ــ موضوعا ومعالجة إلى تكييف اجذب أكبر عدد ممكن  من المشاهدين، 

ــ مع متطلبات المعلن ومزاج المشاهدين، فالمعلن يتجنب عادة معالجة وعرضا

التي تجعل  الموضوعات المحظورة اجتماعيا والتي تصور التطرف، البؤس، الكآبة أو

 .المشاهد حزينا أو مغموما

ا يمكن عرضها على النحو تَترك صناعة الترفيه على وسائل اإلعالم ذاتها، آثار 

 (20):التالي
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 .سوف تلعب وسائل االتصال وأدواته دورا متعاظما في مجاالت الثقافة والترفيه −

تتوقع األعداد المتزايدة من المستهلكين لهذه المواد التي تعرضها وسائل االتصال، أن  −

 .تزودهم بالمتعة واالرتخاء والترويح وليس بالمعلومات فقط

اتجاهات أخرى، تعزز استخدام أوقات الفراغ على نحو يفي يستحسن تشجيع  −

بالحاجات الحقيقية التلقائية لألفراد والجماعات، بدال من سيطرة المصالح التجارية وحدها 

 .بشكل مفرط

                                                                        :ـــاتمةخـــ

مفارقة الغريبة واألثر األكثر أهمية جراء ثقافة الترفيه السائدة، هي نعتقد في األخير أن ال

الشعور بالملل، صحيح أنّه لم يسبق أن وجد الترفيه والتسلية بهذا الحجم وبهذه السهولة من 

قبل، وبالتالي ال مبرر للشعور بهذا الملل، فالفرد يملك العالم بين يديه على االنترنت، وعلى 

يعرض أمامه كل ما يحدث في العالم، وعل الوسائط اإلعالمية المتعددة، التلفزيون الذي 

ولكن الحقيقة هي، أن الملل الذي يشعر به الكثير . ومن تم ال يحق ألي كان أن يشعر بالملل

مصدره اإلفراط  من مواد التسلية والترفيه المتاحة، والتي تثير فينا وبشكل مستمر ومتزايد 

ت والغرائز، تجعلنا عاجزين وغير قادرين على التحمل أمام هذه المثيرات، أنواعا من الملذّا

من التعبير عن الدفاع الذاتي الجسماني اتجاه المثيرات المتزايدة     فالملل عبارة عن نوع 

للملذّات، إنّه عندما يستحوذ الترفيه على األفراد، ويصبح من أولوياتهم الرغبة في الحصول 

اللذّة عن طريقه، تكون النتيجة حتما الشعور بالملل، وبالتالي فإن كثرة على المزيد من 

أن نتصور، بأن الشعور بالملل سيدفعنا  لكنّنا نعتقد كذلك بأنّه ال يمكننا. الترفيه تقتل الترفيه

إلى التقليل من نشاطاتنا الترفيهية التي توفِّرها لنا وسائل االتصال الجماهيرية،  بل على 

ن ذلك تماما، هذا الملل سيدفعنا إلى البحث عن مزيد من الترفيه، ترفيه من نوع العكس م

 .آخر وربما أخطر، بالذهاب أبعد، وأسرع وأقوى من الترفيه العادي
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Résumé 
En mobilisant les théories relatives du comportement du consommateur 
nous avons élabore un modèle conceptuel sur la base des travaux de 
Mehrabien et Ingel et Collet, pour montrer l’effet de la couleur de l’affiche 
publicitaire sur les réponses comportementales du touriste . 
Ces réponses sont véhiculées par les états intenses de l’organisme que sont 
les croyances et les émotions. 
La collecte des données a été effectuée par le biais d’un questionnaire 
Les résultats statistiques effectues montre d’une part l’effet directe de la 
couleur sur la et notamment la formation des croyances et d’un autre part 
l'effet indirecte de la couleur sur la composante affective et comparative 
Les mots clés : la couleur de l’affiche publicitaire, la composante cognitive; 
la composante affective, la composante conative. 

 

  الملخص
هذه المقالة إلى دراسة تأثير اللون كمتغير مستقل للملصقات اإلعالنية السياحية  تهدف

ه، وقد قمنا بصياغة نموذج نهائي للدراسة على جذب السياح للموقع السياحي المعلن عن
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 ,Mahrabien et Russelماهرابين وروسال على ارضية االعمال التي قام بها كل من 
  (Engel, Blackwell et Kollat, 1978 )إينجل، لكوالت وبالكويل  ، و)   (1974

وغير  مباشرة على المكون المعرفي اإلعالنية تبيان كيف يؤثر اللون الملصقةل وذلك
استندنا حيث  أخرىمباشرة على المكون العاطفي من جهة والمكون السلوكية من جهة 

إلى المكون المعرفي كوسيط بين متغير اللون والمكون العاطفي هذا من جهة؛ ومن جهة 
أخرى تم االستناد على المكون الشعوري  كوسيط بين المكون العاطفي والمكون السلوكي 

لمعالجة إشكالية   إمبريقي في دراسة المتغيرات محل الدراسة  اعتمدنا على مسح أدبي.
، ولقد تبين جليا التاثير المباشر للون الملصقة االعالنية السياحية على المكون الدراسة

المعرفي، وبخاصة تكوين المعتقدات؛ وكذا في التأثير غير المباشر للمكون العاطفي 
  .  والسلوكي

قات اإلعالنية، المكون المعرفي، المكون الشعوري، المكون لون الملص: الكلمات المفتاحية
  السلوكي

  مقدمــــــة

لقد أدى التطور التكنولوجي الهائل في مجال استخدام الطباعة إلى توفر اإلمكانات 

والتسهيالت الممكنة التي تسمح باستخدام األلوان بدرجة كبيرة كوسيلة للتعبير عن األفكار 

أن اللون في بعض  فعالية توصيل الرسالة اإلعالنية، لقد أكد كوتلر اإلعالنية مما يساهم في

الحاالت هو أكثر تأثيرا على درجة االستجابة العاطفية والشعورية والسلوكية للسياح 

المستهدفين، خاصة وأن األلوان مرتبطة بمعاني سيكولوجية لدى المتلقي، إذ تعتبر 

أهم من الموقع  السيما األلوان ية السياحيةالخصائص التي تتوفر عليها الملصقة اإلعالن

، وهذا ما جعل الكثير من الخبراء في )1974Kotler-1973(1السياحي المعلن عنه حسب 

  . مجال األلوان يقولون بان اللون في اإلعالن يعتبر لغة إضافية يخاطب المعلن بها المستهلك

مستهلك يعيش داخل عالم من ال"في مقالتهما )  2001Divard et Urien(2كما أكد كل من 

أن اللون في الوسائل اإلعالنية يعتبر حافزا معقدا، فاللون حقل بحثي كبير، ألنه   ، "األلوان

يؤثر عل الفرد فسيولوجيا، نفسيا وسلوكيا، كما أن كيفية تأثيره على استجابات المستهلكين 

  .لم تفهم بشكل كامل حتى اآلن

كبيرة لدى المتخصصين في التسويق، فقد أجريت لقد أضحت دراسة اللون ذات أهمية   

-Drugeon(دراسات عديدة حول دور اللون في التسويق في السنوات األخيرة

Lichtle,1998 ;Sohien,2004  ;Roullet,2004-2009 ; Pelet,2008  ; kacha, 
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2009  Divard et Urien2001-2013,( ل ول عامأ، وذلك راجع الن تأثير اللون يعتبر

 .المستهلكين نظريجذب 

قد تكون معرفية، أو  لديه استجابةيولد  خارجيالمنبه الإلى السائح تعرض  إن   

؛ وقد أخذ لون الملصقة اإلعالنية في هذه الدراسة دور المنبه الخارجي؛ عاطفية أو سلوكية

فكثيرا ما يكون للجانب البصري وخصوصا رؤية اللون مساهما في تكوين المستويات 

  .االستجابةالثالثة من 

  :انطالقا من المعطيات السابقة تبلورت إشكالية هذه الدراسة كاآلتي

                      اإلعالنية على سلوك المستهلك السياحي؟كيف يؤثر  لون الملصقة    

  :وينبثق عن هذا السؤال مجموعة من التساؤالت التالية

  كيف يؤثر اللون في إثارة المكون المعرفي؟ -

  اللون في إثارة المكون العاطفي؟ كيف يؤثر -

  كيف يؤثر اللون في إثارة المكون السلوكي؟ -

لإلجابة على اإلشكالية األساسية واألسئلة الفرعية لهذه الدراسة قمنا بطرح الفرضيات 

  :التالية

  على المكون المعرفي؛الملصقة اإلعالنية يوجد تأثير مباشر للون  :1ف

  الملصقة اإلعالنية على المكون العاطفي؛ يوجد تأثير غير مباشر للون: 2ف

  .يوجد تأثير غير مباشر للون الملصقة اإلعالنية على المكون السلوكي: 3ف

بناءا على تحديد مشكلة الدراسة والفرضيات، فان الهدف األساسي لهذه الدراسة هو إثبات 

ي والسلوكي الدور الرئيسي للون الملصقة اإلعالنية في إثارة المكون المعرفي، العاطف

للسياح المستهدفين، وذلك من خالل توضيح األثر المباشر وغير المباشر للون الملصقة 

اإلعالنية، وتوضيح الطريقة التي يمكن من خاللها قياس فعالية الرسالة اإلعالنية حتى يعتمد 

مسئولو التسويق في قطاع السياحة على هذا المتغير أو المنبه في تصميم الملصقات 

  .نية الفعالة اإلعال

اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج االفتراضي االستنباطي بحيث يتم فحص واختبار 

الفرضيات من خالل تحليل النتائج المتوصل إليها وإسقاطها على ضوء المعالم النظرية 

  . والتي أطرت إشكالية البحث

ين في ذلك نماذج الختبار فرضيات البحث تم االعتماد على مناهج كمية للقياس، معتمد

  .معينة مناسبة لموضوع الدراسة وللفرضيات المقترحة
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  :اإلطار النظري لمتغيرات الدراسة
الهدف من هذه الدراسة هو تبيين كيفية تأثير لون الملصقة اإلعالنية على المكون السلوكي  

يعتمد . للسائح المستهدف، بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بوساطة المكون الشعوري

التفسيرية، من خالل طرح  اإلطار المنهجي الذي لهذه الدراسة على المنهجية الوصفية

سنعتمد على الطريقة السببية التي تهدف إلى إقامة عالقة بين السبب الجانب النظري 

  .والنتيجة للظاهرة محل الدراسة

  :تعريف الملصقة اإلعالنية
 "وهو أيضا عبارة عن  لزق به،: يعرف الملصق لغويا من لصق لصقا، الشيء بالشيء

الجدران، ويقصد تصميم مطبوع من الورق يلصق على لوحات معدنية أو خشبية أو على 

، والملصق في نفس الوقت عبارة "منه توصيل معلومة أو فكرة أو خبرا لتقويم سلوك الملتقي

عن تطور تشكيلي وتكنولوجي مساير لتطور اجتماعي واسع المدى من خالل تسجيل "

  ) 1997عبير عادل أحمد، (3.المعلومات واألحداث

  :تعريف اللون
ها عيوننا وأدمغتنا ألشعة الضوء المنعكسة، وهو يختلف إن اللون هو الترجمة التي تقوم ب

  .باختالف طول الشعاع الذي يعبر العين

الناتج عن شبكة  -الخاص بوظائف أعضاء الجسم  -واللون هو ذلك التأثير الفسيولوجي

عن الضوء الملون، وهو مرتبط أساسا بثالثة  أوالعين سواء كان ناتجا عن المادة الملونة 

بيعة الشيء المرئي،الضوء الذي ينيره فيسمح للعين باستقبال الرسالة، والعين ط: أبعاد هي

 ) Déribéré,1996(4التي تدرك هذا المنبه وتوصله إلى الدماغ 

يؤدي دورا  يعد اللون من الرموز األساسية غير اللفظية في التصميمات اإلعالنية، وهو

اإلعالن وعلى النواحي السيكولوجية له، مما تجاه المستهدف امحوريا في جذب انتباه السائح 

يؤثر على تأثره بالرسالة اإلعالنية وزيادة تقبله للموقع السياحي، وأثبتت الدراسات أهمية 

األلوان في اإلعالنات، حيث تشير إحدى الدراسات إلى أن نسبة األفراد الذين تجذبهم 

ستهويهم نفس اإلعالنات لو كانت عن األفراد الذين ت% 54اإلعالنات الملونة تزيد بمقدار 

   ).2009عيسى طلعت، (5غير ملونة

الشك أن استخدام األلوان يضفي على الملصقة اإلعالنية واقعية ومحاكاة للطبيعة عما لو   

كانت باللون األبيض واألسود فقط؛ ومن المعلوم أن لكل لون داللة خاصة فاللون إذ يعبر 
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ويدل األخضر على الهدوء والسكينة، أما اللون  اللون األحمر على الحرارة والثورة،

األصفر فيعبر عادة عن الصراحة والوضوح؛ وبصفة عامة فإن األلوان الداكنة توحي 

عبد الجبار منديل ( 6.بالدفء والمحدودية، أما األلوان الفاتحة فتوحي بالبرودة واالتساع

     )2013العانمي،

 Munsell, 1966(7: (يلي  الثالثية، كماوقد عرف اللون تسويقيا من خالل أبعاده  

اخضر، احمر، (وهي مرتبطة باإلحساس البصري الذي حددته أسماء األلوان  :الصبغة

  )ازرق

كثيرة التشبع تتكون  األلوانوهو يشكل درجة كثافة الصبغة في اللون المستخدم،    :التشبع

  .من نسبة عالية من الصبغة واأللوان الباردة تكون أقل تشبعا

يعبر السطوع  عن الوضوح في حالة  شيء ملون؛ وعن اإلنارة في حالة    :لسطوعا

  .الفاتح  ونتحدث هنا عن اللون العاتم أ الضوء الملون، وهو يقيس العالقة مع الضوء

دراسات تسويقية عديدة تطرقت لمكونات اللون بأبعادها الثالثة من بينها دراسة  أجريتلقد 

xviii)1998Drugean-Lichtlé  (الصبغة في قياس   اللذان سلطا الضوء على أهمية

فقد أظهرت دراسته أن السطوع (Valdez,1993 ) 8 أمااإلدراك المختلف عند المستهلك، 

 .يعتبر المكون اللوني األكثر تأثيرا على المستهلك

  نماذج سلوك المستهلك
تقوم هذه ظهرت نماذج عديدة تدور حول مفهوم هرم االستجابة لدى المستهلك، حيث 

األخيرة على فرضية أن هدف اإلعالن هو تحفيز المستهلكين على االنتقال من خطوة إلى 

أخرى إلى أن ينتهي ذلك بتبني المنتوج؛ يوضح الشكل التالي الخطوات التي يشملها كل 

  .نموذج من النماذج الهرمية
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  النماذج االهرمية لدراسة سلوك المستهلك: 1الجدول 

نموذج  راحلالم

 model)االتصال

d) 

نموذج

-التجديدي

  تبني

تدرج نموذج

  اآلثار ب

نموذج تدرج

اآلثار 

 )التقليدي(

نموذج

AIDA  

 مرحلة

  المعرفة

 التعرض

  

  االستقبال

 

  إجابة معرفية

  اإلدراك اإلدراك

  

  االستعالم

  اإلدراك

  

  االستعالم

  االنتباه

 مرحلة

  الشعور

 الموقف

  

  النية   

 االهتمام

  

  التقييم

  الشعور 

  

  إيجابي

  

  التفضيل

  

  االقتناع

  التقييم

  

  التفضيل

  االهتمام

  

  الرغبة

 مرحلة

  التصرف

 التجربة التصرف

  

  التصرف

 االقتناع التصرف

 التصرف

  التصرف

والتوزيع  العوادلي سلوى، اإلعالن وسلوك المستهلك، دار زهران للنشر: المصدر     

  304، ص 2000عمان،

المالحظ أن هذه الصيغة تبرز أن التأثير في المستهلك يمر بترتيب هرمي، معنى ذلك ومن 

أن اإلعالن يمكن أن يستهدف خلق وعي لدى المستهلك بالعالمة التجارية، أو يثير اهتمامه 

ويمكن أيضا اختصار كل هذا إلى ثالث . أو يستهدف ترغيبه فيها، أو حثه على التصرف

  .9عرفية، المرحلة الشعورية، وأخيرا المرحلة السلوكيةالمرحلة الم: مراحل وهي

  :نموذج الدراسة

األدبيات التي تم عرضها  لصياغة النموذج النهائي للدراسة،  وبعد التطرق لمختلف        

وبناءا على الدراسات السابقة ونماذج سلوك المستهلك تم تبني في الجانب النظري للدراسة 
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اللذان  10(Mahrabien et Russel, 1974)لكل من ماهرابين وروسال  SORنموذج 

الحافز، األثر واالستجابة، : يعتبران أول من وضع هذا النموذج العام الذي ينقسم إلى ثالثة

يسمح هذا النموذج بهيكلة تأثير الحافز المتمثل في لون الملصقة على االستجابة الداخلية 

والمكون الشعوري واالستجابة السلوكية؛كما تم االستعانة المتمثلة في المكون المعرفي 

نشروا الذين (Engel, Blackwell et Kollat, 1978 )بنموذج إينجل، لكوالت وبالكويل 

 1974ولكن تم تعديله سنة . النموذج األول لمراحل قرار الشراء لدى المستهلك النهائي

ركز على معالجة المنبهات أو ؛ هو نموذج ي1978وأعيد تنقيحه في شكله األخير سنة

المحفزات المختلفة المدركة عن طريق وحدة مركزية للمراقبة ثم تحلل هذه المنبهات وفقا 

  . للعوامل الفردية

  والشكل التالي يوضح النموذج الذي اعتمدناه في هذه الدراسة

                                       النموذج النهائي للدراسة: 1الشكل                 

  المتغيرات التابعةالمتغير المستقل                      

    

  

  

  

                             المتغير المستقل

على المتغيرات التابعة ) اللون(المستقل يسمح هذا النموذج المقترح بهيكلة تأثير المتغير 

  )المكون المعرفي، المكون الشعوري والمكون السلوكي(

إلى تفعيل النظام    السياحية اإلعالنيةيهدف لون الملصقة : اللون كمتغير مستقل: أوال

أثبتت دراسة  الحسي للفرد من اجل التأثير مباشرة على استجابته المعرفية،

lichtle2002)11 ( (هناك اثر غير مباشر للون عن طريق المتغير الوسيطي المالئمة أن 

 بين اللون والملصقة

  المتغيرات التابعة:ثانيا
  :تمر بثالث مستويات اإلعالنعلى المستهلك المرتقب من طرف  التأثيرعملية 

بحيث  األمورمرتبطة بتعلم ) االعتقادات(عناصر المعرفة  إن :المستوى المعرفي .1

والعواطف التي لديه  األفكاريكون هناك عمليات مقارنة وتفكير لدى السائح لكي يتعامل مع 

 .القرار المناسب إلىوالتوصل 

المكون  اللون
 السلوآي

المكون 
الشعور

المكون 
المعرفي
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المرتبطة باإلعالن وكيف يؤثر  واالتجاهاتيعني المشاعر  التأثير: المستوى الشعوري

التجاهات التي يخلقها اإلعالن عليها، وبالتالي يتم تحديد الموقف من المنتج بناءا على ا

 .اإلعالن لدى السائح

بعد وعي السائح بالمنتج ومميزاته وخصائصه وتأثره به يدرك  :المستوى السلوكي .2

قد جذب انتباهه وخلق انطباعات ايجابية لديه فيرى أنه  العرض السياحيتماما أن هذا 

 .يستحق التصرف

  :المعتقدات كمتغير وسيط: ثالثا
 والتأثر التأثيرسنقيس المعرفة بعامل نفسي هو المعتقدات التي تتكون من خالل عملية 

بالمحيط، وهي تؤثر على سلوك السائح المستهدف وبالتالي على استجاباته السلوكية، تعرف 

عبارة عن فكرة يمتلكها الفرد اتجاه موضوع معين، وهي تمثل الصورة  أنهاالمعتقدات على 

واالعتقاد يبنى إما على أساس . ت التي يميل األفراد للتصرف بناءا عليهاالذهنية للمنتجا

أو على أساس البيئة المحيطة كاألسرة واألصدقاء، أو ) خبرة سابقة(معرفة حقيقية بالمنتج 

نتيجة لما يتلقاه من معلومات من خالل الرسائل الترويجية التي تقوم بدعم وتعزيز 

ساسي في تكوين ميول ومواقف األفراد اتجاه موضوع وللمعتقدات دور أ ،12المعتقدات

   .معين

 :بناء على ما سبق نفترض ما يلي

  على المكون المعرفي اإلعالنيةالملصقة يوجد أثر أللوان  :ف1 

  الشعور كمتغير وسيط: رابعا
أن الشعور هو كلمة مبهمة ) Derbaix et Pham,1989)xixلقد أشار كال من داربي وفام

سنتعرض في هذا البحث إلى تأثير اللون على . في األدبيات والبحوثحولها المختصون 

شعور الذي يحتوي على عواطف السائح المستهدف اتجاه لون الملصقة اإلعالمية، 

فالعواطف هي عبارة عن شعور معرفي واضح تنطوي بدقة على معلومات تخص سوابق 

األحمر (أللوان الدافئة أقام أعماله حول ا )استياء حزن، خوف، كره،(الفعل  ونتائج 

هما أكثر إثارة ) واألزرق األحمر(،  فوجد أن اللون )واألزرق  األخضر(والباردة ) واألصفر

أما فيما يخص النتائج التي تحصل عليها ). األصفر واألخضر(للعواطف من اللونين 

xxEtnier et Hardy,1997) (  فأثبتت وجود عالقة ايجابية بين اللون والعاطفة ،أي أن

  . اللون يؤثر ايجابيا على إثارة عواطف



230 
  2015ديسمرب . 2ج،9ع: جملة البحوث والدراسات العلمية                                           

  على المكون الشعوري؛ للمكون المعرفييوجد أثر  :2ف    

  .يلعب المتغير الكون الشعوري دور وسيط بين المكون الشعوري والمعرفي: 2ف    

  :السلوك كمتغير تابع: ثالثا
إن هذه المكونات التصرفية على عكس المكونتين السابقتين ليست موجودة دائما، أي انه 

  .يقصدها أنيمكن للسائح المستهدف ان يحب الوجهة السياحية دون 

  :التطبيقي اإلطار
،اإلطار االستراتيجي (SDAT 2025)يعتبر المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية في الجزائر

، 2015، المدى المتوسط2008حية للجزائر على المدى القريب المرجعي للسياسة السيا

حيث تلتزم الدولة من خالله النهوض بالقطاع السياحي الجزائري  2025والمدى البعيد 

وجعله في مصف القطاعات السياحية األخرى، قصد االرتقاء به إلى مستوى وجهة االمتياز 

ة اعتزام الدولة في أطار التنمية كيفي(SDAT 2025)ورومتوسطية؛ يظهر ألفي المنطقة ا

العدالة االجتماعية، الفعالية االقتصادية والدعم : المستدامة ضمان التوازن الثالثي 

  .سنة 20االيكولوجي على مستوى كل مناطق البالد على مدى 

، اخترنا القطب تم تقسيم الجزائر حسب هذا المخطط إلى سبعة أقطاب سياحية بامتياز

هو قطب يضم ضمن أراضيه عاصمة الجزائر، وهو  (POT.N.C)سط و -شمالالسياحي 

كلم  615يمتاز بتموقعه المركزي وواجهته المطلة على البحر األبيض المتوسط على امتداد 

كلم مربع،  33.877 اإلجماليةبالمائة من الساحل الجزائري، بلغت مساحته  51بنسبة 

  .نسمة، أي ما يقرب حوالي ثلث الشعب الجزائري 11.131.000بكثافة سكانية تقدر ب 

الجزائر العاصمة، تيبازة، البليدة، بومرداس، : من عشر واليات هي (POT.N.C)يتكون 

الشلف، عين الدفلى، المدية، البويرة، تيزي وزو وبجاية؛ يحده من الشمال البحر األبيض 

وبرج بوعريريج، أما من المتوسط، ومن الشرق كال من الواليات التالية جيجل، سطيف 

مستغانم، غليزان وتسمسيلت، وأخيرا من الجنوب فتحده : الغرب فنجد الواليات التالية

  واليتي الجلفة والمسيلة

 األخيرالجزائر العاصمة السياسية واالقتصادية للبلد تابعة لهذا القطب فان هذا  أنباعتبار 

متميزة،  تتوفر فيها خدمات  ببنية تحتية أساسية متطورة، وهي  تشمل معدات مهيأ

  . متنوعة،وأقطاب صناعية وترفيهية متعددة مما جعلها ذات جاذبية كبيرة

المواقع السياحية التابعة لهذا القطب والمتمثلة في تيبازة،  من مجموعةلقد قمنا بالتنقل إلى 

، وقمنا بتوزيع )جوان 15ماي و 15( الشلف، بومرداس وبجاية في الفترة الممتدة بين 
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 86استمارة على السياح المحتملين، وبعد استرجاع االستمارات وفرزها تحصلنا على  119

  استمارة قابلة للتحليل

  السياحية اإلعالنيةتصميم الملصقة : أوال
قمنا بتصميم ملصقتين إعالنيتين لمنطقة سياحية جزائرية متطابقتين تماما، وقمنا فقط بتغيير 

اللون السائد في كل واحدة منهما، حيث تميزت الملصقة اإلعالنية األولى بغالبية اللون 

من جهة األخضر أكثر من األلوان األخرى الذي يعكس الجانب الشمالي الساحلي للبلد، 

ولكي يتالءم مع موضوع السياحة المستدامة الذي يندرج ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة 

السياحية في الجزائر من جهة أخرى،  أما الملصقة اإلعالنية الثانية فقد غلب عليها اللون 

  .األصفر المائل للبني للتعبير على الجانب الصحراوي لبالدنا

خدام االستمارة، وذلك باالعتماد على ساللم قياس مختلفة من أجل جمع البيانات اخترنا است

  استخلصناها من المسح األدبي في الجزء النظري

  أدوات القياس: ثانيا
لقد استخدمنا في هذه الدراسة مجموعة من األدوات والساللم المتعارف عليها في ميدان 

  التسويق 

  : قياس المعتقدات
يكره الوجهة السياحية، أو البعض من خصائصها،  على أساس المعتقدات قد يحب السائح أو

من أجل قياس المعتقدات كمتغير وسيط بين اللون واالستجابة المعرفية  أو ما ترمز إليه؛

 De)و  (Lichtle,MC 2002 )نستعمل المقياس الذي طوره كال من ليشتلي ودوبارنيي

barier V) يعتمد هذا المقياس على العبارات الخمس التالية:  

، ليست ذات (informative)، معلوماتية (intelligente)، ذكية (convaincante)نعة مق

 مصداقية، 

( pas credible) تعليمية ،( consructive)  لقد قمنا بصياغة األسئلة حسب سلم ليكرت

  المكون من خمسة نقاط

  :قياس الشعور

، لقياس Mehrabian et Russel) 1974(لمهرابيين وروسال -  (PAD)يعتبر مقياس 

المقياس األكثر استخداما في البحوث التسويقية باعتباره المقياس –العواطف المتعلقة باللون 

ولهذا قمنا باستخدامه في دراستنا حيث أكد أن  (Roullet,2004 )األكثر صدقا وثباتا، 
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بحيث  (Pleasure )جميع االستجابات الشعورية يمكن وصفها من ثالثة أبعاد وهي المتعة

وهي تعكس درجة تنشيط وتحفيز  (Arousal ) تعكس درجة فرح وسعادة المستهلك، اإلثارة

أحيانا وهو متعلق بالتحكم أو  (Dominance ) المستهلك، وقد يضاف إليهما بعد السيطرة

  عامة  الحافز أو البيئة بصورة   عدم القدرة على التحكم تحت تأثير 

( اد على العبارات الثالثـة التاليـة لقيـاس المكـون السـلوكي      تم االعتم: قياس السلوك

  ، ) ممكن، غير ممكن(، )محتمل،غير محتمل

 Derbaix et )، وأول من طور هذا المقياس هما الباحثان داربي وفام )مؤكد نعم، مؤكد ال(

Fam)xxi  حسب سلم أوزدوك  األسئلةوقد تمت صياغة(Osgood) المكون من سبعة نقاط.  

المستخدمة في الدراسة الميدانية                                                           الطريقة 

تم اختيار مجتمع وعينة الدراسة فيما يتناسب والدراسة  :اختيار مجتمع الدراسة والعينة

  :ليالتي قمنا بها وهي كما ي

يتكون مجتمع الدراسة من مجموعة من السياح الجزائريين البالغين من : مجتمع الدراسة

سنة فأكثر، ونظرا لكبر مجتمع الدراسة  وقصر المدة الزمنية فقد اقتصرت هذه األخيرة  18

  على المناطق التالية في القطب وهي تيبازة، بومرداس، شلف، وبجاية

مالئمة لهذه  ألنهانا على أخذ عينة تيسيرية غير عشوائية لقد اعتمد: عينة الدراسة وحجمها

استبيان على مجتمع الدراسة مع األخذ بعين االعتبار  119الدراسة وذلك من خالل توزيع 

استبانه  33الذكور واإلناث، وبعد عملية الفرز تم استبعاد  "تنويع العينة على كال الجنسين 

  .اإلحصائيللتحليل  استبانه صالحة خضعت 86و بقي 

  :تحليل النتائج

للتأكد من صحة أو خطأ الفرضيات الموضوعة في البحث اعتمدنا على تحليل التباين 

ANOVA المكون المعرفي(على المتغير الكمي) اللون( من أجل تحديد أثر المتغير الكيفي( ،

على ) فيالمكون المعر(ثم اعتمدنا طريقة االنحدار الخطي البسيط لتحديد أثر المتغير الكمي

المكون ( من جهة؛ ولدراسة العالقة بين المتغير الكمي)المكون الشعوري(المتغير الكمي

  .من جهة أخرى) المكون السلوكي( والمتغير الكمي) الشعوري
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 :أبعاد ومصداقية ساللم القياس .1

  أبعاد ومصداقية ساللم المقياس: 2الجدول 

  
  السلم

bartelet kmo  ةقيمال 
  صافيةال

التباين 
   %المتراآم

Alpha de 
crombach  

  0,781  %68,43  1،431  0،732  0000  المعتقدات

  0,902  %75,87  1,724  0،843  0000  عاطفيال

  0,808  %63,61  1,068  0،792  0000  معرفيال
 :العالقة المباشرة بين اللون  والمكون المعرفي .2

لمتغير واحد أن هناك تأثير اللون على المكون  ANOVAأثبتت نتائج تحليل التباين 

يساعد على تكوين معتقدات إيجابية لدى ) اللون األخضر( المعرفي، حيث أن اللون البارد

يساعد على تكوين معتقدات خاطئة ) األصفر البني( السياح المستهدفين، أما اللون الساخن 

، إذ اإلعالنيةراء تصميم الملصقة مسؤولو التسويق من و إليهوال تحقق الهدف الذي يصبوا 

والمعتقدات  اإلعالنيةأظهرت النتائج أ، هناك اختالف ذو داللة معنوية بالنسبة للون الملصقة 

  F(1.86)=5.019 , P< 0,5الخاصة بالسياحة المستدامة

 :تأثير المكون المكون المعرفي على المكون العاطفي دراسة .3

و داللة معنوية  المكون المعرفي والمكون الشعوري أن هناك تأثير ذ أثبتت نتائج الدراسة

 >) 0.0029ومعامل ستودنت يساوي (0.05 >) 0.047أثبتت النتائج أن معامل فيشر 

 .ومنه فان الفرضية الثانية مقبولة  (0.05

 :أثر المكون الشعوري على المكون السلوكي .4

لشعوري على المكون أن هناك تأثير للمكون ا بشكل عام إليهابينت النتائج المتوصل 

السلوكي وهي نتيجة تتفق ضمنيا مع نتائج الدراسات السابقة حول تأثير لون الملصقة 

 (0.05>) 0.032معامل فيشر  المستهدف، إذ تحصلنا على السائحعلى سلوك  اإلعالنية

  .ومنه فأن النظرية الثالثة مقبولة(0.05>) 0.0017ومعامل ستودنت 
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    : الخـــــــــاتمة

عالقة سببية لتأثير لون الملصقة  على احتمال وجودأجريناها   قامت الدراسة التي لقد

اإلعالنية على سلوك السائح المستهدف، مع  مراعاة المعرفة بمكون المعتقدات كمتغير 

  وسيط، والشعور بمكونه العاطفة كمتغير وسيط  

 :لقد أظهرت نتائج البحث ما يلي

، )األخضر( تغيرات الوسيطية، خاصة األلوان الدافئةيؤثر اللون بشكل مباشر على الم -

 وهذا يدل أنه للون له دور فعال في إثارة المستهلكين 

 للمعتقدات السياحية المستدامة األخضريرمز اللون  -

 يؤثر اللون بطريقة غير مباشرة للون على المكون المعرفي والمكون السلوكي -

التطبيقي تبين لنا أن اللون المستخدم في بعد طرح الجانب النظري وإسقاطه على الجانب 

الملصقات اإلعالنية السياحية يلعب دورا هاما في التأثير على استجابة السائح تجاه الوجهة 

المعلن عنها،  وذلك بتكوين الجانب المعرفي وتفعيل الجانب العاطفي ومن ثم تحفيز الجانب 

  .السلوكي

تصميم الملصقة اإلعالنية على سلوك اثر عناصر  -ونظرا ألهمية موضوع وشساعته 

، قمنا بدراسته بتحديد تأثير اللون فقط كعنصر من عناصر الملصقة اإلعالنية،  -السائح

ويبقى الموضوع قابل للدراسة من زوايا مختلفة وذلك بالتطرق إلى اثر بقية عناصر 

اسة أثر جميع الملصقة اإلعالنية على سلوك السائح، إما بدراسة كل عنصر على حدا أو بدر

العناصر للتفعيل الوجهة السياحية المعلن عنها هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى يمكن 

  .استعمال متغيرات تابعة أخرى لدراسة هذا األثر
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و الكفـالـة المتبـادلـة  قـواعـد تـدخـل صنـدوق الضمـان
  في نشـاط التـرقيـة العقـاريـة

  
  زيتوني زكرياء.أ

  كلية الحقوق
  تونس - جامعة المنار

  

Résumé   

Cette étude a porte sur, compte tenue des règles d’intervention cette 
caution naturelle de l’activité de promotion immobilière et l’expression qui a 
commencé au sujet de son implication dans le domaine de l’activité de 
promotion immobilière. 

Notamment après promulgation de la loi 11/04 du 17 février 2011 
portant les règles spécifique régissant l’activité de promotion immobilière. 

Et que l’expansion de la zone d’intervention, à partir de contrat de 
vente sur plan, dans le cadre d’un décret législatif 93/03 du 01 mars 1993, 
portant l’activité foncière ; à contant de réservation même dans le contrat de 
vente sur plan est devenu instrumental, dans entièrement, après que son rôle 
se ……….. à assurer un indemnisation pour les acheteurs est devenu un très 
important procès dure pour assurer l’achèvement de la réalisation, et ce 
conformément à la loi 11/04. 
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  :صالــمـلـخـ

اهتمت هذه الدراسة بالنظر إلى قواعد تدخل صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة 
الترقية العقارية، و الذي بدأ يعرف توسعا فيما يخص تدخله في مجال نشاط في نشاط 

المحدد  17/02/2011المؤرخ في  11/04الترقية العقارية، خصوصا بعد صدور القانون 
  .للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية

و الذي توسع مجال تدخله عن عقد البيع بناء على التصاميم في إطار المرسوم 
المتعلق بالنشاط العقاري إلى عقد حفظ  01/03/1993المؤرخ في  93/03تشريعي ال

  .الحق

حتى في عقد البيع بناء على التصميم أصبح له دور فعال في الضمان، فبعد أن 
، يعول عليه 11/04كان دوره يقتصر على ضمان التعويض، أصبح بموجب القانون رقم 

  .نجازالمشترون كثيرا فيما يخص ضمان إتمام اإل

  :مــقــدمــة 

تقوم الدولة الجزائرية بعدة محاوالت، و هذا من أجل امتصاص أكبر نسبة ممكنة 

من أزمة السكن، إال أنها عجزت عن تلبية الطلب المتزايد، األمر الذي جعل المشرع يصدر 

المتعلق بالترقية العقارية و لكن هذا القانون  07/03/1986المؤرخ في  86/07األمر رقم 

ألسباب اقتصادية و سياسية أظهر عدم نجاعته في الحد من أزمة السكن، و بصدور  و

ظهرت ضرورة إيجاد إطار قانوني للترقية العقارية، يتماشى مع التطور، و  1989دستور 

المتضمن التوجيه العقاري، و الذي تضمن ضرورة  90/25خاصة بعد صدور قانون  

ملكية العقارية للدولة على حساب الملكية الفردية، زيادة العرض العقاري و التقليص من ال

المتعلق بالنشاط العقاري،  01/03/1993المؤرخ في  93/03فصدر المرسوم التشريعي 

و أعطى المتعامل في الترقية العقارية سواء كان شخص طبيعي أو معنوي صفة التاجر، 

و هو من بين العقود حديثة كما استحدث نمط جديد للبيع يعرف بالبيع بناءا على التصاميم، 

  .النشأة في المنظومة التشريعية الجزائرية

و قد أعطى المشرع للمشتري في عقد البيع بناءا على التصاميم ضمانات لحمايته كونه 

  .الطرف الضعيف   في العالقة العقدية
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و من بين الضمانات التي استحدثها المشرع في هذا العقد هو إلتزام البائع باكتساب 

 11مين لدى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية بموجب نص المادة تأ

  .المتعلق بالنشاط العقاري 01/03/1993المؤرخ في  93/03من المرسوم التشريعي 

فألزم المتعامل في الترقية العقارية في عملية البيع بناء على التصميم أن يغطي 

  .دى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقاريةالتزامه بتأمين إجباري يكتبه ل

المؤرخ في  97/406و قد أنشأ هذا الصندوق بموجب المرسوم التنفيذي 

المتضمن إحداث صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية،  03/11/1997

ي تكتسي شكل تسبيق على الذي يهدف إلى ضمان التسديدات التي يدفعها المشترون،   و الت

  .الطلب إلى المتعاملين في الترقية العقارية

و برزت أهمية هذه الضمانة تدريجيا، و بدأ يظهر الصندوق أكثر، و يتوسع دوره 

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط  17/02/2011المؤرخ في  11/04بصدور قانون رقم 

و الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية   الترقية العقارية فأصبح بموجبه يسمى صندوق الضمان

العقارية، و أخذ بذلك حيزا معتبرا من القانون، و قد جاء هذا بالموازاة مع تنظيم مهنة 

المرقي العقاري، بعد أن كان يمارس المرقي العقاري عمليات إنجاز المشاريع العقارية 

ري في الصندوق، هذا ما بطريقة عشوائية، إضافة إلى االنخراط االختياري للمرقي العقا

أدى إلى تخوف المشترين من اللجوء إلى تقنية البيع بناء على التصاميم، في ظل المرسوم 

المتعلق بالنشاط العقاري ،خاصة وان ضمان الصندوق يقتصر فقط على  93/03التشريعي 

دوق استدرك ذلك بتوسيعه لنطاق تدخل الصن 11/04رد التسبيقات للمشتري، إال أن القانون 

  .لضمان إنهاء اإلنجاز، بل أصبح يتدخل كهيئة ضمان حتى في إطار عقد حفظ الحق

هذا ما يدل على أهمية الضمانة التي جاء بها صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في 

  .الترقية العقارية

و من خالل هذا البحث نعمل على محاولة إبراز موضوع جديد في الدراسات القانونية، 

النشاط العقاري للتعريف به أكثر حتى يتسنى للمتعاملين في هذا المجال معرفة في مجال 

  .الضمانات التي وضعها المشرع لحمايتهم
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لم يكن اختيارنا لهذا الموضوع من باب الكالسيكية و دراسة لموضوع تقليدي، بل من 

لويات التي باب مسايرة مواضيع الساعة التي تشغل الرأي العام، خاصة و أن السكن من األو

  .تضمنها المخططات التنموية في الجزائر

  :و لمعالجتنا هذا الموضوع نطرح اإلشكالية التالية 

  ما هي قواعد تدخل صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية ؟

و كإجابة عن اإلشكالية المطروحة تم تقسيم الموضوع إلى مبحثين، يعالج أولها قواعد 

الصندوق في إطار عقد البيع على التصاميم، و البحث الثاني قواعد تدخل الصندوق تدخل 

  .في إطار عقد  حفض الحق

  .في إطار عقد البيع على التصاميم: المبحث األول 

يتدخل صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية بصفة كبيرة  

صاميم ، على أساس أن طبيعة العقد تتطلب وجود وفعالة في إطار عقد البيع بناء على الت

ضمان خاص ، يختلف عن الضمانات التقليدية في مجال البناء ، فمثال في إطار البيع اآلجل 

،  )1(المتعلق بالترقية العقارية 07-86الذي نص عليه المشرع بموجب القانون رقم 

بسبب اإلجراءات القانونية فال يوجد خطر عند تسديده لثمن البناء  ،فالمشتري يكون محمي

المحددة في دفع الثمن ، ألن المشتري ال يلتزم بدفع الثمن إال عند تاريخ تحرير عقد البيع 

يوضع في حساب خاص ويحجز ، على غرار عقد البيع على التصاميم فالمشتري  ،النهائي

قط باإلضافة يلتزم بدفع الثمن بتقدم مراحل اإلنجاز وهناك خطر في أن البناء قد ال ينجز 

  .إلى خطر اإلفالس والتصفية القضائية للمرقي العقاري مثال

لذا عمل المشرع الجزائري على إيجاد الضمانات الكفيلة والواسعة لحماية المشتري 

في إطار عقد البيع على التصاميم وتدعيمها ، ووسع بذلك في مجال  تدخل صندوق الضمان 

والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية في إطار عقد البيع على التصاميم من ضمان دفع 

- 93الذي كرسه المرسوم التشريعي  (garantie de remboursement)التسديدات 

المتضمن إحداث  406-97، وكذا المرسوم التنفيذي  )2(المتعلق بالنشاط العقاري 03

إلى ضمان إتمام ،  )3(صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية

المحدد للقواعد  04- 11، بموجب القانون رقم (garantie d’achèvement)اإلنجاز
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، وهو ما عرفه التشريع الفرنسي بموجب المرسوم  )4(التي تنظم نشاط الترقية العقارية

 garantie)الذي جاء بطريقتين للضمان ، الضـمان الداخلي 22/12/1967الصادر في 
intrinsèque)  وهو ليس له عالقة بالموضوع محل الدراسة، وهناك الضمان

هذا األخير يكون فيه ضمان إتمام اإلنجاز و   (garantie extrinsèque)الخارجي

  .وما يليها من المرسوم السالف الذكر 17- 261ضمان التسديدات التي نصت عليهما المادة 

وعلى ذلك سوف نتطرق لقواعد تدخل صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط 

  . خص ضمان إتمام اإلنجازالترقية العقارية فيما يخص ضمان التسديدات وكذا فيما ي

  . ضمان التسديدات:  المطلب األول

يقتصر دور صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية فيما 

كل  ،يخص ضمان التسديدات، في تعويض المشترين في إطار عقد البيع على التصاميم

بيق على الطلب طبقا لنص التسديدات التي دفعوها للمرقي العقاري والتي تكتسي شكل تس

المتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة  406 -97من المرسوم التنفيذي  03المادة 

من وثيقة التأمين  01ويضمن هذا األخير فقط حسب المادة ، )5(المتبادلة في الترقية العقارية

لتي نصت على التسبيقات وا ،الخاصة بصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية

يفهم بالتسبيقات في مفهوم وثيقة التأمين هذه ، المبالغ المالية التي يقوم المشتري بدفعها " أنه 

للمتعامل في الترقية العقارية في إطار البيع بناء على التصاميم الذي يبرم طبقا للتشريع 

وبالتالي ..." نتفاع  بهالمعمول به ماعدا الدفع األخير والذي يتم عند حيازة السكن أو بداية اال

فال يضمن الصندوق القسط األخير، ألنه يدفعه عادة المشتري عند تحرير محضر التسليم 

  .و بالتالي يخرج من نطاق الضمان لعدم وجود الخطر )6(عند الموثق

مع العلم أن ضمان الصندوق يكون في حالة عدم قدرة البائع على تسليم العقار محل 

ية تعويض المشتري للتسديدات المدفوعة على شكل دفع مسبق أو أقساط اإلنجاز و عدم إمكان

و وفق حاالت محددة بموجب وثيقة التأمين المعدة من  الثمن ، ألسباب محددة مـن طرفه

  . طرفه

سوف نحاول أن نبين عناصر الضمان فيما يخص ضمان التسديدات، وكذا اإلجراءات 

  .العملية للضمان المتبعة أمام الصندوق 
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  .عناصر الضمان : الفرع األول 

حددت وثيقة الضمان المعدة من طرف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط 

الترقية العقارية الشروط العامة للضمان ، وبالتالي هناك عناصر للضمان يمكن من خاللها 

لصندوق  أم القول أن المشتري في عقد البيع بناء على التصاميم يمكنه االستفادة من ضمان ا

  . ال ، وهذه العناصر تتمثل في الخطر المضمون ، منحة الضمان ، مبلغ الضمان

  :الخطر المضمون : أوال 

 03-93أجبر المتعامل في الترقية العقارية بموجب المرسوم التشريعي رقم

منه على  )7(11المتعلق بالنشاط العقاري بموجب نص المادة  01/03/1993المؤرخ في 

طية التزاماته بتأمين إجباري يكتتبه لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في إلزامية تغ

أن الصندوق يضمن  الترقية العقارية ولما نقول االلتزامات نقصد بها االلتزامات العقدية في 

، بما في ذلك البائع في حالة إخالله بالتزاماته العقدية المحددة في عقد البيع على التصاميم

المرسوم السالف الذكر االلتزامات التي يغطيها البائع بالتامين ، وبصدور المرسوم ولم يحدد 

المتضمن إحداث صندوق الضمان  03/11/1997المؤرخ في  406 - 97التنفيذي  

لم يحدد حاالت تدخل الصندوق للضمان وهذا ما  ،والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية

لضمانات التي وضعها المشرع حماية لهم ، ووثيقة ساعد على عدم دراية المشترين با

هي التي بينت  ،الضمان التي وضعها صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية

حاالت تدخل الصندوق للضمان غير أنه لم يكن للمشترين علم بها، ألن االكتتاب يتم بين 

يعرفون حقهم في الضمان وإن  المرقي العقاري والصندوق وهذا ما جعل المشترين ال

   .)8(عرفوا بذلك ال يعلمون بحاالت الضمان

ولهذا سوف نتعرف فيما يلي على الحاالت التي يضمن فيها صندوق الضمان من خالل 

  .وثيقة الضمان المحددة للشروط العامة للضمان

من وثيقة الضمان حاالت الضمان  01 تضمنت المادة :ـ الحاالت المعنية بالضمان

يفهم من إفالس المتعامل في "تعريفها إلفالس المتعامل في الترقية العقارية  على أنه  ب

الترقية العقارية بمعنى وثيقة التأمين هذه ، تلك الحالة التي يكون فيها المتعامل في الترقية 

ء العقارية عاجزا على تسليم الملك المبيع للمشتري والذي قام ببيعه له في إطار عقد البيع بنا



243 
  2015ديسمرب . 2ج،9ع: جملة البحوث والدراسات العلمية                                           

على التصاميم ، من جهة وعجزه المعاين على تسديد المبالغ التي قام بدفعها له والتي تكتسي 

الوفاة، الفقدان : شكل التسبيق على الطلب من جهة أخرى وهذا لسبب من األسباب التالية 

" المثبت قانونا، إفالس أو انحالل شركة الترقية العقارية مهما كان شكلها ومهما كان السبب

يتعهد صندوق " من وثيقة التأمين ، المتعلقة باألحداث المضمونة على أنه 06ت المادة ونص

الضمان بالتعويض للمشتري ، التسبيقات المدفوعة من طرفه بعد وقوع حادث من األحداث 

  :التالية

  : شخص طبيعيإذا كان المتعامل في الترقية العقارية   -1

  .استئناف المشروع من قبل ورثتهوفاة المتعامل في الترقية العقارية، دون *

  .فقدان المتعامل، بشرط أن يثبت هذا الفقدان من جهة قضائية أو جهة إدارية مختصة* 

يكون هذا النصب من فعل المسير  نالنصب المثبت من طرف سلطة قضائية شريطة أ*

  .نفسه

  : شخص معنويإذا كان المتعامل في الترقية العقارية  -2   

  .الشركةإفالس *         

  .تصفية الشركة ألي سبب من األسباب *        

  .النصب، المثبت من طرف سلطة قضائية *        

المحدد للقواعد التي  17/02/2011المؤرخ في  04-11وبموجب القانون رقم 

منه على  54تنظم نشاط الترقية العقارية نص المشرع على ضمان التسديدات في المادة 

المرقي الذي يشرع في إنجاز المشروع العقاري من أجل بيعه قبل  يتعين على"... أنـه

تسديد الدفعات : إنهائه اكتتاب ضمان الترقية العقارية قصد ضمان ما يأتي على الخصوص 

، ولم يبين بدقة الحاالت المعنية بالضمان ،   )9(..."التي قام بها المكتتبون في شكل تسبيقات 

التطبيقية وكذا النظام الداخلي لصندوق الضمان والكفالة  وهذا في انتظار صدور المراسيم

  .المتبادلة في نشاط الترقية العقارية 
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  : مقابل الضمان:ثانيا   

تختلف كفالة صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية عن الكفالة طبقا   

التبرع أي أن الكفيل ال يتلقى مقابل لقواعد القانون المدني في أن هذه األخيرة من عقود 

للكفالة ، غير انه وبما أن صندوق الضمان يعتبر كفيل قانوني أي أن القانون هو الذي حدد 

كيفية عمله ، خصوصا أن له طابع تعاوني وال يهدف لتحقيق الربح وفق ما كرسه المرسوم 

تبادلة في نشاط المتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة الم 406-97التنفيذي رقم 

   .)10(الترقية العقارية

وأمام المشاريع العقارية الكبرى التي تنجز في صيغة عقد البيع على التصاميم التي 

يضمنها الصندوق ، يلزم بذلك الصندوق المرقي العقاري المكتتب الملزم باالكتتاب بدفع 

مضمون ، طبقا مقابل الضمان وهي تكون موارد للصندوق في حالة عدم تحقق الخطر ال

تتكون " السالف الذكر التي تنص على أنه  406- 97من المرسوم التنفيذي  26لنص المادة 

حقوق االنخراط واالشتراكات التي يدفعها المتعالمون في الترقية : موارد الصندوق مما يأتي 

العقارية ، ـ الحقوق التي يدفعها المنخرطون بعنوان الضمان المنصوص عليه في المادة 

المؤرخ في  04-11من القانون رقم  59وكذلك ما نصت عليه المادة . )11(..."أعاله  03

يتعين على "المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية على أنه  17/02/2011

المرقي العقاري تسديد اشتراكاته والدفعات اإلجبارية المنصوص عليها في النظام 

  .)12(الداخلي

الخطر يكون بذلك الصندوق قادر على ضمان التسديدات التي وفي حالة تحقق 

من وثيقة التأمين فيما يخص مقابل الضمان على  18دفعها المشتري للبائع، ونصت المادة 

مقابل الضمان المتعلق بوثيقة الضمان هذه  محدد في الملحق ، ويسدد مرة واحدة عند " أن

  ". تاريخ إمضاء هذه الوثيقة 

التي يدفعها   ( Les cotisations)لضمان على االشتراكاتويختلف مقابل ا

عندما ،المرقي العقاري المنخرط في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية 

 03/11/1997المؤرخ في  406-97كان االنخراط اختياري في ظل المرسوم التنفيذي 

ي الترقية العقارية والذي تدفع فيه المتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة ف

    .)13(حقوق االنخراط وكذا االشتراكات السنوية
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ويقترب مقابل الضمان من قسط التأمين الذي يدفعه المؤمن له لشركات التأمين 

باعتباره المقابل المالي الذي يلتزم المؤمن له بدفعه إلى المؤمن مقابل تغطية الخطر المؤمن 

كان المؤمن شركة تجارية واشتراكا إذا كان المؤمن تعاضدية ويدفع  منه ، ويسمى قسط إذا

القسط للمؤمن على دفعات دورية أي سنويا أو سداسيا وقد يدفع مرة واحدة ويسمى بالقسط 

، وفيما يخص معايير تحديد مقابل الضمان  الذي يختلف حسب درجة الخطر من )14(الوحيد

  :في الترقية العقارية نبينها فيما يلي طرف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة 

  : معايير تحديد مقابل الضمان -

يعتمد صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية على معايير في         

للصندوق عند اكتتابه للضمان و هو  هتحديد مقابل الضمان فيلتزم المرقي العقاري بدفع

التزام الصندوق بضمان المشتري في حالة                  :بالتالي يشكل التزامين متقابلين

و قد اعتمد صندوق ، و بالمقابل يلتزم المرقي العقاري بدفع مقابل الضمان  ،تحقق الخطر

ديد مقابل الضمان نفس المعايير الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية في تح

التي تأخذ بها شركات التامين في تقدير الخطر للتشابه الكبير بينهما في عدم معرفة درجته 

  . )15( كونه مستقبلي محتمل الوقوع

ومعايير تحديد مقابل الضمان يحددها صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط 

  : لي الترقية العقارية باالعتماد على ما ي

باألخذ بمدى المساهمة المالية للبائع في المشروع محل عقد البيع على التصاميم و كلما  -

  .كان المشروع العقاري ضخم كلما زادت نسبة الخطر

بالنظر إلى قيمة العقار محل البيع على التصاميم فكلما  كانت التسبيقات التي دفعها  -

لما كان الخطر كبير ألن مبلغ الضمان يكون المشتري للمرقي كبيرة و التي تمثل الثمن ك

   .كبير بحيث يغطي هذه  التسبيقات 

بالنظر إلى مدة إنجاز المشروع العقاري محل عقد البيع على التصاميم ، فكلما طالت مدة   -

  . إنجاز المشروع العقاري كلما زاد احتمال وقوع الخطر 



246 
  2015ديسمرب . 2ج،9ع: جملة البحوث والدراسات العلمية                                           

و شخص معنوي ، فضمان الشخص بالنظر إلى المرقي العقاري إذا كان شخص طبيعي أ -

الطبيعي يرتب مخاطر كبيرة مقارنة مع ضمان الشخص المعنوي ، بل حتى هذا األخير 

يختلف الخطر حسب طبيعة الشخص المعنوي إذا كان شركة تضامن أو شركة مسؤولية 

  .محدودة أو شركة مساهمة 

المالية موسرة كلما كان كذلك بالنظر للحالة المالية  للمرقي العقاري فكلما كانت ذمته  -

الخطر قليل و العكس صحيح يثبت هذا عن طريق الوضعية الجبائية وشبه الجبائية و 

  .ميزانية المحاسب للمرقي العقاري

كلما كانت األقدمية كبيرة بالنسبة للمرقي العقاري في انجاز المشاريع العقارية كلما كانت -

  .رنة مع المرقي العقاري له خبرة كبيرة ومن ثمة الخطر يكون قليل مقا

بالنظر إذا كان المرقي العقاري منخرط في صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية  -

كل هذه المعايير يأخذها  العقارية أو غير منخرط ، و أيضا مدى  أقدميته  في الصندوق،

في تحديده لمقابل صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية بعين االعتبار 

الضمان ، الذي يلتزم البائع بدفعه عند اكتتابه للضمان ويلتزم كذلك المتعامل في الترقية 

من وثيقة التامين بإعالم  الصندوق  بكل ما يتعلق بالخطر و كل  13العقارية طبقا للمادة 

دير مقابل نسيان أو سوء تقدير للخطر يؤدي إلى عدم معرفته الصندوق بذلك  تكون إعادة تق

الضمان و يستوجب دفعها من قبل المتعامل في الترقية العقارية فورا كما يلتزم هذا األخير 

أشهر بإعالم الصندوق عن وضعية تقدم األشغال باإلضافة إلى التزامه بدفع  03مرة في كل 

 نمن وثيقة الضما 20حقوق الطابع المتعلقة بالضمان التي تقع على عاتقه طبقا لنص المادة 

)16(  

  : مبلغ الضمان : ثالثا 

هو المبلغ الذي يلتزم صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية       

باعتباره المستفيد من  ،بأدائه للمشتري عند تحقق الحاالت المعنية بالضمان السابق ذكرها

ضمان الصندوق و هي تلك التسديدات التي دفعها المشتري للبائع في شكل تسبيق على 

من وثيقة التأمين تحت  17و قد نصت المادة ،الطلب في إطار عقد البيع على التصاميم 

في حالة وقوع حادث معني بضمان ((عنوان التعويضات الواجبة لصالح المشتري على أنه 
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يتم الدفع  لكل مشتري المبلغ الذي يكون قد قام بدفعه للمتعامل في الترقية ، دوق الصن

  .)) العقارية و التي تدخل في إطار مشروع الترقية العقارية 

من وثيقة الضمان على أنه حتى يدفع الصندوق مبلغ الضمان  08كما نصت المادة 

  :للمشتري البد من توافر الشروط التالية 

عقار محل عقد البيع بناء على التصاميم مضمون من طرف الصندوق و شهادة أن يكون ال -

  .الضمان المرفقة بالعقد 

أن يكون المشتري قد دفع للمتعامل في الترقية العقارية التسبيقات طبقا لبنود عقد البيع  -

بناء على التصاميم أي هذه التسبيقات تكون مقبوضة فعليا من طرف المتعامل في الترقية 

،ويثبت المشتري ذلك للصندوق عن طريق اإليصاالت التي يقدمها له المتعامل  )17(لعقاريةا

في الترقية العقارية و ال يلتزم  صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية 

إال بتسديد الدفعات التي دفعها المشتري للمرقي العقاري فقط دون المصاريف و عقوبات 

و التعويضات التي تبقى على عاتق المرقي العقاري، و تجدر اإلشارة إلى أن    التأخير

المستفيد عادة من ضمان صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية هو 

مشتري العقار بناء على التصاميم ،غير أن المشتري قد ال تكون له دائما المدخرات الكافية 

يستفيد من دعم مالي عن  أنبذلك إما إلى قروض عن طريق البنوك ، وإما لدفع الثمن فيلجأ 

و في هذه الحالة ال يدفع مبلغ الضمان بطبيعة الحال إلى  ،طريق الصندوق الوطني للسكن

  .المشتري و إنما اإلجراءات تختلف و التي سنتطرق لها فيما يلي 

  إجراءات الضمان : الفرع الثاني 

بالتقدم أمام صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط  يلتزم المرقي العقاري

من المرسوم  11وكان هذا االلتزام محدد بموجب المادة ، الترقية العقارية  الكتتاب الضمان 

، و بصدور  )18(المتعلق بالنشاط العقاري 01/03/1993المؤرخ في  93/03التشريعي 

حدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية الم 17/02/2011المؤرخ في  11/04القانون رقم 

فمن الناحية العملية ، عند شروع المرقي العقاري  )19(منه 54العقارية بموجب نص المادة 

في انجاز المشروع بناء على التصاميم يتقدم أمام صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في 

قا من طرف الصندوق ، نشاط الترقية العقارية من أجل طلب الضمان وفق نموذج معد مسب
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و الذي يحدد فيه المرقي كيفية دفع المشتري لألقساط حسب تقدم األشغال ، ومدة الضمان 

تحدد في طلب الضمان ووفق عقد البيع على التصاميم وهي تلك المدة الواقعة بين الوفاء 

حضر األول للتسبيقة من طرف المشتري في عقد البيع بناء على التصاميم و التوقيع على م

الحيازة من طرف المتعامل في الترقية العقارية و المشتري ، وعقد البيع بناء على التصاميم 

يلتزم بموجبه المرقي العقاري بإتمام االنجاز خالل األجل  )20(من العقود الزمنية المستمرة

الثمن و كذا  )21(المحدد في العقد وتسليمه في المدة المتفق عليها و إال تعرض لعقوبة تأخيرية

يحدد بشكل تقديري و يكون قابل للمراجعة فالزمن له أهمية في تحديد الزيادة المرتبطة 

بالظروف االستثنائية ، لذا البد من إعالم الصندوق عن كل تأخير في مدة إنجاز األشغال و 

في هذه الحالة يلتزم بتحرير ملحق وثيقة الضمان مقابل كل تجاوز لآلجال القانونية يفوق 

لمائة من مدة االنجاز التقديرية و التعاقدية  و يدفع بذلك مقابل التأمين اإلضافي يحسب با 10

بالمائة ، ويترتب على عدم التقيد بهذا  10وفقا للحصة المضافة من الزمن المضاف إليها 

افي صااللتزام من طرف المتعامل في الترقية العقارية دفعه زيادة على مقابل الضمان ال

  . بالمائة من المبلغ  100غرامة تساوي 

إضافة إلى طلب الضمان يلتزم المرقي العقاري، إذا كان شخص معنوي تقديم 

نسخة من القانون األساسي لهذا الشخص المعنوي ، و إذا كان شخص طبيعي يقدم شهادة 

السوابق العدلية و كذا نسخة من مستخرج السجل التجاري باعتبار المرقي العقاري تاجرا و 

ه بممارسة نشاط الترقية العقارية و نسخة من عقد البيع  بناء على التصاميم ، وكذا يسمح ل

ما يثبت ميزانيته  خالل الثالث سنوات األخيرة و بالنسبة للشركات المنشأة منذ أقل من 

ثالث سنوات فتقدم ميزانيتها منذ تاريخ إنشائها ، وتقدم تصاميم االنجاز المتفق عليها مرفقة 

خصة البناء المصادق عليها ، ونسخة من عقد ملكية الوعاء العقاري و أخيرا بنسخة من ر

شهادات تثبت دفع كل مستحقات الضريبة وصندوق الضمان االجتماعي و يمكن للصندوق 

من وثيقة  12أن يطلب من المرقي العقاري أي وثيقة يراها ضرورية طبقا لنص المادة 

المختصة لهذه الوثائق يقوم بإجراء  هيق هياكلوبعد مراقبة الصندوق عن طر  )22(الضمان

وهي تعبر الوثيقة التي  تثبت القيام  ،الضمان وتمنح للمرقي العقاري شهادة الضمان

بالضمان ،ومن حق المشتري طلب تعويضه الدفعات المقدمة للمرقي العقاري إذا ثبتت أحد 

  . األسباب الموجبة للضمان 
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المؤرخ في  03-93وبعد التطرق لضمان التسديدات التي كرسها المرسوم التشريعي    

المحدد  04-11من القانون  54وكذا المادة ، المتعلق بالنشاط العقاري  01/03/1993

للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية  سوف نحاول التطرق لضمان صندوق الضمان و 

  .الترقية العقارية إلتمام اإلنجاز الكفالة المتبادلة في نشاط 

  ضمان إتمام اإلنجاز : المطلب الثاني 

نظرا لحدة أزمة السكن في الجزائر وأمام كثرة الطلب وقلة العرض في قطاع 

السكن ، جعل من الحصول على سكن حلم بالنسبة لكل مواطن و قد ساعدت تقنية البيع بناء 

يتميز به من خصوصية من حيث التسديد على على التصاميم في االستفادة من سكن لما 

دفعات للثمن من جهة و من جهة أخرى إمكانية استعمال المرقي العقاري لهذه الدفعات في 

تمويل المشروع العقاري، غير أنه أمام خطورة هذه التقنية خصوصا بالنسبة للمشترين و 

نها ضمان الصندوق بالرغم من الضمانات الخاصة التي وضعها المشرع حماية للمشتري م

 03- 93للتسديدات التي يدفعها المشتري للبائع  التي كرسها بموجب المرسوم التشريعي 

، فقد ثبت قصورها بسبب أن  )23(المتضمن النشاط العقاري 01/03/1993المؤرخ 

المشتري في إطار البيع بناء على التصاميم هدفه األساسي الحصول على سكن و ليس 

ديدات التي دفعها بعد مرور مدة زمنية طويلة من االنتظار، ففكر ضمان استرداد التس

في توسيع نطاق ضمان  17/02/2011المؤرخ في  04-11المشرع بموجب القانون رقم 

صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية من ضمان التسديدات إلى 

سي ضمان إتمام االنجاز ولكن هذا وقد عرف التشريع الفرن، )24(ضمان إتمام االنجاز

الضمان يأخذ شكلين إما عن طريق منح  قرض أو عن طريق كفالة التضامن ، فيأخذ شكل 

منح قرض  إذا التزمت هيئة الضمان بدفع تسبيق للبائع أو دفع في حسابه المبالغ الالزمة 

رخ في المؤ 1166- 67من المرسوم  21-261إلتمام  انجاز العقار طبقا لنص المادة 

، بموجب اتفاقية تتم بين البائع وهيئة الضمان بمبلغ غير محدد، هذه 22/12/1967

االتفاقية خارجة عن المشتري العقاري رغم انه المستفيد األول من الضمان، بحيث أن 

النصوص القانونية تعطي الحق للمشتري  بطلب تنفيذ هذه االتفاقية في أي وقت  ألنه يعتبر 

مان حقوقه في مواجهة البائع و قد تأخذ شكل كفالة تضامنية فشروطها وسيلة قانونية لض

تتطلب كل من الهيئة الضامنة، البائع المدين باالنجاز ، المشتري الدائن بهذا االنجاز بموجب  

هذه االتفاقية تلتزم هيئة الضمان تضامنيا مع البائع بتسديد المبالغ الالزمة النجاز العقار طبقا 



250 
  2015ديسمرب . 2ج،9ع: جملة البحوث والدراسات العلمية                                           

السالف الذكر و اختيار ضمان إتمام  1166-67من المرسوم رقم  21-261لنص المادة 

االنجاز عن طريق الكفالة التضامنية يسمح بتدخل شركات التامين أو شركات الكفالة 

أو الممول البنكي ال     و صاحب البنك ،المتبادلة في حالة عدم إمكانية اللجوء للقروض 

المالية الالزمة لالنجاز وما استقر عليه القضاء  ولكن يدفع المبالغ ،يلزم بانجاز العقار

الفرنسي هو رفض جعله مسؤول على التنفيذ السيئ   ألشغال الورشة و قد نص المشرع 

من القانون رقم  57وكذا المادة  54الجزائري على ضمان إتمام االنجاز بموجب المادة 

يؤدي سحب ((  السالف الذكر بحيث نصت على أنه 17/02/2011المؤرخ في  04- 11

لالعتماد من المرقي العقاري ألحد األسباب المحددة أدناه أو ألي سبب آخر إلى حلول 

صندوق الضمان قانونا محل المقتنين ويخول له حق متابعة عمليا إتمام  انجاز البنايات 

عقاري أخر على حساب المرقي العقاري األصلي بدال منه وذلك في  يبموجب التزام مرق

و في  اإلطار يمنع على كل مقتن من مواصلة إتمام انجاز البناء ، وال المدفوعة حدود األم

بدال من المرقي العقاري الذي كان موضوع سحب االعتماد تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة 

))عند الحاجة عن طريق التنظيم
)25 (   

فبعد أن كان دور الصندوق يقتصر على ضمان التسديدات بموجب المرسوم 

المتضمن النشاط العقاري و المشتري  هو  01/03/1993المؤرخ في  03-93ريعي التش

الذي يتولى عملية إتمام االنجاز بجميع الوسائل القانونية على نفقة المرقي العقاري المتخلف 

منه  أصبح الصندوق يتولى عملية إتمام االنجاز بتكليف  17و بدال منه طبقا لنص المادة 

تسبين فيه غير أنه لم يصدر بعد التنظيم الذي نلمرقيين العقاريين الممرقي عقاري أخر من ا

  . السالف الذكر 11/04من القانون  57يبين كيفية تطبيق المادة 

وبعد أن بينا قواعد تدخل صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية 

 11/04ب القانون رقم العقارية في إطار عقد البيع بناء على التصاميم نالحظ أنه بموج

السالف الذكر أصبح يتدخل في نمط أخر من العقود كهيئة ضمان فقط أال وهو عقد حفظ 

  .الحق وفي األتي سوف نتعرف على هذا العقد ثم نبين قواعد تدخل صندوق الضمان فيه

  في إطار عقد حفظ الحق: المبحث الثاني 

  ،العمل بها لنقل الملكية العقارية و السائر يعتبر البيع الوسيلة القانونية الطبيعية

و الطريقة التقليدية لبيع  )26(ألن هذه العملية تهدف لنقل حقوق من البائع إلى المشتري
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،ولكن ألسباب "األمالك العقارية ،ظهرت وبرزت منذ القديم خصوصا بعد توسع التجارة 

نادرا ما تكون لهم ، قاريين مالية يتطلبها البناء و بالرغم من التسهيالت البنكية للمرقين الع

موارد مالية كافية لتمويل مشاريعهم العقارية فظهرت بذلك أنماط جديدة للبيع تحت اإلنشاء 

اقتبسها المشرع الجزائري من التشريع الفرنسي مع بعض االختالفات في أنماط البيع تحت 

  .اإلنشاء الذي يعرف بالبيع تحت االنجاز 

إلى تعريف عقد حفظ الحق و بيان خصائصه و كذا  وعليه سنتطرق في هذا المبحث

  .أثاره

  تعريف عقد حفط الحق وخصائصه: المطلب األول 

  .تعريف عقد حفظ الحق : الفرع األول 

المحدد للقواعد التي تنظم  04-11جاء المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

صندوق الضمان والكفالة نشاط الترقية العقارية بصيغة عقد حفظ الحق ،و يتدخل في إطاره 

المتبادلة في نشاط الترقية العقارية باعتباره هيئة ضمان وقد عرفه القانون الفرنسي في بيع 

يسبق العقد النهائي و ) Contra préliminaire( العقار تحت اإلنشاء وهو عقد ابتدائي

ائع بأن الذي بموجبه يلتزم الب 03/01/1967المؤرخ في  03-67هذا بموجب القانون رقم 

أو جزء من عقار للمشتري المحجوز له على أن يدفع هذا األخير مبلغ مالي   يحجز عقار 

ويجب ، كضمان يودع في حساب خاص باسم صاحب حفظ الحق في البنك أو لدى الموثق

على البائع أن يبلغ الحاجز خالل شهر بمشروع عقد البيع النهائي قبل التوقيع عليه، طبقا 

المتضمن قانون البناء  03/11/1967المؤرخ في  67/03قانون رقم من ال 43للمادة 

  . والسكن

المؤرخ في  07- 86وقد عرف المشرع الجزائري عقد حفظ الحق بموجب القانون 

 vente a(، بمناسبة أخذه بنمط البيع اآلجل )27(المتعلق بالترقية العقارية 04/03/1986
terme   ( السالف الذكر على انه 07-86من القانون رقم  29فنصت المادة )) يمكن

للهيئة العمومية التي يخولها قانونها األساسي انجاز عمليات الترقية العقارية ، أن تقترح 

البيع بناء على  مخططات تمت الموافقة عليها طبقا لقواعد البناء التي تأمر بها المصالح 

رقية العقارية الذي تستوفي المكلفة بالتعمير كما يمكن المكتتب إلنجاز إحدى عمليات الت
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قانونا جميع الحقوق و االلتزامات المتعلقة بها أن يقترح البيع بناء على تصاميم تمت 

و المستخلصة    الموافقة عليها طبقا لقواعد البناء التي  تأمر بها المصالح المكلفة بالتعمير

يجب أن يسبق كل ((من نفس القانون على أنه  30و نصت المادة )  28())من دفتر الشروط

تنازل في إطار البيع اآلجل تحرير عقد حفظ الحق الذي يحدد منواله النموذجي بالطرق 

و لم يستقر المشرع الجزائري على تسمية واحدة لهذا العقد فمرة ينص على عقد ))التنظيمية 

  contra préliminairومرة عقد تمهيدي )  contra de réservation(حفظ الحق 

بحيث يلتزم بموجبه المرشح للملكية مشروع عقد البيع قبل ، فهو عقد سابق للعقد النهائي 

 38-86من المرسوم التنفيذي رقم  34شهر من تاريخ توقيع العقد النهائي طبقا للمادة 

الذي يحدد شروط االكتتاب بإحدى عمليات الترقية العقارية و   04/03/1986المؤرخ في 

تر الشروط النموذجي بحيث يشمل على بيان وصفي للعقار  المبيع بدقة كيفياته و يضبط دف

ويحدد السعر التقديري و طريقة مراجعته و شروط الدفع و كيفياته و أجال التسليم و 

  .عقوبات التأخير وضمانات تمويل وسائله 

المتعلق بالنشاط العقاري الذي ألغى  03- 93وبصدور المرسوم التشريعي رقم 

المتعلق بالترقية العقارية ، لم يتضمن صيغة البيع اآلجل الذي يجب أن  07-86القانون 

  .يسبقه عقد حفظ الحق وجاء بصيغة عقد البيع البناء على التصاميم  الذي له أحكام خاصة 

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية  04- 11غير أنه و بصدور القانون رقم 

هو (()29( على أنه 27حق من جديد و عرفه في المادة العقارية  عاد ونص على عقد حفظ ال

العقد الذي يلتزم بموجبه المرقي العقاري بتسليم العقار المقرر بناؤه أو في طور االنجاز 

لصاحب حفظ الحق فور إنهائه مقابل تسبيق يدفعه هذا األخير يودع مبلغ التسبيق المدفوع 

األخير لدى هيئة ضمان عمليات  من طرف صاحب حفظ الحق في حساب مفتوح باسم هذا

من هذا القانون يحدد نموذج عقد حفظ الحق  56الترقية العقارية المنصوص عليها في المادة 

عن طريق التنظيم  ويتعين على المرقي العقاري بعد ثالث أشهر كحد أقصى على اثر 

حب حفظ الحق االستالم المؤقت للبناية أو الجزء منها بإعداد عقد بيع البناية من طرف صا

ومن خالل ما سبق و في انتظار صدور المراسيم )) من نفس القانون  33طبقا للمادة 

  .   )30(التنفيذية يمكن استخالص أهم خصائص عقد حفظ الحق
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  خصائص عقد حفظ الحق : الفرع الثاني 

يتميز عقد حفظ الحق بخصوصية تميزه عن العقود األخرى وفقا للقواعد العامة في 

  .د غير ناقل للملكية العقارية ، عقد ملزم لجانبين ،عقد مكتوب انه عق

  أنه عقد ملزم لجانبين : أوال 

من القانون المدني يعتبر من  55عقد حفظ الحق طبقا للقواعد العامة ال سيما المادة       

العقاري  فيلتزم المرقي ،العقود التبادلية بحيث يرتب التزامات متقابلة على عاتق المتعاقدين 

بالقيام بكل ما من شأنه أن يجعله صاحب حفظ الحق يستفيد من العقار محل الحفظ إلى غاية 

من القانون  27إعداد عقد بيع البناية أو جزء من البناية محل حفظ الحق طبقا لنص المادة 

 فيلتزم المرقي العقاري )31(المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 04-11رقم 

بتسليم العقار المقرر بنائه أو في طور البناء لصاحب حفظ الحق فور إنهائه ، و بالمقابل 

يلتزم صاحب حفظ الحق بدفع تسبيق نقدي باسمه يمثل مبلغ الضمان يودع في حساب خاص 

  .في صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية 

  . أنه عقد غير ناقل لملكية العقار محل حفظ الحق : ثانيا  

التصرف القانوني هو اتجاه اإلرادة إلى إحداث نتائج قانونية معينة و التصرفات 

القانونية الناقلة للملكية منها ما يصدر عن ارادتين و ال يتم تكوينه إال باتفاقهما ، ومنها ما 

نا أنه من التصرفات الملزمة لجانبين ، و محله يصدر بإرادة منفردة،و عقد حفظ الحق قل

عقار مقرر بناؤه أو في طور البناء بالرجوع للقواعد العامة فحتى تنتقل الملكية العقارية ال 

بد من إتباع إجراءات شكلية دقيقة وتحرير العقود التي تتضمن نقل أو تغيير أو تعديل ملكية 

ال يتم وفقا لإلجراءات المقررة يكون باطال  أو حقوق عينية عقارية ،وأن كل عقد   عقار 

من القانون المدني  الجزائري  التي  1مكرر 324بطالنا مطلقا، وهذا ما تضمنته المادة 

زيادة على العقود التي يأمر القانون إخضاعها لشكل رسمي يجب تحت طائلة (( تقضي أنه

رسمي، ويجب  دفع الثمن البطالن تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقارية في شكل 

، قد أوجب المشرع )32( ))إضافة إلى الرسمية "لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد ، 

على محرري العقود الرسمية القيام بإجراءات تسجيلها وشهرها بالمحافظة العقارية قبل 

ي التي من القانون المدن 793تسليم العقود ألصحابها ومن بين النصوص اآلمرة بذلك المادة 
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تنص على انه ال تنتقل الملكية و الحقوق العينية األخرى في العقار سواء كان ذلك بين 

المتعاقدين أم في حق الغير إال إذا روعيت اإلجراءات التي ينص عليها القانون و باألخص 

الشهر  إلجراءات، وعقد حفظ الحق ال يخضع  )33(القوانين التي تدير الشهر العقاري

ى غرار عقد البيع بناء على التصاميم بحيث انه يرتب بين أطراف العقد أي العقارية عل

المرقي العقاري وصاحب حفظ الحق فقط التزامات شخصية تحكمها القواعد الخاصة 

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،  04-11المنصوص عليها في القانون رقم 

و العقد الناقل للملكية هو ذلك العقد  محل حفظ الحقفيبقى المرقي العقاري مالكا للعقار 

النهائي الذي يلتزم المرقي بأعداده أمام موثق مقابل التسديد الكلي لسعر البيع طبقا لنص 

وقد  ،من القانون السالف الذكر و يختلف عقد حفظ الحق عن عقد الوعد بالبيع  33المادة 

المتعلق بالترقية العقارية بموجب  07-86نص على ذلك صراحة المشرع في القانون رقم 

 91- 70من األمر رقم 12خالفا ألحكام المادة ((منه بحيث نص على أنه  31المادة 

من القانون المدني  71المتضمن تنظيم التوثيق و أحكام المادة  1970-12-15المؤرخ في 

التسجيل  التمهيدي المسمى عقد حفظ الحق في شكل عقد عرفي ويخضع ألجراء ديحرر العق،

من القانون  71فعقد حفظ الحق يختلف على الوعد بالبيع المنصوص عليه في المادة ))

 25/12/2003المؤرخ في  22-03المدني هذا األخير أصبح بموجب القانون رقم 

  . )34(يشهر في المحافظة العقارية 2004المتضمن قانون المالية لسنة 

ة العقارية محل حفظ الحق، فهو يرتب وعقد حفظ الحق يعتبر عقد غير ناقل للملكي

فقط التزامات شخصية بين طرفيه ،فنص المشرع على إمكانية فسخه في أي وقت خالل 

انجاز المشروع العقاري  إما باتفاق األطراف أو بطلب من احد األطراف سواء كان 

 04-11من القانون رقم  32صاحب حفظ الحق أو المرقي العقاري طبقا لنص المادة 

حدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية وفي رأينا أن هذا النمط من البيع وان كان الم

المشرع الجزائري قد استمده من التشريع الفرنسي كان بإمكانه أن يكون في دولة ال تعاني 

و بالتالي ال يمكن له تحقيق    من أزمة السكن أي أن العرض يكون أكثر من الطلب 

للنهوض بنشاط الترقية العقارية بصفة عامة و الحد من أزمة السكن في  األهداف المرجوة

الجزائر ينجر عنها قلة العرض وكثرة الطلب و بالتالي يمكن فتح مجال أمام المرقي 

العقاري في أن يبيع العقار محل عقد حفظ الحق إلى  مشتري أخر يدفع ثمن أكثر من الثمن 



255 
  2015ديسمرب . 2ج،9ع: جملة البحوث والدراسات العلمية                                           

الحق، فلم يعطي حماية كبيرة لصاحب الحق الذي يدفعه المشتري األول صاحب حفظ 

  .مقارنة بالمرقي العقاري 

  أنه عقد مكتوب : ثالثا 

سبق القول أن عقد حفظ الحق هو عقد غير ناقل لملكية العقار المحفوظ، غير أن 

السؤال المطروح هو هل يعتبر من العقود المكتوبة ؟  و هل يكفي فقط الكتابة العرفية من 

  يشترط أن يكون مفرغ في قالب رسمي من طرف شخص مؤهل قانونا ؟  اجل اإلثبات ؟ أم

هناك شروط البد من توافرها في محرر العقد حتى يتصف هذا األخير بالرسمية 

وهناك إجراءات يجب إتباعها من طرف محرر العقد الذي هو شخص أعطى له القانون 

ن لم يحدد أي شكلية إلبرامه صالحية تحرير العقود الرسمية على عكس العقد العرفي فالقانو

وان أساس صحة هذا النوع من العقود يتمثل في مضمون العقد و توقيعات األطراف و في 

  . بعض األحيان توقيعات الشهود 

المؤرخ  03-67من القانون رقم  7-261وتضمن المشرع الفرنسي في المادة 

وب في عدد من النسخ شكل العقد االبتدائي على انه يجب أن يكون مكت 03/01/1967في 

كل وعد بالبيع يكون في  ’على انه تحت طائلة البطالن  840ونصت على التسجيل المادة 

  . أيام  10شكل عرفي غير مسجل في مدة 

 07-86أما بالنسبة للمشرع الجزائري فنص على عقد حفظ الحق في القانون 

من  12خالفا ألحكام المادة ((منه على أنه  31في المادة  04/03/1986المؤرخ في 

من القانون المدني ،  71التوثيق ،وأحكام المادة  مهنة و المتضمن  تنظيم 70/91األمر رقم 

ويخضع إلجراءات " عقد عرفي "يحرر العقد التمهيدي المسمى عقد حفظ الحق في شكل 

المؤرخ في  38- 86نفيذي من المرسوم الت 35ونصت المادة ) 35( ))التسجيل

المحدد لشرط االكتتاب بإحدى عمليات الترقية العقارية و كيفياته  ويضبط  04/03/1986

عقد " تسمى وثيقة "  دفتر الشروط النموذجي و المنوال النموذجي لعقد حفظ الحق على أنه 

حفظ الحق وهي الزمة في أي بيع آجل و تحرر في شكل عرفي وتخضع إلجراءات 

المتعلق بالترقية العقارية ال يشترط في عقد حفظ  07-86ل فبموجب القانون رقم التسجي

الحق أن يكون في قالب رسمي بل تكفي الكتابة العرفية غير أنه تشترط  إيداع التسجيل لدى  
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مفتشية التسجيل والطابع وهذا من اجل إعطائه تاريخا ثابتا و يكون حجة على الغير في 

اليكون العقد العرفي حجة على الغير (( من القانون المدني أنه  328تاريخه فتنص المادة 

في تاريخه  إال منذ أن يكون له تاريخ ثابت ،ويكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء من يوم 

و المشرع الجزائري لم يحدد مدة لتسجيل العقد العرفي على غرار المشرع )) تسجيله

  .أيام تحت طائلة البطالن  10الفرنسي الذي يشترط تسجيله في اجل أقصاه 

المحدد للقواعد التي  17/02/2011المؤرخ في  04-11وبصدور القانون رقم 

تنظم نشاط الترقية العقارية لم يتضمن شكل عقد حفظ الحق ، وترك تحديد شكله إلى التنظيم 

يجب أن يتضمن عقد حفظ " من نفس القانون على أنه  30الذي لم يصدر بعد ونصت المادة 

لحق و عقد البيع على التصاميم المذكورين على التوالي أعاله أصل ملكية األرض ورقم ا

السند العقاري عند االقتضاء و مرجعيات  رخصة  التجزئة ، وشهادة التهيئة و الشبكات 

ومن المفروض أن يكون عقد حفظ الحق المنظم بموجب " وكذا تاريخ ورقم رخصة البناء 

د للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية في شكل رسمي ألنه المحد 04-11القانون رقم 

 351متعلق بملكية عقارية وهذا ما تفرضه أحكام قانون التسجيل بما في ذلك نص المادة 

لسنة من قانون المالية  63من قانون التسجيل المعدلة و المتممة بموجب نص المادة 

القيام بإجراءات  تسجيل العقود العرفية  التشغيل من ايمنع مفتشو(( على أنه  )36(1992

أو الحقوق العقارية المحالت التجارية أو الصناعية أو كل   المتضمنة  األموال العقارية 

عنصر يكونها التنازل على األسهم و الحصص في شركات اإليجارات التجارية ،إدارة 

قبل )) لتعديلية للشركات العقود التأسيسية آو ا،المحالت التجارية أو المؤسسات الصناعية 

كان يجوز تسجيل العقود العرفية المتضمنة ألموال   1992صدور قانون المالية لسنة 

إذا كانت في شكل رسمي وبما أن  إالال يمكن  تسجيلها   1992عقارية غير انه بعد سنة 

عقد حفظ الحق محله أموال عقارية رغم انه ال تنتقل لصاحب حفظ الحق فالبد أن يكون 

  .العقد في شكل رسمي 

  .آثار عقد حفظ الحق : المطلب الثاني 

من خصائص عقد حفظ الحق انه عقد ملزم لجانبين مما تترتب التزامات متبادلة 

و صاحب حفظ الحق هذا األخير يلتزم بإيداع مبلغ الضمان في  في ذمة المرقي العقاري 
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العقارية و يلتزم بالشراء ، لذا سوف صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية 

  .نتطرق اللتزامات كل من صاحب حفظ الحق و التزامات المرقي العقاري 

  التزامات صاحب حفظ الحق . الفرع األول

يرتبط التزام المرقي العقاري في إنجاز البناية أو جزء من البناية مقابل التزام صاحب    

صاحب حفظ الحق هو التزام بإيداع مبلغ الضمان حفظ الحق ومن االلتزامات التي تقع على 

لدى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية ،و االلتزام  بالشراء ، 

  . نتطرق لكل واحد منهما على حدا 

  االلتزام بإيداع مبلغ الضمان : أوال 

يمثل مبلغ يقع على عاتق صاحب حفظ الحق التزام يتمثل في إيداع مبلغ نقدي، 

الضمان في عقد حفظ الحق و الذي يقابله التزام المرقي العقاري بحفظ الحق في العقار محل 

المتعلق بالترقية  07-86الحفظ وهذا ما كرسه المشرع الجزائري في كل من  القانونين 

  .المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 04-11العقارية وكذا في القانون 

و الذي يترف بعقد حفظ الحق في ، نظم المشرع الفرنسي العقد االبتدائي وقد 

، التشريع الجزائري غير أنه لم يشترط مقابل ضمان محدد وجعل اآلمر لألطراف المتعاقدة 

وعليه فمبلغ الضمان  إجباري وليس من النظام العام غير أن القضاء الفرنسي استقر على 

بحيث أن مبلغ الضمان المحدد بموجب القانون ، عقد االبتدائي أن هذا االلتزام هو ما يميز ال

المتضمن قانون البناء و السكن السيما المادة 03/11/1967المؤرخ في  03-67رقم 

  : منه والتي تبينه كما يلي  261-25

  . بالمائة من السعر التقديري  للبيع إذا كانت مدة إبرام عقد البيع ال تتجاوز سنة 05 -

  .ئة من السعر التقديري للبيع إذا كانت المدة ال تتجاوز السنتينبالما 02-

و إذا كانت المدة تتجاوز السنتين فال يشترط أي مبلغ ضمان و يودع مبلغ الضمان في  -

  . حساب خاص باسم صاحب حفظ الحق لدى بنك أو لدى موثق
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ق المتعل 07-86وقد ضبط المشرع الجزائري مبلغ الضمان بموجب القانون رقم 

بالمائة من التكلفة  20بالترقية العقارية فيلتزم المترشح للملكية بإيداع ضمان يساوي 

من القانون السالف الذكر  34التقديرية للعمارة المبيعة أو لجزئها المبيع ، طبقا للمادة 

ويصب مبلغ الضمان المودع في حساب خاص باسم طالب حفظ الحق و يفتح لدى المؤسسة 

،ويكون مبلغ الضمان غير قابل للتنازل وال للحجز وكذا غير قابل للتصرف المالية المخولة

 35و  34فيه ،كما تنتج هذه األموال فوائد طبقا للتشريع المعمول به طبقا لنص المادتين 

  .)37(المتعلق بالترقية العقارية السالفة الذكر 07- 86من القانون رقم 

المتعلق بالترقية العقارية  07-86م وكان مبلغ الضمان يودع في إطار القانون رق

باسم صاحب حفظ الحق يفتح لدى المؤسسة المالية المخولة ، وما يمكن مالحظته هو أنه 

رغم أن المشرع الجزائري كان قد أحدث  صناديق الضمان و الكفالة المتبادلة بموجب 

 1985المتضمن قانون المالية لسنة  24/02/1984المؤرخ في  21-84القانون رقم 

منه و التي كانت تعرف بصناديق الضمان أو الكفالة المشتركة،  31بموجب نص المادة 

غير إنها أنشئت بهدف ضمان أعضائها المنخرطين فيها لدى البنوك ،حتى يتسنى لهم 

الحصول على اعتمادات  متنوعة ،ولم تكن لها نفس األهداف  التي وضعها المشرع في 

- 11المتعلق بالنشاط العقاري وكذا في ظل قانون رقم  03-93إطار المرسوم التشريعي 

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ، وتجدر اإلشارة إلى أن المرسوم   04

نه و الم يتضمن صيغة عقد حفظ الحق غير  ،المتعلق بالنشاط العقاري 03-93التشريعي 

نشاط الترقية العقارية  نصت المادة المحدد للقواعد التي تنظم  04- 11بصدور القانون رقم 

في حالة حفظ الحق لبناية أو جزء من بناية يتعين على صاحب حفظ الحق ((منه على أنه  2

بالمائة من  20أعاله ال يتجاوز  27دفع تسبيق نقدا للمرقي العقاري ، وفقا ألحكام المادة 

س النسبة المئوية التي اعتمدها فنف) السعر التقديري للعقار كما تم االتفاق عليه بين الطرفين

 04-11المتعلق  بالترقية العقارية اعتمدها في القانون رقم  07-86المشرع في  قانون

  .المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 

  . االلتزام بالشراء : ثانيا 

سبق القول أن عقد حفظ الحق رغم انه منصب على عقار ،غير أنه غير ناقل 

ة العقار المحفوظ ويرتب بذلك  التزامات شخصية بين أطرافه فيلتزم بموجبه صاحب  لملكي
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حفظ الحق بالشراء و هو اختياري فيمكن له الشراء و له أيضا الحق في العدول على تنفيذ 

أن إيداع صاحب " محمد خرادجي " التزام الشراء ويفقد بذلك مبلغ الضمان ويرى الباحث 

ال يرتب التزام بالشراء  ولكن يمثل بنسبة أكثر طريقة للضغط  حفظ الحق لمبلغ الضمان

  .على إرادته 

المتعلق  07 - 86وهذا كما ذهب إليه المشرع الجزائري  بموجب القانون رقم 

إذا تخلى المترشح للملكية خالل انجاز " على انه  37بالترقية العقارية بموجب نص المادة 

و أيضا  " بالمائة من مبلغ الضمان المودع  25نسبته  المشروع فان المكتتب يستفيد اقتطاعا

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية  04-11من القانون رقم  32ما نصت عليه المادة 

" يمكن فسخ عقد حفظ الحق في أي وقت خالل انجاز المشروع العقاري (( العقارية في أنه 

 15المرقي العقاري من اقتطاع نسبة بطلب من صاحب حفظ الحق و في هذه الحالة يستفيد 

  )38())بالمائة من مبلغ التسبيق المدفوع

ويعتبر مبلغ الضمان وسيلة للضغط على صاحب حفظ الحق للشراء و إخالله بهذا 

  . االلتزام يترتب عنه فقد هذا المبلغ إضافة إلى التعويضات المحتملة طبقا للقواعد العامة 

  . ي العقاري التزامات المرق: الفرع الثاني 

يقع على عاتق المرقي العقاري في إطار عقد حفظ الحق التزامات تتمثل في االلتزام 

   .بنقل ملكية العقار المحفوظ و االلتزام بالتسليم 

  .االلتزام بنقل ملكية العقار: أوال 

 بخالف بيع المنقوالت المعينة بالذات التي تنتقل الملكية فيها بقوة القانون بمجرد تحرير

، فتنتقل الملكية العقارية بقوة القانون بمجرد  )39(من القانون المدني 165العقد طبقا للمادة 

من القانون المدني وكذا المادتين  793طبقا لنص المادة ، إتباع إجراءات الشهر العقاري 

المتضمن إعداد مسح  12/11/1975المؤرخ في  75/74من األمر رقم  16و15

و عقد حفظ الحق هو عقد غير ناقل للملكية و ، )40(السجل العقاري األراضي العام وتأسيس

العقار محل عقد حفظ الحق وتسليمه بعد   لكن بموجبه يلتزم المرقي العقاري بنقل ملكية

و االنتهاء من انجاز المشروع ال يرتب سوى     فالفترة بين تحرير عقد حفظ الحق، انتهائه

ي و صاحب حفظ الحق و حتى لو كتب العقد في شكل التزامات شخصية بين المرقي العقار
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المحدد للقواعد التي تنظم  04-11رسمي في انتظار صدور التنظيم المتعلق بالقانون رقم 

. الترقية العقارية فال ينتج أي أثار بالنسبة للغير لعدم خضوعه إلجراءات الشهر العقاري  

منه على أنه  38رية نصت المادة المتعلق بالترقية العقا 86/07وبموجب القانون رقم 

يجب على المكتتب أن يبلغ لحافظ الحق مشروع عقد البيع ، قبل شهر على األقل من ((

تاريخ توقيع هذا العقد الذي يخضع إلمكانية البطالن،تبعا للشروط و اإلشكال التي نص 

 و المتضمن   المذكور أعاله ،  15/12/1970المؤرخ في  91-70عليها األمر رقم 

 03-67وهو نفس ما أخذ به المشرع الفرنسي  بموجب القانون رقم )) التوثيق  مهنة تنظيم

منه تلزم  30-261المتضمن بيع العقار تحت اإلنشاء فالمادة  03/01/1967المؤرخ في 

أن يبلغ صاحب حفظ الحق مشروع عقد البيع  خالل شهر على األقل قبل تاريخ إمضاء هذا 

ق اآلجال المحددة في العقد االبتدائي ، وكل تأخير عن تبليغ مشروع العقد النهائي يكون وف

عقد البيع يعتبر سبب جدي لعدول صاحب حفظ الحق عن البيع النهائي ومن ثمة استرجاع 

  .مبلغ الضمان

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية  04-11وفي إطار القانون رقم 

أشهر كحد أقصى ) 03(على المرقي العقاري، بعد ثالثة  يتعين((على انه  33نصت المادة 

على  اثر االستالم المؤقت للبناية أو جزء من البناية ، بإعداد عقد بيع البناية أو جزء من 

البناية المحفوظة أمام موثق مقابل التسديد الكلي لسعر البيع من طرف صاحب حفظ 

   .)41())الحق

- 86وكذا المشرع الجزائري في القانون رقم  فخالفا لما جاء به التشريع الفرنسي

المتعلق بالترقية العقارية الذي جاء بمشروع عقد البيع  يعد خالل شهر قبل تحرير عقد  07

البيع النهائي الذي يكون في قالب رسمي و يخضع إلجراءات التسجيل و الشهر العقاري ، 

تي تنظم نشاط الترقية العقارية المحدد للقواعد ال 04-11ألزم المشرع بموجب القانون رقم  

أن ينقل ملكية العقار المحفوظ وهذا بتحرير عقد البيع النهائي لدى الموثق وتسجيله وإشهاره 

  .بالمحافظة العقارية و المقاول الذي قام بالبناء 
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   االلتزام بالتسليم: ثانيا 

يعتبر التزام المرقي العقاري بتسليم العقار  المحفوظ لصاحب حفظ الحق هو 

(( من القانون المدني أن  167النتيجة الطبيعية لاللتزام بنقل الملكية العقارية ، فتنص المادة 

)) و المحافظة عليه حتى التسليم  االلتزام بنقل حق عيني يتضمن االلتزام بتسليم الشيء 

حفظ الحق العقار محل حفظ الحق غير موجود وقت أبرام عقد حفظ الحق فرغم أن في عقد 

إنما المرقي العقاري ملزم بإيجاده من خالل التزامه بإتمام اإلنجاز و يعد التزاما بتحقيق 

  .)42(نتيجة

المتعلق بالترقية العقارية على أن يتضمن عقد  07-86من القانون رقم  30ونصت المادة  

من  27البطالن آجال التسليم وعقوبات التأخير كما نصت المادة  حفظ الحق تحت طائلة

عقد حفظ ((المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية على أن  04-11القانون رقم 

طور  أوفيبناؤه المقرر الحق هو العقد الذي يلتزم بموجبه المرقي العقاري بتسليم العقار 

  )43())مقابل تسبيق يدفعه هذا األخير ،  البناء لصاحب حفظ الحق فور إنهائه

  .  الصندوق كهيئة ضمان في إطار عقد حفظ الحق: المطلب الثالث  

توسع نطاق تدخل صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية 

المحدد للقواعد التي تنظم  04-11من عقد البيع بناء على التصاميم في إطار  القانون رقم 

نشاط الترقية العقارية ، غير أن المهام الموكلة له في إطار عقد البيع على التصاميم تتمثل 

ات التي دفعها المشتري في شكل تسبيق على الطلب وكذا ضمان إتمام في دفع التسديد

األشغال  و فيها يعتبر صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية كفيل 

قانوني ، وهي واسعة مقارنة مع مجال تدخله كهيئة ضمان فقط في إطار عقد حفظ الحق 

فظ الحق بإيداعه لدى صندوق الضمان والكفالة فيودع مبلغ الضمان الذي يلتزم صاحب ح

بالمائة من السعر التقديري للعقار كما  تم  20المتبادلة في نشاط الترقية العقارية في حدود 

المحدد للقواعد التي تنظم  04-11من القانون رقم  2فقرة  27االتفاق عليه فنصت المادة 

بيق المدفوع من طرف صاحب حفظ الحق يودع مبلغ التس(( ..نشاط الترقية العقارية أنه  

في حساب مفتوح باسم هذا األخير لدى هيئة ضمان عمليات الترقية العقارية المنصوص 

  )44()) من هذا القانون  56عليها في المادة 
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و في حقيقة األمر أن صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية 

مرقي العقاري و صاحب حفظ الحق، فبالنسبة لصاحب حفظ يعتبر هيئة ضمان لكل من ال، 

الحق بإيداعه مبلغ الضمان لدى الصندوق هذا يشكل له ائتمان ،وبه يرتبط المرقي العقاري 

بالتزاماته إلى غاية إبرام العقد النهائي  و بالمقابل يشكل ائتمان بالنسبة للمرقي  العقاري في 

دته في االلتزام بالشراء وأي تراجع  بصفة مواجهة صاحب حفظ الحق للضغط على إرا

  .منفردة يفقد نسبة من مبلغ الضمان 

المتعلق بالترقية  07-86فبعد أن كان  مبلغ الضمان في إطار القانون رقم 

العقارية يودع في حساب خاص باسم صاحب حفظ الحق يفتح لدى  المؤسسة المالية المخولة 

 12-86كانت منظمة في تلك الفترة بموجب القانون  هذه المؤسسات المالية هي البنوك التي

المتعلق بنظام البنوك و القرض ، وتكون هذه األموال المودعة  19/08/1986المؤرخ في

غير قابلة للتنازل وغير قابلة للحجز و غير قابلة للتصرف فيها ضمن حدود مبلغ الضمان 

-86من القانون رقم  35بقا للمادة كما تنتج هذه األموال  فوائد طبقا للتشريع المعمول به ط

  .)45(المتعلق بالترقية العقارية 07

المؤرخ في  03- 67و هو نفس ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في القانون رقم 

 04-11أما بالنسبة للقانون رقم  ’المتضمن قانون بيع العقار تحت اإلنشاء  03/01/1967

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية لم يصدر بعد التنظيم الذي يبين كيفية 

الضمان أمام صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية في إطار عقد 

  .حفظ الحق 

  :خـاتـمـة 

ق الضمان و الكفالة المتبادلة في من خالل دراستنا لموضوع قواعد تدخل صندو

نشاط الترقية العقارية، يتضح بأن هذا الصندوق هو آلية قانونية وضعها المشرع الجزائري، 

و كرسها بمناسبة استحداثه لعقد البيع بناء على التصاميم، و عقد حفظ الحق، و اللذان يعدان 

  .من عقود الترقية العقارية المهمة في التشريع الجزائري

تم التوصل من خالل بحثنا إلى أن صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط و 

الترقية العقارية، كفيل قانوني فيما يخص ضمان التسديدات، في إطار عقد البيع على 
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التصاميم، و هيئة ضمان بالنسبة لضمان إتمام اإلنجاز، و كذا في إطار عقد حفظ الحق إلى 

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية  11/04مية للقانون رقم غاية صدور المراسيم التنظي

  .العقارية لمعرفة دوره فيما يخص األنشطة اإلضافية األخرى

و ما يالحظ من كل ما سبق، أن المشرع خطى خطوة كبيرة في المجال العقاري، بتنظيمه 

ادلة في نشاط الترقية لمهنة المرقي العقاري، و تفعيله لدور صندوق الضمان و الكفالة المتب

العقارية، غير أن ما الحظناه عدم صدور المراسيم التطبيقية له، بعد صدور القانون المنضم 

له، هذا ما ال يعكس اإلستراتيجية العامة الموضوعة لنشاط الترقية العقارية، و عدم معرفة 

لمشرع ال يفكر مصير العقود التي حررت بعد صدور هذا القانون، و هذا إنما يدل على أن ا

في كيفية تطبيق القوانين إال بعد إصدارها، و بالتالي نكون أمام تناقضات كبيرة بين هذه 

  .القوانين و المراسيم التطبيقية لها
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المتعلق بالترقية العقارية، مرجع  04/03/0986المؤرخ في  86/07قانون رقم  -)27

  .سابق

  .، مرجع سابق86/07من قانون رقم  29المادة  -)28

، المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 11/04من قانون رقم  27المادة  -)29

  .مرجع سابق

عبد الحفيظ بن عبيدة، إثبات الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية، في التشريع  -)30

  .58، ص 2004الجزائري، دار هومة، الجزائر، سنة 

، المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 11/04من قانون رقم  31المادة  -)31

  .مرجع سابق

    .المدني الجزائري، مرجع سابقمن قانون  1مكرر  324المادة  -)32

  .59عبد الحفيظ بن عبيدة، مرجع سابق، ص  -)33

المتضمن قانون المالية لسنة  28/12/2003المؤرخ في  03/22قانون رقم  -)34

  .2003، لسنة 83، جريدة رسمية، عدد 2004

  .، مرجع سابق86/07من قانون رقم  31المادة  -)35

المتضمن قانون  18/12/1991المؤرخ في  91/25من القانون رقم  63المادة  -)36

  .1990لسنة  65ر، عدد .، ج1992المالية لسنة 
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    .، مرجع سابق86/07من قانون رقم  04و  03المادة  -)37

  .، مرجع سابق11/04من قانون رقم  38المادة  -)38

  .من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق 165المادة  -)39

المتضمن  12/11/1975المؤرخ في  75/74من األمر رقم  16و  15المادة  -)40

  .إعداد مسح األراضي العام    و تأسيس السجل العقاري

  .، مرجع سابق11/04من قانون رقم  33المادة  -)41

رمضان أبو السعود، شرح العقود المسماة في عقد البيع و المقايضة، دار الجامعة،  -)42

  .43مصر، بدون تاريخ،     ص 

  .، مرجع سابق11/04من قانون رقم  27المادة  -)43

  .، مرجع سابق11/04من قانون رقم  02فقرة  27المادة  -)44

  .، مرجع سابق86/07من قانون رقم  35المادة  -)45

  :قـائـمـة الـمـراجـع 

    :الــكــتــب  -)أ

البرية،  عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، التأمينات. أ -)1

  .1998الجزء األول، مطبعة حيرد، سنة 

جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون المالية للتأمين الجزائري، ديوان المطبوعات . أ -)2

  .2003، سنة 03الجامعية، طبعة 

عبد الحفيظ بن عبيدة، إثبات الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية، في التشريع . أ -)3

  .2004هومة، الجزائر، سنة الجزائري، دار 

رمضان أبو السعود، شرح العقود المسماة في عقد البيع و المقايضة، دار الجامعة، . أ -)4

  .مصر
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  : الـرسـائـل الـجـامـعـيـة -)ب

مسكر سهام، بيع العقار على التصاميم في الترقية العقارية، دراسة تحليلية، مذكرة . أ -)1

  .2007لقانون الخاص، جامعة سعد دحلب البليدة، سنة الماجستير، كلية الحقوق، قسم ا

  :الـنـصـوص الـقـانـونـيـة  -)ج

، المعدل و المتمم و المتضمن القانون 26/09/1975المؤرخ في  75/58األمر رقم  -)1

  .1975لسنة  78ر، العدد .المدني، ج

العام المتضمن إعداد مسح األراضي  12/11/1975المؤرخ في  75/74األمر رقم  -)2

  .و تأسيس السجل العقاري

المتعلق بالترقية العقارية، جريدة  04/03/1986المؤرخ في  86/07قانون رقم  -)3

 .1986، لسنة 10رسمية، عدد 

المتضمن قانون المالية لسنة  18/12/1991المؤرخ في  91/25القانون رقم  -)4

 .1990لسنة  65ر، عدد .، ج1992

، 2004المتضمن قانون المالية لسنة  28/12/2003في المؤرخ  03/22قانون رقم  -)5

  .2003، لسنة 83جريدة رسمية، عدد 

، المحدد للقواعد التي تنظم نشاط 17/02/2011المؤرخ في  11/04قانون رقم  -)6

  .2011، لسنة 14الترقية العقارية، جريدة رسمية عدد 

  

تعلق بالنشاط الم 01/03/1993المؤرخ في  93/03المرسوم التشريعي رقم  -)7

  .1993، سنة 18العقاري، جريدة رسمية، عدد 

المتضمن اإلحداث  03/11/1997المؤرخ في  97/406المرسوم التنفيذي رقم  -)8

  .1997، لسنة 63ر، عدد .صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، ج

  .ة في الترقية العقاريةوثيقة الضمان الخاصة بصندوق الضمان و الكفالة المتبادل -)9
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 مجلة البحوث والدراسات العلمية
 جامعة الدكتور يحيى فارس

Email :  :  revue@univ-medea.dz 
 

  

  رىــم أخـلم وعالقته بمفاهيــوم بطء التعـمفه
  

                                            عباسي سعاد         /د
  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  تخصص علوم التربية
  المدية_ جامعة الدكتور يحي فارس 

  

  

Résumé 

In public schools we celebrate those who catch on quickly and 
encourage those who learn to perform before others. We often neglect the 
achievement of students whose development or whose compliance with 
state-mandated standards is deemed by our impatient demands as behind 
schedule. Even worse, we label students, keep them from opportunities that 
encourage learning that is broader, deeper, richer. Even for students who 
jump through the hoops of formal education easily and quickly, the 
current greed for speed often cheapens learning experiences, resulting in 
shallow learning. 

Slower learning childs, in the long run, have the advantage. An adult 
who learns at a slower pace, but continues to learn outside school walls, 
may realize opportunities that others never do. Slow learners can take on 
self-directed, community supported ventures in business, the arts, and 
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other areas that may have little to do with their chosen field of 
specialization in school. 

The intentionally slow learner controls of the pace and direction of 
learning. She is responsible for her own curriculum, the nature of her 
learning, her choice of teachers, mentors, community.  She chooses and is 
responsible for  the outcomes and the impact of her learning. 

  
  :ملخص

كثيرا ما تحتفل المدارس العامة بالتالميذ الذين يحصلون وفي زمن سريع على المراتب 
إال أننا في مقابل ذلك يهمل التالميذ الذين يحققون تقدما في . األولى مقارنة بأقرانهم

تعلمهم حتى وان كان هذا التقدم سريعا، واألسوأ من ذلك أن هذه الفئة من التالميذ 
مما يمنعهم من الحصول على فرص تعلم أكثر تنوعا، وهذا ما  تنسب لها ألقاب خاصة

  . يؤدي إلى أشكال التعليم الضحلة
 
إن الطفل بطئ التعلم هذا الوضع قد يجعله يحظى بالكثير من الفرص خارج جدران  

المدرسة على المدى الطويل والتي قد ال يدركها غيره أبدا، مما  يجعل تعلمه في كثير 
  . مقا خاصة في مجال التجارة والفنون، إال انه يبقى راشدا بطئ التعلممن جوانبه أكثر ع

إن وتيرة التعلم عند التلميذ هي الكفيلة بتحديد استراتجيات التعلم وبتحديد نوع المعلمين 
والموجهين الخاصين بكل فئة من المتعلمين، كما أنها هي المسؤولة عن نوعية نتائج 

  .وأثر التعلم
  : مقـدمـة 

كثيرا ما تظهر التناقضات في اآلراء بين األولياء والمعلمين بشأن أبنائهم،       

يشتكي المعلم من كون التلميذ كسول، وال يستجيب بشكل عادي كأغلبية أصدقائه، وأنه "فقد

في حين يصرح األولياء بان ابنهم يتميز بالفضول 12..." كثير الشرود وقليل االنتباه

والرغبة في التعلم والتجريب، وفي أحيان أخرى ال يظهر التناقض بين األولياء والمعلمين 

بشأن الطفل، حيث كالهما يتفقان على أنهما يحاوالن جاهدان مساعدة الطفل على التعلم 
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إن ... ي جمع أدواته، ينسى بسرعةلكنه دوما ال ينهي واجباته المنزلية، ويستغرق وقتا ف

  . عطاء هذا الطفل أقل من توقعات والديه ومعلمه واقل من توقعات النظام التربوي

إن هذه الوضعية المقلقة، تجعل الطفل يعني من مشكالت تعليمية تعيقه على اللحاق       

ر الذي بأقرانه من التالميذ، مما يجعله يطرح قضية انخفاض التحصيل الدراسي، األم

و تتراكم مشكالت الطفل بسبب خيبة أمل الوالدين، واصطدام . يعرضه للتأخر الدراسي

ذلك انه عن وعي أو عن غير وعي يربطون نجاح طفلهما بنجاحه في _توقعاتهما بالواقع 

واللذين كثيرا ما يربطان مشكالته المدرسية بانخفاض الذكاء، وفي هذه الحالة  - المدرسة 

لذا فإن مصطلح بطء التعلم يستعمل في . يصنف ضمن فئة بطيئي التعلم يصبح هذا الطفل

لتحديد المجموعة الكبيرة من المتمدرسين الذين يتعلمون بالسرعة  3"مجال المدرسة، وذلك 

التي يتوقعها منهم النظام المدرسي بما فيه المعلمين، كما أن بطء التعلم يستعمل للداللة 

م يتعلمون في الواقع بدرجة أكثر بطأ من معظم زمالئهم في ألنه... على أولئك المتأخرين

  ".القسم

يرى الكثير أن الفرق بين هذه الفئة من التالميذ وبقية التالميذ يكمن في درجة الذكاء، إال 

وآخرون يرون أن هذه الفئة من األطفال ليست أقل ذكاء من   Jacques Téreaultأن 

احد منهم لديه نقاط قوة ونقاط ضعف، كما أن غيرها، إنما هم أفراد متميزون، كل و

في ملخص   Jacques Téreaultوفي هذا اإلطار يذكر . مشكلتهم تكمن في زمن التعلم

كم هم األطفال "  apprentissage lent et intelligence de la médaille   كتابه بعنوان

ى، في حين المشكلة الذين يشاهدون ثقتهم بنفسهم في ضعف مستمر ألنهم ينعتون بالكسال

فالمعلم في غالب األحيان . بسيطة وهي أنهم يتعلمون ببطء، ويستعملون معارفهم ببطء

يعيد الشرح ثالث مرات، أحيانا ما يطلب من التلميذ أن يبذل المزيد من الجهد كي يستطيع 

وهذا يدل على أن الحقيقة واضحة . التعلم، وفي أحيان أخرى يصرح أن التلميذ كسول

وبالمقابل فإن التلميذ ال . سبة للمعلم ولألولياء، وهي أن هذا الطفل يتمتع بالذكاءبالن

يستوعب هذب الوضعية بهذا الشكل، ورغم ذلك فإنه يفضل أن ينعت بالكسول بدل بطئ 

  .11"التعلم أو منخفض الذكاء

اضا إن صفة الكسل التي نسبت إلى هذه الفئة من المتعلمين، هي األخرى لقيت اعتر      

من بعض المختصين، والذين استطاعوا أن يفسروا هذا السلوك بشكل أكثر دقة وأكثر 

علمية، واعتبروه مجرد استجابة لمجموعة من المشكالت التي يعانيها الطفل، حيث يرى 

أنها مشكالت حقيقية ترتبط بخلل وظيفي تطور عصبي، أن الوقوف على  مل لفين.د
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ى اتخاذ اإلجراء التصحيحي بدال من اتخاذ األحكام تجاه المشكل الحقيقي للطفل يقودنا إل

  . 1"الطفل

مل ليفين إلى أمر مهم قد يغفل عنه الكثير أثناء األداء المهني سواء من .ويشير د      

طرف المعلمين أو المختصين في مجال علم النفس التربوي، وهو الفروق بين األفراد، لذا 

الواضح أن وضعية الطفل بطئ التعلم تطرح  من. 1"ينادي بمبدأ كل عقل على حدى

مشكالت تتعلق بذاته، مكانته، ثقته بنفسه، مثلما تطرح مشكالت على المجال األكاديمي 

إن هذه الوضعية يمكن مواجهتها والتخفيف من حدتها إذا . والمجال األسري واالجتماعي

  . ما لقي الطفل التكفل والعناية المناسبة

بطئ التعلم ال يكون حسب المجال األكاديمي فحسب وذلك بسبب لذا فإن تعريف       

باإلضافة إلى ذلك، فإن الطفل ، اإلفرازات الشخصية واألسرية واالجتماعية لهذه المشكلة

بطئ التعلم ال يختلف عن أقرانه العاديين، فهو كذلك يمكنه أن يتعلم كما يمكنه ان يخضع 

سرعة من أقرانه وذلك يرجع لعدة أسباب منها  للنضج، إال إن هذه العملية تتم بشكل أقل

أي أن معدل النمو واالكتساب أقل ممن " ما هي وراثية، ومنها ما هي بيئية أو االثنين معا،

ليس لديهم بطء تعلم وبدرجات متفاوتة حسب السبب والشدة سواء كان متغير واحد أو 

  .4"أكثر من متغير

طفال بطيئو التعلم، إال أن جميعهم يجدون وعموما، مهما كانت الفروق بين األ      

صعوبات في عمليات التفكير العليا والمهارات االستداللية، وهذا ما يجعلهم يواجهون 

صعوبات في تعلم المفاهيم والمهارات الجديدة علما أن المهارات الجديدة تعتمد أساسا على 

وفر لهم المدرسة المزيد من وتزداد وضعية هذه الفئة سوءا عندما ال ت. المفاهيم الجديدة

  . الوقت حتى يحققون التعلم، األمر الذي يخلق مسافة بين تعلمهم وتعلم أقرانهم من العاديين

وبالعودة إلى البحوث السابقة، فإن بطئ التعلم كان يصنف ضمن اإلعاقة الذهنية،       

، والذي يعد أول من استخدم هذا المصطلح عند تقسيمه (Kirk,1972)حسبما يراه كيرك 

التربوي لإلعاقة الذهنية، بحيث اعتبر أن بطء التعلم هو إحدى أشكال اإلعاقة الذهنية 

بأن بطء التعلم يصنف  (Sartain, 1976)التربوية، وفي نفس المجال يدعم رأيه سارتاين 

ورغم . كتابة، واإلعاقة في الحسابضمن المعاقين قرائيا، ويوجد من يضيف اإلعاقة في ال

، إال انه هناك اتفاق على أن بطئ "اإلعاقة"أنه حديثا أصبح هناك اعتراض على صفة 

التعلم هو ذلك الذي تظهر نتائجه عموما منخفضة ورغم ذلك فإنه يمكن أن يبدي تقدما في 

  .مجاالت أخرى كالقدرة الميكانيكية والقدرة الفنية
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جد اتفاق بين المختصين حول نسبة ذكاء البطئ التعلم، إال انه هناك ورغم أنه ال يو      

، ولكن )110_  90( إجماع على أنه أقل من العاديين والذين تتراوح درجة ذكائهم بين

رغم ذلك فإن بطء التعلم ال يعد تخلفا عقليا، حيث أن درجة ذكاء بطء التعلم تتراوح بين       

درجة عند آخرون، وفئة أخرى تحددها بين ) 89_  70( درجة، أو بين ) 85_  70( 

  . درجة فما فوق 69، في حين تبدأ اإلعاقة الذهنية من )89_  75(

إن التمييز بين بطء التعلم واإلعاقة الذهنية غير كاف لدراسة مشاكل هذه الفئة من       

أهمها  األطفال، إذ ال بد من التمييز كذلك بين بطء التعلم ومشكالت تعليمية أخرى

إال انه يمكن أوال التمييز بين . صعوبات التعلم، واضطرابات التعلم، والتأخر الدراسي

حيث يعبر على مشكالت التعلم عند الطفل من خالل . مشكالت التعلم ومشكالت التعليم

مجموعة من السلوكات التي يبديها هذا األخير والتي تشير إلى عدم قدرته على تحقيق 

وعادة التالميذ الذين يعانون من هذا المشكل هم أطفال يعانون منه في "نه، التعلم المتوقع م

  :ومن أهم المؤشرات األكاديمية الدالة على ذلك مايلي". المراحل األولى من العمر

  تحصيل دراسي متدني_        

  إعادة السنة الدراسية_        

  اللجوء إلى الدروس الخصوصية_        

  13" لمدرسي والذي كثيرا ما يكون في المرحلة الثانويةالتسرب ا_        

التالميذ ذوي مشكالت التعلم هم فئة تشكل نسبة معتبرة من بين مجموع المتعلمين،       

إنهم فئة لديها خصائصها وقدراتها التي تميزها، إال أن تعرضها إلحدى العوامل جعلت 

مون واألولياء على أنهم يتميزون بقلة تعلمها ال يكون بالشكل المناسب، يشكو منهم المعل

الخ، كما أنهم يتميزون باإلحباط ، ... االهتمام ونقص الدافعية والسلوك غير المرغوب 

هم بحاجة إلى المزيد من الوقت للتعلم مقارنة بأقرانهم العاديين، أو أنهم تالميذ بحاجة إلى 

و أثناء إعداد الواجبات المنزلية، مثيرات مختلفة في التعلم، كما أن الغش أثناء االمتحان أ

الخ، كل هذه السلوكات تدل ،،، وكسر األقالم، تمزيق المأزر، االعتداء اللفظي والجسدي 

  . على أن التلميذ يعاني من مشكلة في التعلم وهو بحاجة إلى المساعدة

والفشل "إن المهمة التعليمية بالنسبة لهؤالء التالميذ هي مصممة لتكون صعبة الحل،       

في المهمة ينظر إليه على أنه انعكاس لقدراتهم، فالمشكلة تكون واضحة، لذا فإن التالميذ 

سواء  4"ذوي مشكالت التعلم لهم الحق في برامج تربوية تتناسب مع حاجاتهم الخاصة

إال أن إعداد وتطبيق برامج تربوية خاصة بالتالميذ . كانت هذه البرامج فردية أو جماعية
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ت التعلم تتطلب االعتماد على التجريب لفهم المشكالت وتقييمها وإعداد ذوي مشكال

كما أن اعتماد المعلمين والمختصين على . ممارسات تعليمية أكثر فعالية بالنسبة لهذه الفئة

برامج تربوية عالجية موحدة لم يعد كاف، إذ أن البحوث التربوية أكدت أن التالميذ ذوي 

  . في نوع المشكل الذي أدى إلى عرقلة تعلمهم مشكالت التعلم هم مختلفون

فإن هناك عدة فئات من التالميذ ذوي  (IDEA)حسب قانون تعليم األفراد المعاقين 

  :مشكالت التعلم أهمها

صعوبات التعلم، بطء التعلم، فئة الموهوبين، ذوي فرط النشاط ونقص االنتباه، _        

، وهم ينتمون إلى الفئة األولى من ذوي  4"التخلف العقلي، التوحد، إصابات الدماغ 

، مع العلم " وهي فئة ذوي االحتياجات الخاصة في القدرات العقلية"االحتياجات الخاصة 

ذوي االحتياجات الخاصة من الناحية " أن الفئة الثانية من ذوي االحتياجات الخاصة هم 

الناحية االنفعالية وهم  ذوي االحتياجات الخاصة من"، والفئة الثالثة تمثل " الجسمية

  ". المضطربين انفعاليا واجتماعيا

يعتبر ذوو صعوبات التعلم من أكثر الفئات نسبة في مجال التربية الخاصة رغم أن       

وقد لقيت هذه الفئة اهتماما واسعا . كل الفئات السابقة الذكر تعاني مشكل التأخر الدراسي

صة، وطورت العديد من البرامج والوسائل من طرف الباحثين في مجال التربية الخا

. التعليمية بهدف مساعدتهم على تحسين التعلم وعلى استغالل أقصى قدراتهم وإمكانياتهم

إال أن الفئات الباقية وعلى رأسها بطيئي التعلم لم تلق العناية الكافية سواء من الناحية 

  . النظرية أو من الناحية التجريبية

  : هرية بين مشكالت التعلم ومشكالت التعليم وفيمايلي الفروق الجو

   :مشكالت التعلم_ 

هي المشكالت المرتبطة بالمتعلم ، والتي تشمل العوامل التي تؤدي إلى اختالل       

عملية التعلم عند الفرد، فال يستطيع أن يحقق التعلم المتوقع منه بحيث يكون أقل من 

مستوى كفاءاته العقلية والفيزيولوجية مثلما هو في حالة التأخر الدراسي وصعوبات التعلم، 

ه أقل من عمره الزمني مثلما هو في حالة التخلف العقلي، أو عندما ال أو أن يكون تعلم

  . يناسب محتوى التعلم قدرات واستعدادات المتعلم مثلما هو الحال مع بطيئي التعلم

  : المشكالت التعليمية
هي كل ما من شأنه أن يؤدي إلى اختالل العملية التعليمية وعدم تحقق األهداف       

إن المشكالت التعليمية . بشكل كبير بمشكالت التعلم التي تعيق التالميذ تتأثر. المتوقعة
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مجال هام من اهتمامات الديداكتيك العامة والخاصة، والتي تبحث في الظواهر التعليمية 

_ المتعلم _ المعلم : العادية، وهي التي تكون نتيجة تفاعل عناصر المثلث الديداكتيكي

ظواهر التعليمية غير العادية وهي التي حينما تظهر تكون كما أنها تبحث في ال. المحتوى

إن كانت هذه الظاهرة أدت إلى اختالل  –كمؤشر على وجود مشكل في العملية التعليمية 

وقد تكون كمؤشر على وجود عامل أو عوامل معينة أدت إلى تحسين  -العملية التعليمية

  .  العملية التعليمية

  : تعريف بطء التعلم
" هو للداللة على فئة بطيئي التعلم استعملت عدة مصطلحات، أهمها " بطء التعلم"       

اإلعاقة الذهنية الهامشية، البليد، بطئ الفهم، البليد العادي، منخفض االنجاز، المتعلمين 

الهامشيين، واألطفال في المنطقة الرمادية، واألطفال المعرضين للخطر، واألطفال األقل 

إال أن استخدام بطء التعلم يعد أكثر المصطلحات صالحية لالستخدام،  .من العادي تعليما

نظرا لداللته العلمية، وكذا ألنه يقلل من الوصمة التي تتركها بقية المصطلحات من الناحية 

  النفسية والناحية االجتماعية

على الطفل "  (Apprentissage lent, Slow Learning)يطلق مصطلح بطء التعلم      

الذي يكون غير قادر على مجاراة اآلخرين تعليميا أو تحصيليا في موضوع دراسي، وهذا 

أن الطالب الذين يتراوح . يعود ألسباب ظاهرة أو كامنة بحاجة إلى عملية تشخيص

درجة يطلق عليهم اسم بطيئي التعلم، ويتأخرون صفا أو صفين ) 90_  80(ذكاؤهم بين 

لذا فهو يدل على كل . )7("ى أو الصف لمن هو في عمرهم الزمنيدراسيين عن المستو

طفل يجد صعوبة في مواءمة نفسه للمناهج األكاديمية بالمدرسة، بسبب قصور بسيط في 

وبطيئي التعلم في البحث حول قدرة الفرد على تعلم . ذكائه أو في قدرته على التعلم

من النوع الذي يقاس بواسطة اختبارات  األشياء العقلية، وهذه القدرة أو الطاقة العقلية

الذكاء اللفظية، أو االختبارات السيكومترية لبطيئي التعلم، والذي ظهر نتيجة تطور أدوات 

 .  6"القياس نفسي 

الظاهر أن تعريف بطء التعلم يقرن الذكاء، و من التعريف المقدمة للذكاء، يوجد من       

يلية، والمنافسة، حيث انه يكون بداللة قدرة يؤسس ذلك على السرعة، والنتائج التحص

إن المدرسة في تعاملها . الفرد على إيجاد اإلجابة المناسبة للسؤال وبشكل أسرع من أقرانه

مع موضوع التعلم عند الطفل، تعتمد على هذا المفهوم، والذي يدل على البطء في التعلم، 

ذي يستعمل يوميا من طرف والحقيقة أنه في محتواه يدل على معنى غير الئق، وال
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و األسوأ من ذلك، أن األطفال الذين ال ينسجمون ". الغباء" الكثيرين ويظهر من خالل كلمة

مع نظام المدرسون، أو الذين يعانون من مشكلة الشرود والنسيان، أو الذين يبدو عليهم 

  . 10"الملل، هذه الفئة من األطفال تنسب إليهم صفة التعلم المعاق

من خالل ما سبق ذكره، يبدو التركيز أكثر على الجوانب األكاديمية والذكاء في       

من خالل إشارته للتمييز بين بطء التعلم  (Kirk, 1962)تعريف بطء التعلم، إال أن كيرك 

قادرين على تحقيق درجة معقولة من النجاح "و اإلعاقة الذهنية، فإنه يرى أن بطيئي التعلم 

ى الرغم من أن معدلهم أبطأ من الطلبة المتوسطين، وكشخص راشد يصبح األكاديمي عل

بطئ التعلم في العادة معززا ذاتيا، ومستقال ومتكيفا اجتماعيا، ولكنه يكيف نفسه في 

المرحلة األولى على برامج للصف المنتظمة التي تتفق مع قدرته البطيئة على التعلم، 

  . 5"ضح عن متدني التحصيل وذوي صعوبات التعلمويختلف الطلبة البطيئو التعلم بشكل وا

ما دامت مشكالت بطء التعلم ال تقتصر على الجانب األكاديمي فقط، خاصة نتيجة       

للذكاء ومقياس ستانفورد  وكسلرلالنتقادات المتعددة لمقاييس الذكاء، وعلى رأسهم مقياس 

تماعية، األمر الذي يفرض تقديم وبينيه بسبب تأثر هذه المقاييس بالعوامل الثقافية واالج

  . تعريف نفسي وتعريف اجتماعي لبطء التعلم

  : التعريف النفسي لبطء التعلم
يعود بطء التعلم من الناحية النفسية إلى االضطرابات النفسية التي يواجهها الطفل       

 في بيئته االجتماعية، يتقبل ذلك بالخوف المرضي،  والقلق، والخجل، وتكون مفهوم

الذات، كل ذلك يمثل مجموعة من العوائق تجعل الطفل غير قادر على مجاراة اآلخرين 

  ". اجتماعيا وتحصيليا

  :التعريف االجتماعي لبطء التعلم
يهتم هذا التعريف بمدى تفاعل الفرد مع مجتمعه واستجابته للمتطلبات االجتماعية،       

تماعي على مدى نجاح الطفل أو فشله ، حيث يركز التعريف االج"جيتس"وهذا ما نادى به 

في االستجابة للمتطلبات االجتماعية المتوقعة منه مقارنه مع أصدقائه من نفس المجموعة 

  .العمرية، وعليه يعتبر الطفل بطيئا

لإلشارة، ما دام الطفل بطئ التعلم قادر على أن يحقق تقدما في المهارات الفنية       

من الضروري أن يكون بطئ التعلم متخلفا في جميع أنواع  والميكانيكية فمعناه أنه ليس

  . النشاط، كما أن بطأه ال يكون له نفس الدرجة في جميع القدرات والمهارات العقلية
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وعموما فإن التعريف االجتماعي لبطء التعلم يستند ألسباب اجتماعية كالتفكك األسري 

 (Pati,1962)وقد أشارت دراسة باتي . وعدم التوافق مع البيئة المدرسية التي ينتمي إليها

إلى أن هناك عالقة بين تدني التحصيل وعدم التوافق واالنسجام داخل المدرسة عند 

  ".األطفال الذين يتم معاقبتهم جسديا

وعموما، فإن التعريف االجتماعي لبطء التعلم يحدد أسبابه من الناحية االجتماعية،       

  . سرية أو بالبيئة االجتماعية أو بالبيئة المدرسيةسواء تعلق األمر بالعوامل األ

  الفرق بين بطء التعلم ومفاهيم أخرى 
بعد تحديد مفهوم بطء التعلم، أصبح تحديد الفرق بين هذا المفهوم ومفاهيم أخرى من       

وأهم هذه . نفس المجال العلمي ضروري، وذلك نظرا للخلط الحاصل بينها إلى يومنا هذا

  .صعوبات التعلم، اضطرابات التعلم، التأخر الدراسي: المفاهيم 

  :الفرق بين بطء التعلم وصعوبات التعلم
حالة غير دائمة، بل مؤقتة تختفي إذا ما تلقى "تعرف صعوبات التعلم على أنها       

فإنه بالطبع ال " النعت"الطفل العناية المناسبة، فمثال إذا كان الطفل يبدي صعوبة في 

يستطيع أن يستخدم هذا المفهوم استخداما مناسبا في وضعيات تعليمية أخرى، وهكذا تكون 

في حين إذا استطاع الطفل أن يكتسب هذا المفهوم بشكل مناسب، . الصعوبة عند الطفل

فإنه يستطيع أن يستمر في تعلماته الالحقة ولكن يمكنه فيما بعد أن يواجه صعوبات أخرى 

  .13"كذلك من حين آلخر

من الواضح أن صعوبات التعلم ال ترتبط بنجاح الطفل في أداء المهارات األكاديمية       

علق بعجز جزئي في إحدى المهارات، بحيث يبدو وجود تباين بين ذكائه كلها، إنما تت

ودرجة تحصيله مثلما هو الحال عند بطئ التعلم الذي ال يبدو عنده أي تباين بين درجة 

حيث أن بطء التعلم يبدي إخفاقا في معظم المواد الدراسية، بينما . ذكائه ودرجة تحصيله

ة أو أكثر، وقد يكون أداؤه عاليا في مواد دراسية الطفل ذو صعوبة التعلم يخفق في ماد

  .أخرى لدرجة التميز

إلى جانب التمييز األكاديمي بين بطء التعلم وصعوبات التعلم ، فإن الجانب       

 70(السيكومتري يقدم كذلك تمييزا واضحا بين الفئتين، إذ أن بطئ التعلم يكون ذكاؤه بين 

ينما صعب التعلم فيكون ذكاؤه عاديا أو أكثر من درجة، أي أقل من العادي، ب) 89_ 

  . درجة)140_ 90( العادي، أي بين



278 
  2015ديسمرب . 2ج،9ع: جملة البحوث والدراسات العلمية                                           

 Fawcett, Nicholson et)وقد توصلت فاوست ونيكولسون وماكلكون       

Maclagon,2001)   في دراسة مقارنة بين بطء التعلم وصعوبات التعلم، إلى أن األطفال

ي ومهمات تسمية األشياء، وتقريبا نفس النتيجة بطيئي التعلم أسوأ في المهمات الفونولوج

للمعالجة الفونولوجية والتلقائية والمعالجة السمعية  (Birch, 2003) بيرجأكدتها دراسة 

  .4"والذاكرة

  :الفرق بين بطء التعلم واضطرابات التعلم
رغم أن بطيئ التعلم يجد صعوبات في التعلم إال أنه ال يمكن أن يصنف ضمن فئة       

عوبات التعلم، وسبق توضيح ذلك، كما ال يمكن أن يصنف ضمن فئة اضطرابات التعلم ص

أساس عصبي، وتتمثل في " هي ذات  Tathalie Facteau، الن اضطرابات التعلم حسب 

فالطفل الذي يعني من هذا المشكل سيجد صعوبة في استيعاب . صعوبة معالجة المعلومة

  . 13"إليه وتخزين واسترجاع المعلومات المقدمة

اضطراب نقص االنتباه مع أو بدون ( قد يشمل اضطراب التعلم الجانب اللغوي واالنتباه

وال يمكن الحكم على أن الطفل يعاني من . الخ...، القراءة ، الكتابة، الحساب)فرط النشاط

إخضاعه إلى الفحص على يد أخصائي في علم النفس العصبي، "اضطراب التعلم إال بعد 

ئي االرطفوني، والذي يجب أن يليه مباشرة تكفل تام بالطفل حتى يمكن أو األخصا

وشيأ فشيأ سيتمكن من . مساعدته على دمج المفاهيم التي عجز عن اكتسابها من قبل

استدراك تأخره، إال أنه سيكون دوما بحاجة إلى مراجعة المفهوم عدة مرات حتى يمكنه 

 . 13"في الوقت المناسباكتسابه بشكل مالئم، وحتى يمكنه استرجاعه 

، فإن اضطرابات التعلم  Carole et Emmanuelle Pelletier Légerوحسب       

عبارة عن إعاقات غير ظاهرة، تمس النشاط المعرفي للفرد، وتشمل عدة قدرات هي 

االنتباه، اإلدراك السمعي والبصري، الذاكرة الطويلة المدى والقصيرة المدى، اللغة، 

الحساب، صعوبة الحركة سواء كليا أم جزئيا، كما تشمل صعوبة في عالج المعلومة 

  .9"وتنفيذها

يعاني األطفال ذوو اضطرابات التعلم مشاكل اجتماعية ونفسية مشابهة للمشكالت       

التي يعانيها األطفال ذوو بطء التعلم، حيث يوصفون بالكسل واإلهمال والالمباالة، كما 

يتعرض هؤالء األطفال إلى التأنيب سواء من طرف المعلمين أو األولياء، ويطلب منهم 

أداؤها اعتقادا منهم بوجود اإلمكانيات عندهم ويرجعون السبب إلى  مهام ليس بإمكانهم
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إال انه في الحقيقة هؤالء األطفال يصبحون كالشخص المقعد "عدم رغبتهم في التعلم،

  ".والذي يطلب منه صعود السلم

وفي كل الحاالت، فإن التلميذ بطئ التعلم أو الذي يعاني من صعوبات التعلم أو الذي       

من اضطرابات التعلم، كلهم في النهاية إن لم يتلقوا العناية المناسبة والمبكرة، فإنهم يعاني 

إال أنه عند تناول الحاالت من . سيكونون عرضة للتأخر الدراسي، وللتخلي عن الدراسة

حيث التشخيص والعالج، فإن فئة رابعة تكون مميزة فن الفئات الثالثة السابقة الذكر، 

  . المتأخرين دراسياوهي فئة التالميذ 

  :الفرق بين بطء التعلم والتأخر الدراسي
األطفال المتأخرون دراسيا هم الذين يبدون أداءات أقل من أقرانهم في الوقت "       

، حيث أن هذه )األسرة و المدرسة( المحدد للتعلم، وعادة يكون هذا نتيجة لعوامل بيئية 

إن هؤالء األطفال يعانون صعوبات في . العوامل تحد من كمية ونوعية تعلمات الطفل

التعلم، إال أنها أقل حدة، وقابلة للعالج بسهولة كونها نتيجة عوامل عابرة يمكن للطفل 

  .8"التخلص منها واستدراك تأخره

الفرق واضح بين التالميذ المتأخرين دراسيا والتالميذ بطيئي التعلم، على الرغم من       

حقيق المتوقع منهما، فالبطئ التعلم إلى جانب الرعاية المتكاملة، أن االثنين ال يستطيعان ت

انه بحاجة إلى توفير الوقت الذي يناسب قدراته وإمكانياته وهذا الوقت يكون أطول مما 

بينما المتأخر دراسي فهو يحتاج إلى مساعدته حسب نوع ، يحتاجه العاديين من التالميذ

ب قد يكون راجعا للفقر، أو المرض، أو ظروف السبب الذي اثر على تعلمه، وهذا السب

يتوقف تحصيلهم على قدراتهم ويكون أقل من "اجتماعية قاسية أو استثنائية، هذه الفئة 

  . 5"المستوى المتوقع في التحصيل، وال يتناسب معدل تحصيلهم مع معدل قدراتهم

 : خالصـة

المعاق ذهنيا واجتماعيا، بل مما سبق ذكره، يبدو جليا أن الطفل بطئ التعلم ليس ب      

هو الطفل الذي يبدي عدم القدرة على مجاراة أقرانه من القسم الذي ينتمي إليه تحصيليا، 

وذلك بسبب حاجته إلى الوقت الكافي لتعلمه إضافة إلى أسباب سيكولوجية واجتماعية، 

على  وهو بحاجة إلى خطة عالجية متكاملة ألجل تجاوز الصعوبات التي تعترض تعلمه،

أن تكون عدم قدرته هذه تبدو من خالل انخفاض نتائجه الدراسية في جميع أو أغلب 

المواد الدراسية ، ليس في واحدة أو اثنين منها، ومنه فهو ليس بالتلميذ الذي يعاني من 

  .اضطرابات التعلم وال بالتلميذ الذي يعاني من صعوبات التعلم
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Résumé : 
Cette étude  démontre les mécanismes de promotion  des petites et 
moyennes entreprises  en matière de la concurrence donc le droit de la 
concurrence a mis des dispositifs protectrices qui permettent à ces 

entreprises d’émerger aux niveaux des marchés des produits et services. 
D’autre part, les autorités publiques mis en place des dispositifs législatifs 
et réglementaires qui permettent  d’encourager et développer  le secteur 
des petites et moyennes entreprises dans la vie économique actuelle en 
Algérie, tel que la loi relative à la promotion des petites et 
moyennesentreprises, la loi sur la promotion des investissements, la loi sur 
les exportations et importations, et la réglementation  sur les marchés 
publics. 

  
  
  
  



282 
  2015ديسمرب . 2ج،9ع: جملة البحوث والدراسات العلمية                                           

    :ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى بيان آليات ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في 
مجال المنافسة على اعتبار أن قانون المنافسة تضمن أحكام تهدف إلى حماية 

  .المؤسساتالصغيرةوالمتوسطة  و تعزيز تواجدها في أسواق المنتجات و الخدمات
نصوصا تشريعية و تنظيمية من و من جهة أخرى، وضعت السلطات العمومية 

أجل تشجيع و تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل الحياة االقتصادية 
التي تعرفها الجزائر، و هذا ما تضمنه القانون المتعلق بالمؤسسات الصغيرة و 
المتوسطة، و كذلك التشريعات المتعلقة بتطوير االستثمار و التصدير و االستيراد، فضال 

 .عنمجال الصفقات العمومية
  المقدمة

تعتبر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من القطاعات االقتصادية االستراتيجية 

التي تُولي لها السياسات االقتصادية للدول المتقدمة و النامية أهمية كبيرة لما تقوم به هذه 

  .جارية خصوصااألخيرة من دور فعال في التنمية االقتصادية عموما و الصناعية و الت

و الجزائر كغيرها من دول العالم بدأت تهتم بدعم و تشجيع المؤسسات الصغيرة و 

المتوسطة بعد تبنيها نمط اقتصاد السوق بعدما كان اقتصادها يعتمد على المشروعات 

االقتصادية الضخمة في ظل التوجه االشتراكي و التي جسدتها المؤسسات العمومية 

  .االقتصادية

ت الجزائر هذا التحول مع صدور أول تشريع يتعلق بدعم و ترقية و لقد عرف

  1989بعدما كرسالدستور الجزائري لسنة  2001المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة 

بموجب  1995و حرية المنافسة سنة . منه 37حرية التجارة و الصناعة في المادة 

و كذلك )2(المعدل و المتمم 03-03: الملغى باألمر)1(بالمنافسةالمتعلق  06-95األمر

  . 1993حرية االستثمار سنة 

حيث حاول السلطات العموميةمن خاللها وضع استراتيجية تهدف إلى تطوير 

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تهيئة المناخ االقتصادي الذي يسمح لها من اكتساب 

لجزائري السيما فيما قدرات تنافسية تمكنها من  مواجهة التحديات التي يعرفها االقتصاد ا

بتعلق بتطوير و حماية االنتاج الوطني و تشجيع الصادرات خارج مجال المحروقات من 

و التحديات  المتعلقة باالنفتاح على منظمة التجارة العالمية و الوقوف في وجه . جهة

  .الشركات األجنبية  و المنافسة الخارجية من جهة أخرى
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درة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في و هذا ما يطرح السؤال عن مدى ق 

الجزائر على مواجهة المنافسة التي تفرضها باقي المشروعات االقتصادية الوطنية منها و 

األجنبية و عن مدى أهمية الحماية المقررة لها و اآلليات التي من شأنها الرفع من قدرتها 

حياة االقتصادية في الجزائر سواء في اطار التشريعات المؤطرة لل االقتصادية و التنافسية

  .؟أو في اطار قانون المنافسة 

المؤسسات عمسوف نتطرق أوال لبيان االطار العام لد: لإلجابة على هذه األسئلة 

لها في اطار المقررة حمايةثم نتطرق ثانية لل الحياة االقتصادية،الصغيرة و المتوسطة في 

  .قانون المنافسة

 الحياة في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لدعم االطارالعام: أوال

  االقتصادية
من بين التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة اشكالية تدخلها في 

  .أسواق المنتجات و الخدمات، باعتبارها مشروعات اقتصادية متوسطة و صغيرة الحجم

سطة من لذلك وضعت عدت آليات تهدف إلى تمكين المؤسسات الصغيرة و المتو 

القانون المتعلق  فيالحياةاالقتصاديةو هذا ما تضمنهتعزيز وضعياتها االقتصادية 

االستيراد و قانون المتعلق باالستثمار و كذلكالقانون  بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطةو

  .الصفقات العمومية ، فضال عن مجالالتصدير
 

الصغيرة و آليات تعزيز القدرة االقتصادية و التنافسيةللمؤسسات  -1

  :المتوسطة

من أجل دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقيتها في الحياة 

 1412رمضان  27المؤرخ في  18-01االقتصادية سن المشرع الجزائري القانون رقم

المتعلق بالقانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و  2001ديسمبر  12هـ الموافق 

يعكس ارادة السلطات العمومية و اهتمامها بقطاع المؤسسات  و هذا ما. )3(المتوسطة

حيث أقر هذا القانون عدة تدابير و آليات لمساعدة و دعم ترقية .الصغيرة و المتوسطة

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من أجل الرفع من قدرتها االقتصادية السيما على 

  .مستوى االسواق المحلية
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على مساعدة " الواليات و البلديات" و في هذا االطار تعمل الجماعات المحلية  

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقيتها بما يخدم أساسا التنمية المحلية مثلما نصت 

  .18-01من القانون  03عليه المادة 

هذا، و من بين المجاالت التي أقرها المشرع الجزائري من أجل الدعم القدرات 

المالية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة،  تمكينها من مختلف آليات التمويل التي توفرها 

البنوك  و المؤسسات المالية الموضوعة لهذا الغرض، و هذا ما يتجلى خصوصا في 

الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب ، و كذلك انشاء مشتلة للمؤسسات الصغيرة و 

- 23و كذلك المرسوم رقم  18-01من القانون  13مادة المتوسطة مثلما نصت عليه ال

  . )4(2003فيفري 16الصادر في  78

إلى جانب انشاء صندوق ضمان القروض على االستثمار لفائدة المؤسسات 

و المرسوم  18-01كذلك من القانون 13الصغيرة و المتوسطة مثلما أشارت  إليه المادة 

، باإلضافة إلى انشاء المجلس الوطني 2004-04-27الصادر  134-04التنفيذي رقم 

و كذلك المجلس الوطني لترقية   CNC PMEاالستشاريللمؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

المناولة و الذي يهدف إلى إدماج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في برامج التنمية 

ألجنبية و نقل السيما في اطار الشراكة االجنبية بغية االستفادة من الخبرات ا ة،االقتصادي

  . التكنولوجيا بما يسمح لها من الرفع من كفاءتها و قدرتها التنافسية في السوق

عدة  تدابير تشجيعية أخرى لفائدة  18-01فقد أقر القانون  ،و فضال عن ذلك

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تهدف إلى تطوير تنافسيتها و تحسين آدائها في السوق 

، أو في إطار برامج التأهيل الموجهة لهذا الغرض سواء 11ادةمثلما نصت على ذلك الم

المقررة من قبل السلطات العموميةمن أجل الرفع من الكفاءة االقتصادية و ترقية االنتاج 

أو في إطار ، 18الوطني حتى تستجيب للمقاييس العالمية مثلما نصت على ذلك المادة

أقر برامج لدعم المؤسسات الصغيرة و  الشراكة االقتصادية مع االتحاد االوروبي الذي

  . المتوسطة

فإذا أريد للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول النامية أن تملك القدرة على 

المنافسة في ظل هذه الظروف االقليمية و الدولية الجديدة فال بد لها أن تحسن من منتجاتها 

االبتكار في ايجاد السبل و و  أن تعزز أدائها بمختلف الوسائل و عليها أن تتحلى ب

األدوات التي تساعدها على التعامل مع هذا التغيير و أن تتبين الفرص و تستغلها و تخلق 

  .)5(األسواق الجديدة و تطورها و أن تتكيف مع التكنولوجيا الجديدة و تطابقها
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و في هذا اإلطار نص المشرع الجزائري على إنشاء بنك للمعطيات االقتصادية و 

للمعلومات حول التكنولوجيا المعلوماتية لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بنك 

تمكنها من الحصول على المعلومة المطلوبة و االستفادة من المعلومات حول السوق و 

  .المنافسين

هذا، و تستفيد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من تدابير الدعم الموجهة لحماية المنتوج 

الصادرات خارج مجال المحروقات عموما و المؤسسات الوطنية الوطني و تشجيع 

خصوصا في مجاالت التعاقد و الشراكة و المناولة التي تضمنها االطار القانوني المتعلق 

الى . )6(04-03بموجب االمر  2003جويلية 19راد و التصدير الصادر في يباالست

االغراء التي تهدف الى حماية  جانب التدابير المتعلقة بالدفاع التجاري و تدابير ضد

 المنتوج الوطني و المؤسسات االقتصادية الوطنية

 

آليات دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مجالي االستثمار و  -2

  .الصفقات العمومية

 :آليات دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مجال االستثمار  -  أ

بعد تبني الجزائر القتصاد  1989أقر المشرع الجزائري حرية االستثمار مند سنة      

المتعلق  2001أوت  20الصادر في  03-01ى في األمر رقم السوق، و هذا ما تجلّ

  .)7(بتطوير االستثمار

منه على حرية االستثمار و انشاء المشاريع االقتصادية في مختلف  4ت المادة حيث أكد

  .ت المنفتحة على المنافسةالقطاعا

و في هذا االطار أقر المشرع الجزائري جملة من الضمانات و االمتيازات لفائدة        

أصحاب المشاريع االقتصادية الصغيرة و المتوسطة التي تندرج ضمن االستثمارات التي 

تهدف الى انتاج السلع و الخدمات إلى جانب االستثمارات التي تنجز في اطار منح 

  .االمتياز و الرخص

من قانون االستثمار المزايا التي تستفيد منها المؤسسات  9هذا، و قد بينت المادة        

الصغيرة و المتوسطة في مجال االستثمار على غرار باقي المؤسسات االقتصادية و التي 

  :تظهر في 

 .الحوافز الجبائية و الشبه الجبائية -
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 .من الرسم على القيمة المضافةاالعفاء من الحقوق الجمركية و  -

 .االعفاء من دفع الرسم على حق الملكية -

 سنوات من الضريبة على ارباح الشركات 3االعفاء لمدة  -

 .االعفاء من الرسم على النشاط المهني -

و عليه، تأتي هذه المزايا لتشجيع و دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مجال 

  .تعزيز قدراتها المالية و كذلك التنافسيةاالستثمار بما يمكّنها من 

فقد تؤثر البيئة الخارجية تأثيرا بالغا على نجاح المؤسسة و التي تظهر في البيئة      

المحلية و البيئة التنافسية و البيئة الكلية التي تظهر في القوى السياسية و االقتصاديةو 

السيطرة عليها ألنها خارجة عن االجتماعية، و هذه البيئة ال يمكن التحكم بها و ال 

  .)8(امكانيات المؤسسة

و عليه، يأتي قانون االستثمار لتهيئة مناخ االستثمار بالنسبة للمؤسسات الصغيرةو      

يساعد على دعم و ترقية قدراتها االقتصادية و المساهمة في التنمية بما المتوسطة 

  .االقتصادية

ة في مجال الصفقات آليات دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسط  -  أ

 العمومية

تعتبر الصفقات العمومية من المجاالت التي تلجأ إليها المؤسسات الصغيرة و       

المتوسطة لتنفيذ مشاريع الدولة و الهيئات التابعة لها و هذا ما يمكنها من االستفادة من 

نب الخبرات  و الموارد المالية التي تتلقاها جراء االستفادة من الصفقة العمومية إلى جا

  .الكفاءات الناتجة عنها

و من أجل تمكين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من االستفادة من اسواق الصفقات      

العمومية التي تمنح على أساس مبدأ المنافسة و مبدأ االفضلية في ضل افتقادها للمؤهالت 

ت العمومية عدة تدابير في المالية و التقنية التي تتطلبها الصفقة العمومية، وضعت السلطا

التي نصت على  18- 01من االمر  17هذا الشأن، و هذا ما تجلّى في نص المادة 

تخصيص حصة من الصفقات العمومية لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تمنح على 

أساس المنافسة فيما بينها في مجال استغالل و تسيير المرافق العمومية أو في اطار منح 

  .18-01من األمر  16از مثلما نصت عليه المادة االمتي
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تدابير بغية تشجيع المؤسسات  18-01و إلى جانب ذلك، فقد تضمن االمر       

السيما في  10الصغيرة  و المتوسطة في مجال المناولة، و هذا ما نصت عليه المادة 

ت فنية و اطار المشاريع التي تنجز مع شركات اجنبية مما يمكنها من اكتساب خبرا

  .  تكنولوجيا في مجاالت التسيير و التسويق و المنافسة

تدابير تحفيزية لفائدة  )9(و فضال عن ذلك، فقد تضمن قانون الصفقات العمومية

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تهدف الى تمكينها من االستفادة من مشاريع الصفقات 

من المرسوم  23ارت اليه المادة العمومية و تلبية الطلبات العمومية، و هذا ما أش

المعدل و المتمم، حيث يمنح لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  236-10:الرئاسي

من المائة على غرار المؤسسات االقتصادية الخاضعة للقانون  25هامش أفضلية بنسبة 

  .الجزائري

كما أجاز قانون الصفقات العمومية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالتكتل و       

التجمع الستفادة من مشاريع الصفقات العمومية و هذا عن طريق التضامن فيما بينها أو 

المعدل  236-10:من المرسوم الرئاسي 59شارت اليه المادة أعن طريق الشراكة مثلما 

  .و المتمم

سمح هذه المزايا للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة باستفادة من مشاريع و عليه، ت      

الصفقات العمومية التي تُمكنّها من تعزيز وضعياتها االقتصادية و المالية و كذلك التنافسية 

  .السيما في مواجهة باقي المؤسسات الوطنية و كذلك االجنبية

جهة تحديات المنافسة التي تعد لدى يبقى على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة موا      

تعتمد على اساس خفض الكلفة و حسب فالسوق يتطلب الجودة و كذلك السرعة و المرونة 

  . )10(في تلبية الطلب و مفتاح النجاح هو االبتكار

  قانون المنافسة اطار حماية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في: ثانيا
تحديات لمواجهة المنافسة التي تفرضها تواجه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

حيث . باقي المؤسسات الكبرى و التكتالت االقتصادية التي عرفتها اقتصاديات دول العالم

حرصت تشريعات المنافسة على االحتفاظ بمكانة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في 

  .موضوعالسوق في مواجهة الشركات الكبرى بالرغم من الجدل الذي ظهر حول هذا ال
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  حماية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كهدف لقانون المنافسة -1

لقد حظيت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بعناية خاصة في اطار قانون المنافسة، لذلك 

يرى البعض بضرورة وضع احكام خاصة بها من أجل حمايتها سواء ضمن القواعد 

 .االيجابية أو السلبية المتعلقة باالستثناءات

في حين يرى البعض االخر أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ال تعتبر هدفا في حذ  

ذاته على اعتبار أن خصائصها االقتصادية تقتضي استفادتها من الحماية في مواجهة 

التجمعات و الشركات الضخمة التي تضمن قانون المنافسة قواعد لمنعها مما يمكنها من 

أن سلطات المنافسة تسعى الى ضمان توازنه و المحافظة  التواجد في السوق على اعتبار

من خالل االبقاء على التنافسو   structure concurrentielleعلى الهيكلية التنافسية 

  .)11(حماية المتدخلين الجدد من الدخول إلى السوق و تفادي السيطرة عليه

الجزائري في حماية و عليه، و بالرجوع الى قانون المنافسة، تتجلى ارادة المشرع  

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة سواء في اطار أحكام الرقابة على التركيز االقتصادي أو 

أو من خالل . من خالل االحكام المتعلقة بحظر الممارسات المنافية للمنافسة من جهة

االستثناءات التي تضمنها قانون المنافسة من جهة أخرى و التي نص فيها صراحة على 

  .سسات الصغيرة و المتوسطةالمؤ

مجاالت حماية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ضمن قواعد  -2

 قانون المنافسة

من بين المجاالت التي تظهر فيها حماية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في إطار  

قواعد قانون المنافسة أحكام الرقابة على التركيز االقتصادي و كذلك االحكام المتعلقة 

 .الممارسات المنافية للمنافسة بحظر 

  :تشجيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على التركيز االقتصادي  - أ

و من أجل تشجيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على التركيز االقتصادي  و 

التجميع احتفظ المشرع الجزائري ضمن قانون المنافسة للمؤسسات الصغيرة   و 

غية تمكينها من تعزيز وضعيتها االقتصادية و الرفع من المتوسطة بمكانة لها في السوق ب

  .قدرتها التنافسية بما يمكنها من الظهور كمتدخل قوي في أسواق المنتجات و الخدمات
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حيث تعتبر عمليات التركيز على غرار عمليات االندماج و امتالك الرقابة و انشاء 

انون المنافسة من أجل تشجيع مؤسسات مشتركة في السوق من أهم اآلليات التي تضمنها ق

المؤسسات الصغيرة  و المتوسطة على التركيز و التجميع من أجل حماية مشروعاتها 

االقتصادية و تعزيز وضعياتها حتى تواجه المنافسة التي تفرضها باقي االقطاب 

بالمائة من حجم  40االقتصادية الكبرى السيما الشركات االجنبية، طالما أنها لم تتعد حد

لسوق على اعتبار أن تجاوز هذا الحد يؤدي الى اخضاع عملية التركيز لرقابة مجلس ا

  .)12(المنافسة

و فضال عن ذلك، فقد يرخص مجلس المنافسة للتجميع الذي ينشأ بينالمؤسسات  

بالمائة من حجم السوق و أدى التجميع الى  40الصغيرة  و المتوسطة حتى لو تجاوز حد

المنافسة فإن مجلس المنافسة، و هذا في الحالة التي يكون الغرض نتائج سلبية على حالة 

  . )13(من التجميع تعزيز الوضعية التنافسية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في السوق

و إلى جانب ذلك، فقد تتدخل الحكومة إلجازة عملية التجميع التي تنشأ بين 

لس المنافسة استنادا المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي كانت محل رفض  مج

  .        )14(للمصلحة العامة

كما تجب االشارة في هذا االطار كذلك إلى أن التركيز الذي ينشأ بين المؤسسات 

الصغيرة و المتوسطة الناتج عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي ال يخضع لرقابة مجلس 

  .المنافسة مكرر من قانون 21من المادة  2و ف 1المنافسة مثلما أشارت إليه ف

و بذلك يتجلّى مسلك المشرع الجزائري في دعم و تطوير القدرة التنافسية 

للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  من أجل تمكينها من مواجهة المنافسة التي تفرضها 

باقي المشروعات االقتصادية الضخمة و كذلك من أجل حمايتها من المنافسة الدولية في 

  . لمنتجات و الخدماتظل االنفتاح الذي تعرفه مختلف اسواق ا

االستثناءات المتعلقة بالمؤسسات للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  -ب

  .في مجال حظر الممارسات المنافية للمنافسة
تضمن قانون المنافسة جملة من األحكام التي تهدف الى حظر الممارسات المنافية       

المنافسة و تمس بالمتدخلين في ،على اعتبار أن هذه الممارسات تخل بحرية )15(للمنافسة

  .السوق

و في هذا االطار تستفيد المؤسسات الصغير و المتوسطة من هذه االحكام التي 

تمنع وضعيات الهيمنة و كذلك السيطرة على السوق على اعتبار أن هذه الممارسات قد 



290 
  2015ديسمرب . 2ج،9ع: جملة البحوث والدراسات العلمية                                           

سيما تضر بها، و بالتالي فإن هذه االحكام جاءت لتخدم المؤسسات الصغير و المتوسطة ال

، و حالة تطبيق أسعار دنيا )16(حالة االستغالل التعسفي لوضعية التبعية االقتصادية

  .)17(بطريقة تعسفية

فبالرغم من أن هذه الممارسات منافية للمنافسة تهدف الى المحافظة على المنافسة 

 في السوق إال أنها تهدف كذلك إلى حماية فئة من المتعاملين و المؤسسات المتضررة من

  .)18(كبار الموزعين بالرغم من أن ذلك يعتبر كأثر ثانوي للمحافظة على السوق

و الى جانب ذلك،تستفيد  المؤسسات الصغيرة  و المتوسطة من االستثناءات التي 

من قانون المنافسة المتمثلة في ترخيص مجلس المنافسة  9من المادة 2نصت عليه الفقرة 

تجة عن المؤسسات الصغير و المتوسطةإذا كان من شأنها للممارسات المنافية للمنافسة النا

السماح بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق و توسيع مشروعاتها االقتصادية بما يمكنها 

من االحتفاظ بمكانة في السوق الذي تتواجد فيه و مواجهة المنافسة التي تفرضها باقي 

 .المشروعات االقتصادية

لك المشرع الجزائري في حماية المؤسسات الصغيرة  و عليه، يتضح مما سبق مس

و المتوسطة في مجال المنافسة حتى لو تعلق االمر بارتكابهاللممارسات المخلة بالمنافسة، 

و هذا بغية حمايتها في السوق و تعزيز قدرتها التنافسية بالرغم من المساس الذي تلحقه 

  .بالمنافسة في السوق

  :ــة ــالخاتم
، مدى التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بعد يتضح مما سبق

  .سياسة االنفتاح االقتصادي التي انتهجتها الجزائر السيما في مجال المنافسة

فبالرغم من التدابير التي وضعها المشرع الجزائري سواء في اطار القانون  

ار قوانين االستثمار و المتعلق بدعم و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أو في إط

ات العمومية، إلى جانب قانون المنافسة الذي يشكل االطار قاالستيراد و التصدير و الصف

و الذي تجلت مالمحه في اقراره لحماية المؤسسات الصغيرة و  العام لتنظيم السوق

ة المتوسطة في السوق سواء في اطار االحكام المتعلقة بحظر الممارسات المنافية للمنافس

أو في اطار أحكام الرقابة على التركيز االقتصادي بما يمكنها من التدخل في أسواق 

  .المنتجات و الخدمات و تعزيز قدرتها التنافسية

السلطات العمومية توفير مناخ مالئم يساعد و يعمل على الرفع  التحاوكما أن م

ر قدراتها االقتصادية من  القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذلك تطوي
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حتى تتمكن من تطوير مشروعاتها أو على األقل حمايتها من المنافسة الخارجية 

ال يعكس هذه المجهودات المبذولة  و الذي الجزائر الذي تعرفهالواقع االقتصادي اصطدمب

بسبب عدة عوامل تتجلى أساسا في بعض المعوقات التي تواجه المؤسسات الصغيرة و 

اء فيما يتعلق بإنشائها أو بتمويلها بالرغم من انشاء أجهزة الدعم و المرافقة المتوسطة سو

  . في هذا االطار

في الوقت الذي أصبحت فيه هذه األخيرة تشكل محور قوة في اقتصاديات الدول 

:  المتقدمة نظرا العتمادها على المعايير االقتصادية التي تعتمد على عناصر المتمثلة في

  .حكم التكنولوجي و المعلوماتيةاالبتكار و الت

لدى ينبغي على أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر الهتمام 

بعنصر االبتكار والتطور التكنولوجي و البحث العلمي بما يساعدها على التفوقو النجاح و 

  . المساهمة في التنمية االقتصادية و االجتماعية المرجوة
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  لهوامش و المراجعا

  
 9المتعلق بالمنافسة، ج ر رقم  1995يناير 25الصادر في  06- 95:االمر رقم) 1(

  . ملغى 1995لسنة

 43المتعلق بالمنافسة ج ر رقم  2003يوليو  19الصادر في  03-03:االمر رقم) 2(

و القانون  2008يونيو  25الصادر في  12-08المعدل   و المتمم بالقانون  2003لسنة 

  .2010أوت  15الصادر في  10-05

ديسمبر  12هـ الموافق  1412رمضان  27المؤرخ في  18-01القانون رقم) 3(

  المتعلق بالقانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 2001

  .2003فيفري  16الصادر في  78-23المرسوم رقم ) 4(

المتوسطة ، المؤسسة الجامعية نبيل جواد، ادارة و تنمية المؤسسات الصغيرة و ) 5(

  .8، ص  2007للدراسات و النشرو التوزيع، بيروت 

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة  2003جويلية 19الصادر في  04-03االمر رقم ) 6(

  . على عمليات  استيراد  البضائع   و تصديرها

  ارالمتعلق بتطوير االستثم 2001أوت  20الصادر في  03- 01األمر رقم ) 7(

  .141نبيل جواد ، مرجع سابق، ص ) 8(

المعدل و المتمم    2010أكتوبر 07الصادر في  236- 10:المرسوم الرئاسي)9(

  المتضمن الصفقات العمومية

  .209نبيل جواد، مرجع سابق، ص )10(

)11( Yves Chaput, les PME et le droit de la concurrence, Analyse 

critique, comparative et prospective, éd, LITEC, Paris, pp 33-51. 

  من قانون المنافسة 18أنظر المادة )12(

  مكرر من قانون المنافسة 21أنظر المادة )13(

  .من قانون المنافسة 22أنظر المادة )14(

  من قانون المنافسة 14إلى  6أنظر المواد من ) 15(

  من قانون المنافسة  11أنظر المادة ) 16(

  من قانون المنافسة  12مادة أنظر ال) 17(

)18(  Yves Chaput, op cit, pp 54-56. 
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  صفاي العيد/ أ
  كلية الحقوق 
 جامعة المدية 

  

Résumé  
 
   Des Efforts Internationaux ont été faits pour créer   des instances 
assurant le respect des droits de l’homme , De ce fait , L’ONU a crée des 
instances surveillant l’exécution et la non-violation des droits de l’homme 
par les Etats , Ainsi , On a crée une instance juridique internationale , 
Suite a le Statut de Rome , On a crée la Cour Pénale Internationale. 

 الملخص

  

بذلت جهود دولية من أجل إيجاد آليات دولية لضمان حقوق اإلنسان ، فقامت هيئة     
األمم المتحدة بإنشاء أجهزة تقوم باإلشراف على تنفيذ قواعد حماية حقوق اإلنسان  من 
قبل الدول و عدم انتهاكها ، و عملت على إيجاد آلية قضائية دولية دائمة ، و بعد هذا 

  . وما و التي بمقتضاها تم إنشاء المحكمة الجنائية الدوليةتم إبرام اتفاقية ر
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  مقدمـة
، و هذا بعد أن دعت  1948إن فكرة إنشاء محكمة جنائية دائمة يرجع إلى سنة        

الجمعية العامة لألمم المتحدة لدراسة مدى إمكانية إنشاء جهاز قضائي دولي و هذا من 

اب جرائم اإلبادة الجماعية وغيرها من الجرائم أجل محاكمة األشخاص المتهمين بارتك

 1951الدولية ، حيث قامت اللجنة بوضع مشروع نظام أساسي لمحكمة جنائية دولية سنة 

بعد تعديله ، في حين تم إرجاء  1954، و تقديمه إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة 

بية المناخ السياسي الدولي اتخاذ خطوات حاسمة و جادة نحو إنشاء المحكمة على ضوء سل

    1، و هذا راجع إلى تفاقم الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي و الشرقي في ذلك الوقت

و قد شهدت الفترة األخيرة من القرن العشرين كثيراً من النضج في مجال القانون       

حقة و محاكمة الدولي الجنائي ، فظهرت المحاكم الجنائية الدولية و أصبح من الممكن مال

مرتكبي الجرائم الدولية ، ففي أول خطوة في هذا الصدد أصدر مجلس األمن قرار رقم 

المتعلق بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا ، ثم في سنة  1993سنة  827

  .المتعلق بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 955أصدر قراره رقم  1994

اعتمد المجتمع الدولي نظام روما  1998من شهر جويلية من سنة  17و في       

جويلية  01األساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية ، و أصبح نظامها حيز التنفيذ   في 

اكتمل بنيان  2002، و بدخول نظام المحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ    في  2002

قواعد موضوعية تجرم األفعال ، و قواعد إجرائية  القانون الدولي الجنائي ، فأصبح يضم

  .تنظم المحكمة الدولية الجنائية لغرض معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية

  و إشكالية البحث تتمحور في ما هو الدافع الدولي إلنشاء محكمة جنائية دولية ؟     

  تطور القضاء الجنائي الدولي: المبحث األول 
الدولي الجنائي لم يصل إلى المستوى الذي نعيشه في الوقت ال شك أن القضاء     

المعاصر إال بعد مروره بمراحل زمنية طويلة و متعددة ، حيث كان لكل مرحلة طبيعة 

خاصة بها تنشأ نتيجة ظروف معينة و تأثيرات قوى معينة ، حيث نجد أن الحروب و 

  . 2راحلالصراعات بشكل عام هي المؤثر األقوى في متغيرات هذه الم

  مرحلة ما بين الحربين العالميتين: المطلب األول 
بعد نهاية الحرب العالمية األولى مخلفة وراءها خسائر فادحة لم تشهدها البشرية       

من قبل ، حيث أنها استعملت فيها أسلحة لم يعرفها العالم من قبل ، مثل سالح الطيران و 
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اللها المدنيون من نساء و شيوخ و أطفال ، الغواصات و الغازات السامة ، و استهدف خ

  3و لم يلتزم فيها بمبادئ و أخالقيات كانت األمم قد أكدت على ضرورة احترامها

في حين أنشأ الحلفاء المتضررون أول لجنة تحقيق دولية في نهاية  الحرب العالمية       

السالم التمهيدي في األولى و هذا عندما دعت القوى المتحالفة و المشاركة إلى  مؤتمر 

، و في المؤتمر تفاوض ممثلو الحلفاء في استسالم ألمانيا و معاهدة  1919باريس سنة 

السالم التي تم إمالء شروطها ، في  حين أثارت المناقشات بين الحلفاء موضوعات كان 

أهمها محاكمة قيصر   ألمانيا غليوم الثاني و مجرمي الحرب األلمان المتهمين بانتهاك 

، و قد انتهى المؤتمر باتفاق الحلفاء و ألمانيا على إبرام معاهدة  4لقوانين   اإلنسانيةا

فرساي التي كان محتواها محاكمة إمبراطور ألمانيا غليوم الثاني و محاكمة كبار      

   5مجرمي الحرب

  جهود األمم المتحدة في إنشاء المحكمة الجناية الدولية : المطلب الثاني 
، حيث كان من  1998إلى غاية  1945األمم المتحدة في الفترة الممتدة من باشرت     

(  177ضمن أول أعمالها تكليف الجمعية العامة لجنة القانون الدولي بموجب قرارها رقم 

صياغة مبادئ القانون الدولي المعترف بها في النظام  1947المؤرخ سنة )  2د ــ 

الذي أصدرته هذه المحكمة ، و إعداد مشروع  األساسي لمحكمة نورمبرغ و في الحكم  

   6مدونة للجرائم المخلة بسلم اإلنسانية و أمنها

و لقد عبرت ديباجة ميثاق األمم المتحدة الذي تمت صياغته أثناء الحرب العالمية       

الثانية ، تتويجا لهذا االتجاه ، عن الرغبة القوية في القضاء على حق الدولة في شن 

نحن شعوب األمم المتحدة و قد آلينا على أنفسنا أن ننقذ األجيال " ما قررت الحرب عند

المقبلة من ويالت الحرب التي في خالل جيل واحد جلبت على اإلنسانية مرتين أحزانا 

و بعده ذهبت الفقرة الرابعة   من المادة الثانية من الميثاق إلى " يعجز عنها الوصف 

ـ يتمتع أعضاء الهيئة جميعا  4" ألمم المتحدة  أن اتقرير أن من بين مبادئ هيئة 

في عالقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو 

    .  7االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق و مقاصد األمم المتحدة

لمعنية بتقنين القانون الدولي بصياغة كلفت الجمعية العامة اللجنة ا 1947و في سنة      

تقنين عان لالنتهاكات الموجهة ضد السالم و أن البشرية ، و جاء القرار بإسناد األعمال 

  :8اآلتية للجنة القانون الدولي
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ـ صياغة مبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق محكمة نورمبرغ و أ    

  .أحكامها

لالنتهاكات الموجهة ضد السالم و أمن البشرية ، مع ـ إعداد مشروع قانون ب     

) أ(اإلشارة بإيضاح إلى المواد المتفقة مع المبادئ المنصوص عليها في البند الفرعي 

  . المشار إليه أعاله

  تنظيم المحكمة : المبحث الثاني 
 ينشأ تنظيم المحكمة الجنائية الدولية على تحديد أجهزتها من جهة و من جهة أخرى    

  .على اختصاصها

  تكوين المحكمة و إدارتها: المطلب األول 
من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية األجهزة  34جاء في نص المادة       

شعبة  ،        ب  أ ـ هيئة للرئاسة: ، حيث تتكون المحكمة من ة المكونة للمحكم

قلم  ، د ـ المدعي  العامابتدائية و شعبة تمهيدية ، ج ـ مكتب ة استئناف و شعب

  . 9المحكمة 

في حين يقوم على هيئة الرئاسة و شعب المحكمة الثالث قضاة يختارون عن طريق      

االنتخاب وفق شروط معينة ، في حين يتكون مكتب المدعي العام من المدعي العام و 

فين ، أما قلم نوابه و مستشاريه و هذا بإتباع إجراءات و شروط معينة باإلضافة إلى الموظ

المحكمة المسجل و نائبه اللذان يتم اختيارهما بشروط خاصة كذلك ، كما يعين عدد من 

  .10الموظفين
  تشكيل المحكمة: الفرع األول 

تتكون المحكمة من ثمانية عشر قاضياً يتم اختيارهم عن طريق االنتخاب  و      

  .يتوزعون بين هيئة الرئاسة و شعب المحكمة األخرى

  اختيار القضاة:  أوال
يتم اختيار قضاة المحكمة عن طريق االنتخاب من طرف جمعية الدول األطراف في     

النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، كما يجوز لكل دولة طرف في هذا النظام أن 

تقدم ترشيحات لالنتخاب للمحكمة ، كما ال يجوز للدولة الطرف أن تقدم مترشحا واحدا 
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وال يشترط أن يكون من أحد رعاياها ، و لكن يجب أن يكون من رعايا إحدى  فقط ،

  . 11الدول األطراف على األقل

  خدمة القضاة: ثانيا 
  ::12من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 35و هذا ما جاء في نص المادة        

ـ جميع القضاة للعمل كأعضاء متفرغين للمحكمة و يكونون جاهزين  1

  .على هذا األساس منذ بداية واليتهمللخدمة 

  .يعمل القضاة الذين تتكون منهم هيئة الرئاسة على أساس التفرغ بمجرد انتخابهم - 2

ور ـ لهيئة الرئاسة أن تقوم من وقت آلخر ، في ضوء حجم العمل بالمحكمة   و بالتشا 3

مع أعضائها ، بالبت في المدى الذي يكون مطلوبا في حدود من القضاة اآلخرين أن 

  . 40يعملوا على أساس التفرغ ، و ال يجوز أن يخل أي من هذه الترتيبات بأحكام المادة 

وضع الترتيبات المالية الخاصة بالقضاة الذين ال يكون مطلوبا  49ـ يجري وفقا للمادة  4

  . ساس التفرغمنهم العمل على أ

   ترشيح و انتخاب القضاة: ثالثا 
و يحق لجمعية الدول األطراف إنشاء لجنة استشارية و هذا من أجل النظر  في    

الترشيحات ، و ينتخب القضاة باالقتراع السري في اجتماع لجمعية الدول األطراف يعقد 

  .  112لهذا الغرض بموجب المادة 

لفترة تسع سنوات كقاعدة عامة ، في حين أنه من االنتخاب و يشغل القضاة مناصبهم    

األول يختار بالقرعة ثلث القضاة المنتخبين للعمل مدة ثالث  سنوات ، ويختار بالقرعة 

أيضاً ثلث القضاة المنتخبين للعمل لمدة ست   سنوات ، و يشتغل الثلث المتبقي لفترة تسع 

مدة كاملة إذا كان قد اختير لفترة والية من سنوات ، و كما يجوز إعادة انتخاب القاضي ل

ثالث سنوات ، و يستمر القاضي في منصبه إلتمام أية محاكمة أو استئناف يكون قد بدأ 

  .13بالفعل النظر فيهما أمام الدائرة المعين بها القاضي سواء كانت ابتدائية أم استئناف

  هيئة الرئاسة:  الثانيالفرع 
و الثاني  تنتخب الرئيس و نائبيه األول  جمعية عمومية 18يشكل قضاة المحكمة      

باألغلبية المطلقة ، و يشتغل كل منهم لفترة ثالث سنوات أو لحين انتهاء مدة خدمته 

  .كقاض أيهما أقرب ، و يجوز إعادة انتخابهم لمرة واحدة أخرى
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، في حين حيث يعمل النائب األول بدال من الرئيس في حالة غيابه أو عند تنحيته     

يقوم النائب الثاني بالعمل بدال من الرئيس في حالة غياب كل من الرئيس  و النائب األول 

  .14للرئيس أو تنحيتهما

و تشكل هيئة الرئاسة من الرئيس و النائبين األول و الثاني للرئيس و تكون مسؤولة     

  : xxiiعما يلي

 .العاماإلدارة السليمة للمحكمة ، باستثناء مكتب المدعي   ) أ(

  .المهام األخرى الموكولة إليها وفقا لهذا النظام)ب(

، أن تنسق مع ) أ(3و على هيئة الرئاسة ، وهي تضطلع بمسؤوليتها بموجب الفقرة      

  .15المدعي العام و تلتمس موافقته بشأن جميع المسائل موضع االهتمام المتبادل

  الدوائر:  الثالثالفرع 
جميع الشعب من عمل للمحكمة نفسها ، و يتم هذا التوزيع في  يتم توزيع القضاة على     

أقرب وقت ممكن وهذا بعد عملية انتخاب القضاة ، و تتشكل   المحكمة من ثالث دوائر 

وهم الدائرة التمهيدية و الدائرة االبتدائية ودائرة   االستئناف ، و يكون تعيين القضاة 

أن تؤديها كل شعبة و مؤهالت و خبرات  بالشعب على أساس طبيعة المهام التي ينبغي

القضاة المنتخبين في المحكمة بحيث تضم كل شعبة مزيجا مالئما من الخبرات في القانون 

  .16الجنائي و اإلجراءات الجنائية و في القانون الدولي

  اختصاص المحكمة الجنائية الدولية: المطلب الثاني 
دولية المكمل لالختصاص الوطني ، و هذا يتوجب إعمال اختصاص المحكمة الجنائية ال  

  مراعاة لمجموعة من الشروط و الضوابط الموضوعية المنصوص عليها في النظام 

  األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، و تتمثل هذه الشروط في أن تكون الجريمة محل

المحكمة اهتمام قد ارتكبت في إقليم دولة طرف ، أو بمعرفة أحد رعاياها ، في حين أن 

تمارس اختصاصها عند موافقة دولة غير طرف على اختصاص المحكمة و هذا على أن 

، في حين أن قبول 17تكون الجريمة قد ارتكبت في إقليمها  أو كان المتهم أحد رعاياها

اختصاص المحكمة بموجب إعالن مودع لدى مسجل المحكمة بناء على طلب من المدعي 

  .العام

في حين تعتبر المادة الثامنة من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بمثابة خطوة     

  : 18هامة في مجال تحديد طوائف جرائم تحديدا تفصيليا ، حيث نصت على مايلي
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يكون للمحكمة  اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب ، و السيما عندما ترتكب في  ـ 1

  .أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائمإطار خطة أو سياسية عامة 

  ".جرائم الحرب" لغرض هذا النظام ، تعنى  ـ 2

، أي أي  1949أغسطس /أب 12االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف المؤرخة في )أ(

فعل من األفعال التالية ضد األشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات 

  :الصلة

  .القتل العمد"1"

  .التعذيب أو المعاملة الالإنسانية ، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية"2"

  .تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة"3"

إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات و االستالء عليها دون أن تكون هناك ضرورة "4"

  .للقانون و بطريقة عابثةعسكرية تبرر ذلك و بالمخالفة 

إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف " 5"

  .قوات دولية معادية

تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن " 6"

  .يحاكم محاكمة عادلة و نظامية

  .ير المشروع اإلبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غ" 7"

  .أخذ رهائن" 8"

االنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين و األعراف السارية على المنازعات الدولية )ب(

  :المسلحة ، في النطاق الثابت للقانون الدولي ، أي فعل من األفعال التالية

ال  بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيينتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين "1"

  .في األعمال الحربية يشاركون

  .تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية ، أي المواقع التي ال تشكل أهدافا عسكرية"2"

أو مركبات  ن أو منشآت أو مواد أو وحدات تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمي"3"

مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم عمال بميثاق األمم المتحدة 

ماداموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات 

  .المسلحة
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اح أو عن تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في األرو"4"

إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو عن إحداث ضرر واسع النطاق و 

طويل األجل و شديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب 

  .العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة

الء التي ال تكون أهدافا مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العز" 5"

  .عسكرية ، بأية وسيلة كانت

قتل أو جرح مقاتل استسلم مختارا ، يكون قد ألقى سالحه أو لم تعد لديه وسيلة " 6"

  .للدفاع

أو علم   شارته العسكرية وزيه العسكري  إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو" 7"

رية ، وكذلك الشعارات المميزة التفاقيات جنيف األمم المتحدة أو شارتها و أزيائها العسك

  . مما يسفر عن موت األفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم

قيام دولة االحتالل ، على نحو مباشر أو غير مباشر ، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين "8"

 إلى األرض التي تحتلها ، أو إبعاد أو نقل كل سكان األرض المحتلة   أو أجزاء منهم

  .داخل هذه األرض أو خارجها

أو الفنية  لألغراض الدينية أو التعليمية  تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة " 9"

أو العلمية أو الخيرية ، و اآلثار التاريخية ، و المستشفيات و أماكن تجمع المرضى و 

  .الجرحى ، شريطة أال تكون أهدافا عسكرية

أو ألي نوع   سلطة طرف معاد للتشويه البدني  تحتإخضاع األشخاص الموجودين " 10"

أو معالجة األسنان أو   ال تبررها المعالجة الطبية  من التجارب الطبية أو العلمية التي

المعالجة في المستشفى للشخص المعني و التي ال تجرى لصالحه و تتسبب في وفاة ذلك 

  .الشخص أو أولئك األشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد

  .قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدراً" 11"

  .إعالن أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة" 12"

تدمير ممتلكات العدو أو االستالء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو االستالء مما تحتمه " 13"

  .ضرورات الحرب

ادى ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة إعالن أن حقوق و دعاوى رعايا الطرف المع" 14"

  .في أية محكمة
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إجبار رعايا الطرف المعادى على االشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم ، " 15"

  .حتى و إن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة

  .نهب أي بلدة أو مكان حتى و إن تم االستالء عليه عنوة" 16"

  .السموم أو األسلحة المسممةاستخدام " 17"

استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات و جميع ما في حكمها من " 18"

  .السوائل أو المواد أو األجهزة

استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشرى ، مثل " 19"

سم الرصاصة أو الرصاصات الرصاصات ذات األغلفة الصلبة التي ال تغطى كامل ج

  . المحززة الغالف

استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضراراً زائدة أو " 20"

أالما ال لزوم لها أو أن تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات 

د و األساليب الحربية موضع المسلحة ، بشرط أن تكون هذه األسلحة و القذائف و الموا

حظر شامل و أن تدرج في مرفق لهذا النظام األساسي ، عن طريق تعديل يتفق و األحكام 

  .123،  121ذات الصلة الواردة في المادتين 

  .االعتداء على كرامة الشخص ، و بخاصة المعاملة المهينة و الحاطة بالكرامة" 21"

و اإلكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو االغتصاب أو االستعباد الجنسي أ" 22"

، أو التعقيم القسري ، أو أي شكل آخر من أشكال  7من المادة ) و( 2المعرف في الفقرة 

  .العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا التفاقيات جنيف

استغالل وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية إلضفاء الحصانة " 23"

  .لعمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينةمن ا

تعمد توجيه هجمات ضد المباني و المواد و الوحدات الطبية ووسائل النقل  و " 24"

  .األفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبنية في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي

الحرب بحرمانهم من المواد التي ال غنى تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب " 25"

عنها لبقائهم ، بما في ذلك تعمد عرقلة اإلمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في 

  .اتفاقيات جنيف

تجنيد األطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة " 26"

  . مال الحربيةالوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعليا في األع
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 3في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي ،  االنتهاكات الجسيمة للمادة )ج(

، و هي أي من  1949أغسطس /آب 12المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع المؤرخة 

األفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكا فعليا في األعمال الحربية ، 

د القوات المسلحة الذين ألقوا سالحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن بما في ذلك أفرا

  .القتال بسبب المرض أو اإلصابة أو االحتجاز أو ألي سبب آخر

استعمال العنف ضد الحياة و األشخاص ، و بخاصة القتل بجميع  أنواعه ، و التشويه "1"

  .، و المعاملة القاسية ، و التعذيب

  .ة الشخص ، و بخاصة المعاملة المهينة و الحاطة بالكرامةاالعتداء على كرام"2"

  .أخذ الرهائن"3"

إصدار أحكام و تنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة نظاميا "4"

  .تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموما بأنه ال غنى عنها

ت الطابع الدولي   و بالتالي فهي على المنازعات المسلحة غير ذا) ج( 2تنطبق الفقرة )د(

ال تنطبق على حاالت االضطرابات و التوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال 

  . العنف المنفردة أو المتقطعة و غيرها من األعمال ذات الطبيعة المماثلة

االنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين و األعراف السارية على المنازعات المسلحة ) ه(

  :ير ذات الطابع الدولي ، في النطاق الثابت للقانون الدولي ، أي أي من األفعال التالية غ

توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين ال يشاركون " 1"

  .مباشرة في األعمال الحربية

ل   و األفراد تعمد توجيه هجمات ضد المباني و المواد و الوحدات الطبية ووسائل النق" 2"

  .من مستعملي الشعارات المميزة المبنية في اتفاقية جنيف طبقا للقانون الدولي

تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات  أو مركبات " 3"

مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم عمال بميثاق األمم المتحدة 

حقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي ما داموا يست

  .للمنازعات المسلحة

تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية   أو الفنية " 4"

أو العملية أو الخيرية ، و اآلثار التاريخية ، و المستشفيات ، و أمكان تجمع المرضى و 

  .  الجرحى ، شريطة أال تكون أهدافا عسكرية

  .وةنهب أي بلدة أو مكان حتى و إن تم االستالء عليه عن" 5"
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االغتصاب أو االستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو " 6"

أو التعقيم القسري ، أو أي شكل آخر من أشكال  7من المادة ) و( 2المعرف في الفقرة 

  .المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع 3العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا للمادة 

األطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة أو تجنيد " 7"

  .في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في األعمال الحربية

إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين ألسباب تتصل بالنزاع ، ما لم يكن ذلك بداع " 8"

  .ة ملحةمن أمن المدنيين المعنيين أو ألسباب عسكري

  .قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدرا" 9"

  .إلعالن أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة" 10"

إخضاع األشخاص الموجودين تحت سلطة طرف آخر في النزاع للتشويه البدني أو " 11"

ان ألي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي ال تبررها المعالجة الطبية أو معالجة األسن

أو المعالجة في المستشفى للشخص المعنى و التي ال تجرى لصالحه و تتسبب في وفاة 

  .ذلك الشخص أو أولئك األشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد

تدمير ممتلكات العدو أو االستالء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو االستالء مما تحتمه " 12"

  .ضرورة الحرب

على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي   و بالتالي فهي  )ه( 2تنطبق الفقرة ) و(

ال تنطبق على حاالت االضطرابات و التوترات الداخلية ، مثل أعمال العنف المنفردة أو 

المتقطعة أو غيرها من األعمال ذات الطبيعة   المماثلة ، و تنطبق على المنازعات التي 

مسلح متطاول األجل بين السلطات الحكومية و تقع في إقليم دولة عندما يوجد صراع 

  .جماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه الجماعات

ما يؤثر على مسؤولية الحكومة عن حفظ      ) د(و ) ج( 2ـــ ليس في الفقرتين  3

أو إقرار القانون و النظام في الدولة أو عن الدفاع عن وحدة الدولة و سالمتها اإلقليمية ، 

  .ائل المشروعةبجميع الوس

قد  12و بالرجوع للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية نجد أن نص المادة       

  .حددت شروطاً مسبقة لممارسة االختصاص 

و للممارسة المحكمة اختصاصها على الجرائم المحددة في النظام األساسي للمحكمة    

من نفس النظام  13ادة يجب توافر مجموعة من الشروط و هذا ما جاء في نص الم

  : 19األساسي حيث نص على ما يلي
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وفقا  5للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة "     

  :ألحكام هذا النظام األساسي في األحوال التالية 

 حالة يبدو فيها أن جريمة أو 14إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة )أ(

  .أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت

إذا مجلس األمن ، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة ، حالة إلى )ب(

  .المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت

وفقا إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم )ج(

  . "  15للمادة 

  : ة ــــخاتم
تعد المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية دولية أنشئت لمحاكمة المجرمين الذين        

يرتكبون جرائم خطيرة في العالم ، إذ أن المحكمة الجنائية الدولية و منذ دخولها حيز 

أصبحت تعتبر الهيئة القضائية الدولية التي يحاكم أمامها كل  2002جويلية  01النفاذ في 

  .يمة تدخل في اختصاصها من يرتكب جر

و تتكون المحكمة من أجهزة تتمثل في هيئة الرئاسة ، شعبة استئناف    و شعبة       

 18ابتدائية و شعبة تمهيدية ، و مكتب المدعي العام و قلم المحكمة و تتكون المحكمة من 

  . قاضياً 
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  المراجع و الهوامش 
المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، دار النهضة العربية ــــ أبو الخير أحمد عطية ،  1

 . 13، ص  1999، القاهرة ، 
ـــ خالد بن عبد اهللا آل خليف الغامدي ، معوقات تطبيق القانون الدولي الجنائي أمام  2

المحكمة الجنائية الدولية ، أطروحة الدكتوراه في الفلسفة في العلوم األمنية ، كلية 

، ص  2013ا قسم العدالة الجنائية ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الدراسات العلي

43  . 
ـــ عبد الخالق محمد عبد المنعم ، الجرائم الدولية ، دراسة تأصيلية للجرائم ضد  3

اإلنسانية والسالم و جرائم الحرب ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 

 . 37، ص  1989
محمود شريف بسيوني ، المحكمة الجنائية الدولية ، نشأتها و نظامها األساسي ـــ  4

مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية و المحاكم الجنائية الدولية السابقة ، نادي القضاة ، 

 . 10ــ  09، ص  2002،  2، ط القاهرة    مصر ،
  :، نقال عن  45 ــ خالد بن عبد اهللا آل خليف الغامدي ، مرجع سابق ، ص 5

       طعيمان يحي عبد اهللا ، جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية ، جرائم الحرب

                في نظام المحكمة الجنائية الدولية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية العلوم الشرعية

        اليمنية للطباعة و النشر، منشورة لدى دار الكتب  2010و القانونية ، الجامعة اليمنية ، 

 . 61، ص  2010األولى ، اليمن ، صنعاء ،  ةو التوزيع ، الطبع
ـــ زياد عيتاني ، المحكمة الجنائية الدولية و تطور القانون الدولي الجنائي ،  6

نقال . 146، ص  2009منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة األولى ، لبنان ، بيروت ، 

  :عن 

القرار المذكور ضمن المنشورات الرسمية لقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة في نص 

  :على الموقع  1947دورتها سنة 

www.un.org/documents/ga/res/2/ares3.htm. 
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ـــ صالح الدين عامر ، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمالحقة مجرمي  7

ي اإلنساني ، دليل للتطبيق على الصعيد الحرب ، مقال نشور في مجلة القانون الدول

 .  443، القاهرة ، ص  2003الوطني ، بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر ، 

 . 68ـــ محمود شريف بسيوني ، مرجع سابق ، ص  8
 .  1998من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  34ـــ أنظر نص المادة  9

القهوجي ، القانون الدولي الجنائي ، أهم الجرائم الدولية ، ـــ علي عبد القادر  10

المحاكم الدولية الجنائية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة األولى ، لبنان ، بيروت ، 

 . 314، ص  2001
 . 315ـــ مرجع نفسه ، ص  11
 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 35ـــ أنظر نص المادة  12
، و أنظر أيضا نص  317ـــ علي عبد القادر القهوجي ، مرجع سابق ، ص  13

 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 36المادة 
 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 2الفقرة  38ـــ المادة  14
 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 3الفقرة  38ــ المادة  15
 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 4الفقرة  38ـــ المادة  16
 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 39ـــ المادة  17
 . 149ــ محمود شريف بسيوني ، مرجع سابق ، ص  18
 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 08ـــ المادة  19
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البحوث والدراسات العلميةمجلة   
 جامعة الدكتور يحيى فارس

Email :  :  revue@univ-medea.dz 
 
 

 القانون المدني الجزائري يف إيجار المـال الشـائع
  

   نادية بوخرص/ أ
  الحقوقكلية

 المديةجامعة الدكتور يحي فارس 

nadia.hidaya@yahoo.fr 
  

 
Résumé : 
 

  Tous copropriétaire a l’indivis a la pleine propriété de sa quote- part, Il 
peut en d'utiliser et exploiter et disposer et de l’administrer, pourvu qu’il 
ne porte pas  préjudice  aux droits de ses co- indivisaires. 
   Cet article examine la règle de la jouissance de la chose commune à 
travers le loyer qui est une manifestation de l'administration ordinaire de 
la propriété indivis. 
   L'étude a porté sur clarifier les diverses hypothèses pour cette location, 
vient à la majorité des co- indivisaires à louer la chose commune est 
fréquent, et le co- indivisaire à louer la chose commune, sans le 
consentement des autres co- indivisaires, l'étude a également révélé 
beaucoup de résultats. 

  :ملخصال
 و استغاللها و استعمالها حق فله تاما، حصته ملكا يملك الشيوع في شريك كل إن    

 .الشركاء باقي بحقوق ضررا يلحق أن دون إدارتها و فيها التصرف



308 
  2015ديسمرب . 2ج،9ع: جملة البحوث والدراسات العلمية                                           

 من يعتبر الذي اإليجار طريق عن الشائع بالمال االنتفاع حكم البحث هذا يتناول   
 .الشائعة للملكية المعتادة اإلدارة مظاهر

 األمر يتعلق إذ اإليجار، لهذا المختلفة الفروض توضيح على الدراسة انصبت قد و   
 دون الشائع بإيجار المال قيام احد الشركاء و الشائع، للمال الشركاء أغلبية بإيجار
 .النتائج من العديد إلى الدراسة خلصت كما الشركاء، بقية موافقة

 مقدمة
تعتبر الملكية حافزا لألفراد للقيام بالعمل واإلنتاج مما يؤدي إلى ازدهار االقتصاد  

وتقدمه، واألصل أن الملكية تكون مفرزة، إذ يكون المال مملوكا لشخص واحد، أما إذا 

تعدد المالك لشيء واحد، من غير أن  يخصص لكل منهم جزء مادي معين فيه، كان كل 

أو مشتاعا، أو شريكا في الملك، وكل واحد من هؤالء يملك منهم مالكا على الشيوع، 

حصته الشائعة ملكا تاما ، وينتج عن ذلك أن يكون لكل شريك الحق في استعمال الشيء 

  .واستغالله  والتصرف فيه مع مراعاة حقوق اآلخرين

إن تعاصر الحقوق المتساوية للشركاء على الشيء الواحد غالبا ما يؤدي إلى التنافس 

ما بينهم في الحصول على منفعته، وهو ما يؤدي إلى الحد من قيمة هذه المنفعة، إن لم في

يعطلها بالكامل، ألجل ذلك كان البد على المشرع أن يضع تنظيما خاصا للملكية الشائعة 

يراعى فيه التوفيق بين تمكين المالك على الشيوع من ممارسة سلطات االستعمال 

الحقوق المماثلة و المعاصرة للشركاء اآلخرين على نفس واالستغالل والتصرف، وبين 

، ال سيما مسألة إدارة المال الشائع، بما فيها عقد اإليجار من خالل وضع قواعد   الشيء

لهذه اإلدارة من شأنها أن تيسر عليهم القيام بها، وأن تحسم ما يغلب وقوعه من خالفات 

  .بينهم

لتزم من خالله المؤجر بتمكين المستأجر من يعد عقد اإليجار من عقود اإلدارة ، ي

بالعين محل العقد، وقد يكون المؤجر غير مالك للعين المؤجرة و بالتالي ال   عاالنتفا

يستطيع أن يؤجرها ، أو يؤجر و لو ما يعادل حصته منها، كما هو الحال بالنسبة للشريك 

  .في المال الشائع

لذلك سنحاول في هذا البحث توضيح األحكام المنظمة لإلدارة المعتادة للمال الشائع   

إيجار عن طريق اإليجار، سواء ألحد الشركاء أو للغير، و يتبين ذلك بمعالجة مسالة 

انفراد احد الشركاء بإيجار المال  وكذا حالة، )مبحث أول(أغلبية الشركاء للمال الشائع 

  ).مبحث ثان(بقية الشركاء الشائع دون موافقة 
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  إيجار أغلبية الشركاء للمال الشائع: المبحث األول
الشائع ال يكون صحيحا ونافذا في حق الشركاء إال إذا صدر  لإن إيجار الما     

بإجماعهم، غير أن  هذا الشرط قد يؤدي إلى تعطيل إدارة المال الشائع واستثماره، حيث 

ن ، لذلك فقد تدخل المشرع ووضع نظاما متدرجا يصعـب إجماع الناس على أمر معي

من القانون 716يكفل مواجهة الفروض المختلفة إليجار المال الشائع ، فنص في المادة 

 :المدني الجزائري على ما يأتي
يكون ملزما للجميع كل ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال اإلدارة المعتادة ((  

ساس قيمة األنصباء، فإن لـم تـوجد أغلبية فللمحكمة بناء على ، وتحسب األغلبية على أ

طلب أحد الشركاء أن تتخذ التدابـير الالزمة،ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال 

  .الشائع 

، كما أن لها أن تضع لإلدارة ولحسن االنتفاع بالمال اولألغلبية أيضا أن تختار مدير    

أكان الخلف عاما أم كان  ءخلفاء الشركاء جميعا سواالشائع نظاما يسري حتى على 

  .خاصا

  )).وإذا تولى احـد الشركاء اإلدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيـال عنهم    

يتضح من خالل هذا النص أن هناك تدرجا في النظام الموضوع لإلدارة المعتادة للمال    

األغلبية على اإليجار أو لم تتفق   الشائع التي من صورها اإليجار بحـسب ما إذا اتفقت

  :وهو ما سنفصله فيما يلي 

  .أغلبية الشركاء إيجار المال الشائع تولي:  المطلب األول
إذا اتفق أغلبية الشركاء على اإليجار يكون نافذا في حقهم جميعا، وتعد األغلبية نائبة      

نيابة قانونية عن األقلية ، فتعتبر اإلجارة التي عـقدها األغلبية نافذة في حق أنفسهم ، 

وفي حق األقلية ، وال يكون لألقلية أن تعترض علـى ذلك قانونا ، وال أن تنازع 

انتفاعه بالعين المشاعة إال إذا أثبتت أن هناك تواطأ بينه و بين األغلبية  المستأجر في

بهدف اإلضرار بها،هنا يجوز ألي واحد من األقلية أن يطلب عدم نـفاذ اإلجارة في 

  .حقـه

مدني جزائري فان األغلبية تحسب على أساس قيمة  716/1ووفقا لنص المادة    

فهي أغلبية مطلقة تملك أكثر من نصف المال ال على أساس عدد الشركاء، األنصبة 

لم تتعسف  الشائع، سواء كانت شريكا واحدا أو أكثر، ورأي األغلبية نافذ على األقلية ما

  . ]xxiii[في استعمال حقها في اإلدارة
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قد يؤدي  إلى فغير أن احتساب األغلبية المطلقة على أساس قيمة األنصبة أمر منتقد،     

االستئثار وحده بأعمال اإلدارة المعتادة على النحو الذي يراه، تمكين شريك واحد من 

نظرا لكونه مالكا لمعظم حصصه ودون اكتراث برأي باقي الشركاء، وقد يكون رأيهم هو 

األصوب باعتباره رأي الجماعة، ولعل ذلك يدفعهم للمطالبة بالقسمة وفض الشيوع، 

يك بالتعسف في استعمال الحق، ولم خاصة إذا لم يستطيعوا الطعن في قرارات هذا الشر

  .]1[يقدم أصحاب هذا االنتقاد معيارا بديال الحتساب األغلبية المطلقة

وعليه فمن حق الشريك الذي يملك أكثر من نصف المال الشائع أن يقوم بتأجيره وحده    

ي يملك الثلث وأجر لشريك آخر يملك الثلث كان اإليجار نافذا ف ء، وإذا كان أحد الشركا

حق الشريك الباقي والذي يملك الثلث الباقي ، ألن المؤجــر والمستأجر يملكان ثلثي 

المال الشائع فتحققت بذلك األغلبية، وينفرد الشريك المستأجر بمنفعة العين كلها بصفته 

  .] 2[مالكا لجزء منها ومستأجرا لجزء آخر

لمال بالمزاد العلني ، فان رسا وإذا أريد قسمة المال الشائع ولم يمكن ذلك، يتم بيع ا    

المزاد على الشريك المستأجر ينتهي اإليجـار باتحاد الذمة ، ألن الشريك الراسي عليه 

المزاد أصبح مالكا للعين كلها ، أما إذا رسا المزاد على الشريك غير المستأجر ورغب 

ه بنسبة الحصة الشريك المستأجر في الباقي من العين كلها كمستأجر فإن األجرة تزيد علي

التي كانت له في العين بعد أن أصبحت هذه الحصة ملكا لشريك آخر بموجب رسو المزاد 

، أما إذا رسا المزاد على أجنبي فإن اإليجار ينفذ فـي حقه بشرط ثبوت تاريخه قبل 

  .]3[مرسى المزاد

وحرصا على حسن اإلدارة المعتادة للمال الشائع خول المشرع لألغلبية عدة        

مدني جزائري،حيث يجوز لألغلبية المطلقة  716/2سلطات منها ما نصت عليه المادة

المتمثلة في الشركاء الذين يملكون أكثر من نصف المال الشائع أن يعينوا مديرا له للقيام 

دود ما قد تضعه هذه األغلبية من نظام لإلدارة المعتادة أو بأعمال اإلدارة المعتادة، في ح

  .]4[من قيود لسلطة المدير، والمدير قد يكون من بين الشركاء أو من الغير

فبدال من أن تقـوم األغلبية باإليجار بنفسها لها أن تعين مديرا للقيام بذلك، سواء كان هذا 

الصادر منه يكون نافذا في حق الجميع لمدة  المدير شريكا أم أجنبيا، وبالتالي فإن اإليجار

  .ال تتجاوز ثالث سنوات
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ولألغلبية أن تضع لإلدارة ولحسن االنتفاع بالمال الشائع نظاما خاصا يعين بمقتضاه       

من يتولى إدارة المال الشائع وتبين فيه شروط هذه اإلدارة ، وحدودها ، بحيث ال يتجاوز 

ي هذا النظـام على الجميع بما فيهم األقلية ،وعلى الحدود المرسومة له ، ويســر

 .]5[. كان الخلف عاما كالورثة أو خاصا كالمشتري خلفائهم سواء
لم تقيد اإليجار الصادر من ذوي األغلبية بمدة  716أن المادة و تجدر اإلشارة إلى    

، وهذا ال محددة ال تتجاوز ثالث سنوات، حيث قصرت حكمها على أعمال اإلدارة المعتادة

مدني جزائري،  ألن المقصـود بأعمال اإلدارة  468يعني تطبيق مضمون المادة 

المعتادة ، األعمال التي ال تقتضي تغييرا أساسيا أو تعديال في الغرض الذي أعد له المال 

  . الشائع

إال لمدة  األقلية   ومع ذلك فإن اإليجار الصادر من ذوي األغلبية ال يكون نافذا في حق      

  :]6[ثالث سنوات لألسباب التالية 

أن اإليجار من أعمال اإلدارة المعتادة إذا لم تزد مدته عن ثالث سنوات : السبب األول 

، و من ثم ال يجوز لمن ال يملك إال ]7[من القانون المدني الجزائري 573/2طبقا للمادة 

بترخيص من السلطة المختصة  حق اإلدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته عن ثالث سنوات إال

  .، فإذا ما عقد إيجارا لمدة أطول أنقصت المدة إلى ثالث سنوات

أن اإليجار يكون صادرا من ذوي األغلبية باألصالة عن أنفسهم وبالنيابة : السبب الثاني 

  .عـن ذوي األقلية ، والنائب ال يجوز أن يؤجر عن األصيل ألكثر من ثالث سنوات 

منه إال إذا كان نافذا في حق جميع  ةإن إيجار المال الشائع ال فائد: السبب الثالث 

الشركـاء، فال محل العتباره نافذا فيما يجاوز ثالث سنوات في حق األغلبية التي أبرمته 

دون األقلية ، وإذا كان لذوي األغلبية الحق في تجديد اإليجار لثالث سنوات أخرى بعد 

واضحا أنه ال فائدة إذن من تقرير عدم نفاذ اإليجار  انتهاء الثالث األولى فـقد يبدو

الصادر من األغلبية ألكثر مـن ثالث سنوات طالمـا أن األمر كذلك ،  و فائـدة ذلك 

في الواقع تظهـر في حالة ما إذا غير أحد المؤجرين رأيه ، وانظم إلى األقلية وبانضمامه 

 ناألغلبية الجديدة أن تنهي اإليجار عهذا أصبحت األقلية أغلبية ، وبالتالي جاز لهـذه 

طريق عدم تجديده بعد انتهاء الثالث سنوات ، وال يكون لها هذا الحق إذا اعتبرت اإليجار 

  .)8[نافذا لكل مدته حيث ال تستطيع األغلبية الجديدة أن تفعل شيئا حيال ذلك
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ة ، حيث تنص الضمني كما يمكن القيام بأعمال اإلدارة المعتادة عن طريق الوكالة   

وإذا تولى احـد الشركاء اإلدارة دون ((  :على انه  من القانون المدني 716/3المادة 

  )) .اعتراض من الباقين عد وكيـال عنهم 

فإذا قام احد الشركاء ، أيا كان مقدار حصته ، بتأجير المال الشائع كله أو جزء منه    

اعتراضهم أو اعتراض األقلية لشريك آخر أو ألجنبي بعلم الشركاء الباقين وعدم 

فقط،عندئذ يعد هذا الشريك القائم باإليجار وكيال عن الجميع، ويكون إيجاره نافذا في 

  .حقهم لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات ما لم يوجد نص قانوني يخالف ذلك

ويعد هذا المدير أصيال عن نفسه، ووكيال وكالة عامة ضمنية عن باقي الشركاء، فإذا    

ض أحد الشركاء على قيام هذا المدير بأعمال اإلدارة، ال يعزل المدير إال إذا كان اعتر

المعترضون يملكون أغلبية األنصبة على أساس ما يقرره القانون من التزام األقلية برأي 

  .] 9[من القانون المدني 716/1وقرار األغلبية في المادة

  .لإليجارحكم انتفاء األغلبية الالزمة :  المطلب الثاني

إن األصل في اإلدارة المعتادة للمال الشائع أن تكون للشركاء مجتمعين إذا أمكن       

اإلجماع ، فإن لم يمكن ، فلألغلبية على أساس قيمة األنصبة ، وهذه األغلبية إما أن 

تتولى اإلدارة مباشرة ، و إما أن تختار مديرا أو أكثر من بينها أو من أجانب عنها ، 

تضع للمدير نظاما يلتزم به في إدارته للمال الشائع ، فإذا لم تتوافر األغلبية  ولها أن

لإلدارة المباشرة أو لتعيين مدير ، وتولى أحد الشركاء اإلدارة دون اعتراض من 

الباقين ، عد وكيال في اإلدارة ويبقى وكيال ما لم يعترض عليه أغلبية الشركاء ، فإذا 

تولى اإلدارة أحد الشركاء أو توالها و اعترض عليه االغلبية لم تتوافر األغلبية و لم ي

وحـرصا من المشرع علـى عدم ، قامت الحاجة إلى تعيين مدير للمال الشائع ، 

تعطيل اإلدارة أجاز في مثل هذه الحاالت ألي من الشركاء مهما قل نصيبه أن يطلب 

عند الحاجة من يدير المال  من المحكمة أن تتخذ التدابير الالزمة ، وللمحكمة أن تعين

  .مدني  716 ةالشائع سواء من بين الشركاء أم من الغير تطبيقا للماد

تجوز الحراسة القضائية على األموال : (( مدني على انه  604تنص المادة       

المشتركة في حالة شغور اإلدارة  أو قيام نزاع بين الشركاء إذا تبين أن الحراسة هي 
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ية لحفظ حقوق ذوي الشأن و تنتهي الحراسة في هذه األموال إذا عين الوسيلة الضرور

  )).مسئول إداري بصفة مؤقتة أو دائمة 

إذا تعذر توافر األغلبية المطلقة على أساس قيم األنصباء  716/1وفقا لنص المادة   

عذر إلدارة المال الشائع إدارة عادية ، كأن ينقسم المال الشائع مناصفة بين شريكين ، ويت

على اإلدارة العادية ، في هذه الحالة ، وفي غيرها ، يستطيع كل مالك مشتاع ،  ااتفاقهم

أيا كان مقدار حصته ، أن يطلب من المحكمة اتخاذ التدابير الالزمة التي تقتضيهــا 

أعمال اإلدارة : الضرورة  والمقصـود بالتدابير التي تقتضيها الضرورة في هذا الصدد 

لها ، أو التي يترتب على تأجيلها إلحاق ضرر جسيم بالمال العادية التي ال يمكن تأجي

بيع المحصول من األرض المشتركة خشيـة تلفه : الشائع ، أو بمصلحة الشركاء ومثالها 

، أو استئجار مخزن لحفظ المحصول من األرض المشتركة خشية تلفه ، ترميم العقار 

الزراعية لمن تقدم الستئجارها الشائع أو صيانته ، و قد تأمر المحكمة بإيجار األرض 

  . ]10 [خوفا من زوال هذه الصفقة  و تندب لذلك احد الشركاء إلبرام عقد اإليجار

مطلقة     ليعطي للقاضي سلطـة  مدني جاء مطلقا 716و يالحظ أن نص المادة   

في تقدير توافر حالة الضرورة، وفي اتخاذ اإلجراء الذي يراه كافيا و مناسبا لحماية 

  .]11[وق الشركاء، كتعيين حارس قضائي يتولى اإلدارة مؤقتا لحين انتهاء النزاعحق

األساس القانوني للحراسة على المال الشائع ، و لتوضيح هذه المسالة ال بد من تحديد      

حيث نشأ خالف فقهي حول مدى اعتبار حالة الشيوع في حد ذاتها تصلح أساسا للحراسة 

من القانون المدني، أم يلزم 718، 717، 716الشائع وفقا للمواد القضائية على المال 

من القانون  606توافر الشروط القانونية العامة للحراسة القضائية الواردة في المادة 

  .]12[المدني

إذا تعذرت إدارة المال الشائع و لم تتوفر األغلبية : ذهب بعض الفقهاء إلى انه       

الالزمة ، أو توافرت و لم تتفق على رأي بصدد ذلك، كان لكل شريك الحق في أن يطلب 

المال الشائع  من بين الشركاء أو من الغير، وتتخذ  من المحكمة المختصة تعيين من يدير

، و ذلك على سند من ]13[الالزمة التي تقتضيهــا ضرورة المحافظة عليهالمحكمة التدابير 

  .من القانون المدني 716/1القانون في المادة 

الحراسة على المال الشائع لها طبيعة خاصة، و : وقد ذهب اتجاه في الفقه إلى أن       

اع الواجب توافرها بالتالي ال يشترط فيها توافر شروط قيام الخطر و االستعجال و قيام النز



314 
  2015ديسمرب . 2ج،9ع: جملة البحوث والدراسات العلمية                                           

في دعاوى الحراسة، بل يكفي لفرض الحراسة القضائية على األموال الشائعة مجرد كونها 

  .]14[ شائعة، إذا لم يتفق الشركاء على اإلدارة

إال أن جانبا آخر من الفقه يرى أن فرض الحراسة القضائية على المال الشائع مرده        

، الن الشيوع )مدني 606المادة(ص العام في الحراسة نصوص القانون المدني ، وخاصة الن

في حد ذاته مجردا عن شروط الحراسة ليس موجبا لفرض الحراسة، ألنه قد ال يكون هناك 

خالف بين الشركاء على إدارة المال الشائع رغم قيام حالة الشيوع، أو يكون العقار شائعا 

ون هناك محل لوضعه تحت الحراسة بطبيعته ومن الممكن االنتفاع به دون خالف، فال يك

  .)15[ القضائية وذلك النتفاء الحكمة التي من اجلها يوضع المال تحت الحراسة

وعليه ، فان مجرد توافر حالة الشيوع ال يكفي للحكم بالحراسة، و ليس سببا       

  .الختصاص القضاء المستعجل بفرض الحراسة طالما تخلفت شروطها العامة 

القـاضي بناء على طلب  هالقضائية هي إجراء تحفظي مؤقت يأمر بلحراسة فا    

صاحب المصلحة بوضع عقار أو منقول أو مجموع من المال  يقوم فــي شأنه نزاع أو 

يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد أمين يتولى حفظه وإدارته ليرده مع غلته المقبوضة 

قيام نزاع جدي مبرر : شروط التالية، و لقيامها يجب توفر ال]16[لمن يثبت له الحق فيه

وجود خطر عاجل، عـدم المساس بأصل الحق، المصـلحــة، و أن تكون  للحراسة،

  .المال المتنازع عليه ظالحراسة القضائية الوسيلة الضرورية لحف

إن النزاع حول اإلدارة العادية للمال الشائع يتحقق به الخطر العاجل المبرر للحكم       

لقضائية، و لذلك فان من سلطة القضاء فرض الحراسة على األموال المتنازع بالحراسة ا

عليها عند عدم اتفاقهم على اإلدارة ، أو على تعيين مدير مؤقت للمال الشائع يتولى اإلدارة، 

  .]17[و ترتب على هذا الخالف التأخير في إجراءات القسمة للمال الشائع

الحالة ، سوى القيام بأعمال اإلدارة العادية ، وليس  إن المحكمة ال تستطيع ، في هذه      

، وكذلك ليس لها قسمة المال الشائع مهايأة  ]18[من سلطتها القيام بأعمال اإلدارة غير العادية

، وذلك ألن سلطة المحكمة في اتخاذ التدابير التي )مكانية أو زمانية( ، أيا كان نوع المهايأة 

تقتضيها الضرورة رهين بتعذر اتـفاق األغلبية المطلقة على أساس قيم األنصبة في القيام 

، وبالتالي فاألعمال التي تستطيع المحكمة  716/1بأعمال اإلدارة العادية وفقا لسياق المادة 

أن تتخذها في هذه الحالة هي أعمال اإلدارة العادية دون غيرها ، وليس من بينها قسمة 

المهايـأة التي تطلب المشرع النعقادها ضرورة موافقة جميع الشركاء عليها ، ولم يسمح 

عندما يطلبها أحد الشركاء أثناء للمحكمة باألمر بها ، إال في حالــة استثنائية ، وذلك 
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إجراءات القسمة النهائية حيث تعرف بالقسمة التمهيدية، واالستثناء ال يقاس عليه وال يتوسع 

  . ]19[في تفسيره

و قد تقوم الحاجة إلى الحراسة القضائية حتى و لو كان للمال الشائع مديرا دائما     

م تتفق على مدير آخر يحل محله ، أو لم تتفق عينته األغلبية ، وأساء اإلدارة فرأت عزله ول

األغلبية على عزله و أقام أحد الشركاء الدعوى بعزله أمام القضاء لسوء إدارته أو لخيانته 

أو إجحافه بحقوق األقلية أو ألي أمر آخر يستوجب عزله ، ففي هذه الحالة قد يكون هناك 

ن يحل محل المدير المعزول، خطر عاجل من ترك المال الشائع دون مدير حتى يعين م

  .وهي حالة تستدعي  وضع المال تحت الحراسة القضائية  

وإذا طلب أحد الشركاء قسمة المال الشائع ، وطالت إجراءات القسمة و تنازع الشركاء      

في إدارة المال طوال المدة التي تدوم فيها اإلجراءات وكانت هناك أسباب جدية للخشية من 

هذه المدة أو من نقصه لسوء اإلدارة ، جاز ألي شريك أن يطلب وضع  ضياع الريع في

المال تحت الحراسة فيدير الحارس المال الشائع ويقبض ريعه و يوزعه على الشركاء إذا لم 

  ]20[تكن أنصبتهم متنازعا فيها، أو يودعه خزانة المحكمة على ذمة الفصل في النزاع

 اإليجار المحكمة إلدارة المال الشائع فال يتجاوز وعليه أن يلتزم بالشروط التي وضعتها
  .]21[الصادر منه مدة ثالث سنوات ما لم يقرر الحكم الذي عينه مدة أقل أو أكثر إليجاره 

إال أن إجراء تعيين مدير للمال الشائع ليس هو الحراسة القضائية ، الن المدير يكون 

موضوعية أمام محكمة الموضوع المختصة دائما و ليس مؤقتا، و الن تعيينه يكون بدعوى 

من القانون المدني تحت  716األولى من المادة ، أما الحراسة القضائية فتأتي تطبيقا للفقرة

  . طائلة سلطة المحكمة في اتخاذ التدابير الالزمة للمحافظة على المال الشائع

ر المال الشائع ، ، للمحكمة أن تعين عند الحاجة من يدي716/1ووفقا لنص المادة       

سواء أكان من بيـن الشركاء أو من غيرهم ، وتقوم المحكمة بإدارة المال الشائع ، وفقا 

لهذه المادة ، كما لو أنها األغلبية المطلقة للشركاء على أساس قيمة األنصبة ، ولذلك فهي 

لمال الشائع تتنحى تاركة اإلدارة في حالة عودة أغلبيــة الشركاء إلى االتفاق على إدارة ا

إدارة عادية ، وكذلك يتنحى المدير الذي اختارته المحكمة ما لم تبقه األغلبية العائدة في 

منصبـه، فإدارة المال الشائع بواسطة المحكمة ، قد تنتهي بعودة األغلبية إلى االتفاق على 

  . ]22[اإلدارة ، أو بانقضاء الشيوع بالقسمة

أما مهمة الحارس القضائي فتنتهي بانتهاء المهمة المسندة إليه، أو باتفاق الشركاء على      

 58504طريقة إلدارة المال الشائع ، و هو ما أكدته المحكمة العليا في قرار لها تحت رقم 
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من المقرر قانونا انه تجوز الحراسة : ((قضت فيه بأنه ]xxiv[19/03/1990المؤرخ في 

األموال التي تركها المتوفى في حالة قيام نزاع بين الورثة و ذلك لحفظ  القضائية على

حقوق ذوي الشأن، و تنتهي الحراسة بزوال سبب قيامها ، و من ثم فان القضاء بخالف هذا 

  )).يعد خرقا للقانون

و تجدر اإلشارة إلى أن مجمل قواعد الفقه اإلسالمي تقضي بوجوب اتفاق جميع      

ء أي عمل من أعمال التصرف بمعناه الواسع بما فيه أعمال اإلدارة ، حيث الشركاء إلمضا

الواردة على مبدأ اإلجماع في اإلدارة المعتادة للمال الشائع والمنصوص  تأن االستثناءا

عليها في القانون المدني الجزائري المتمثلة أساسا في سلطتي األغلبية و القضاء في إدارة 

القواعد الفقهية، لكن يوجد رأي فقهي يراعي المصلحة العامة  المال الشائع ال تتفق مع

تقتضيها المصلحة و هي مصلحة عامة  ]23[إن هذه األحكام: " للشركاء حيث يرى صاحبه

الشيوع ، فإذا لم تكن وسيلة لالتفاق بين الشركاء أو إلنهاء  ىبالنسبة إلى كل مال مشترك عل

هذا النظام ، و في مثل هذه الحال ال يعد ذلك هذا الشيوع فان الضرورة تقضي بوضع مثل 

  .]24[" خروجا على المبادئ الشرعية، إذ مراعاة المصلحة يعد من األدلة الشرعية

  انفراد احد الشركاء بإيجار المال الشائع: المبحث الثاني
من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع  716و  715إذا كان مفاد المادتين      

يثبت لألغلبية المطلقة للشركاء ، فمتى صدر اإليجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها أو 

من احد الشركاء دون أن تكون له اغلبيه األنصبة ، فان اإليجار و إن وقع صحيحا و نافذا 

لم يقروه  اين المستأجر منه إال انه ال يسري في حق باقي الشركاء طالمفيما بينه و ب

صراحة أو ضمنا ، على أساس أن اإليجار يقع في جزء منه على ملك الغير أي ملك باقي 

الشركاء، غير انه قد يقوم الشريك بإبرام عقد إيجار مع احد الشركاء أو مع أجنبي دون 

من القانون المدني حيث  716/3أجازتها المادة اعتراض من باقي الشركاء، وهي حالة 

  ".وإذا تولى احد الشركاء اإلدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيال عنهم:" قضت بأنه

أما إذا اعترض بعض الشركاء على اإلجارة فهي مسالة تحتاج إلى تفصيل     

  :و هو ما نتناوله في المطالب التاليةلتوضيحها، 

  جار الشريك حصته الشائعة من المالحكم إي: المطلب األول
إن الحصة الشائعة هي السلم الساري إلى كل جزء من أجزاء المال المشترك كما لو     

كانت دار مشتركة بين ثالثة أشخاص بالتساوي فيكون ما في هذه الدار من غرف و 

  .]25[ أخشاب و حجارة و غيرها مشتركا بينهم لكل واحد منهم الثلث
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م الشريك بتأجير حصته الشائعة لشريكه، أو ألجنبي عنه من غير الشركاء و و قد يقو    

  .دون موافقتهم، األمر الذي يدفعنا إلى التساؤل حول حكم هذا اإليجار في القانون المدني

كل شريك في الشيوع يملك : (( من القانون المدني التي تقضي بأنه  714وفقا للمادة     

يتصرف فيها وان يستولي على ثمارها و أن يستعملها بحيث ال حصته ملكا تاما، و له أن 

، فيجوز للشريك أن يؤجر حصته الشائعة في المال ))يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء

الشائع ، ويكون هذا اإليجار صحيحا و نافذا دون حاجة للحصول على رضا و موافقة 

يؤجرها ال باعتبارها شيئا ماديا  بقية الشركاء ، والشريك عندما يؤجر حصته الشائعة إنما

ينتفع به المستأجر، بل باعتبارها حقا معنويا يجوز إيجاره كسائر الحقوق المعنوية ، فإذا 

أجرت على هذا األساس كان اإليجار صحيحا ونافذا في حق بقية الشركاء دون حاجة 

نـه ال للحصول على رضاهم ، ولكن حـقوق المستأجر فـي هذه الحالة تكون ضيقة ، أل

يستطيع أن يتسلم ما استأجره في الشيوع لينتفع به ، حيث يتعذر على المؤجر أن يسلمه 

على المستأجر أن ينتفع بهذه الحصة، ألن كل واحد من  يالحصة الشائعة ويتعذر بالتال

الشركاء اآلخرين له في كل ذرة مـن المال الشائع مثــل ما للشريك المؤجر من حقوق 

مادامت حقوق الشركاء غير مفرزة،  وإلى أن تتم القسمة ال يكون لمستأجر الحصة 

انتفاعه بأي جزء من  الشائعة  ما للشريك المؤجر ،فال يكون له سوى مشاركة المؤجر

أجزاء العين المؤجرة، فإذا تمت القسمـة وتسلم المستأجر حصة المؤجر المقررة 

  .]26 [انحصرت أثار اإليجار في هذه الحصة فقط

هذا، وألغلبية الشركاء أن تقر عمال من أعمال اإلدارة المعتادة، كتأجير المال الشائع      

عامل مع الشريك المؤجر، و يكون هذا اإليجار لمستأجر آخر أجنبي غير المستأجر المت

نافذا في حق كل من الشريك المؤجر و المستأجر منه، و ليس للمستأجر هنا إال الرجوع 

  .على مؤجره طبقا للقواعد العامة

أما إذا قام بتأجيرها إلى شريك معه فإن اإليجار يكون صحيحا ، ألنه إذا كان      

، فمن باب أولى في حالة اإليجار للشريك، فيكون بذلك صحيحا في حالة اإليجار ألجنبي

الشريك المستأجر مالكا للعـين المؤجرة ومستأجرا لحصة الشريك المؤجر ، ويكون هذا 

اإليجار نافذا في حق باقي الشركاء إذا اجتمع للمؤجر والمستأجر منه أغلبية األنصبة ، و 

ية األنصبة االعتراض على هذا إذا لم يكن كذلك ، جاز لباقي الشركاء أصحاب أغلب

طرد المستأجر الشريك رعاية لحقوقهم و مصالحهم في االنتفاع بالمال    ياإليجار، وبالتال

  . )27[الشائع 



318 
  2015ديسمرب . 2ج،9ع: جملة البحوث والدراسات العلمية                                           

وإذا كان عقد اإليجار للحصة الشائعة صحيحا في الحالتين ، فللمستأجر أن ينتفع بها      

للمؤجر ألن المال  لم يقسم بعد قسمة بالمهايأة أو بالتخلية على أن تعود الحصة الشائعة 

  .]28[نهائية

فإذا ما كان المال الشائع ملكا لشريكين اثنين و اجر احدهما نصيبه لألخر، يصبح هذا      

الشريك منتفعا بنصيبه باعتباره مالكا و بنصيب شريكه باعتباره مستأجرا فإذا ما انقضى 

رة المال الشائع و االنتفاع به، كان يقسماه هذا اإليجار كان لهما أن يتفقا على طريقة إلدا

قسمة مهاياة، أو أن يؤجراه لشريك أخر أجنبي عنهما، و إذا لم يتفقا على ذلك و لم يطلب 

احدهما القسمة جاز لكل شريك أن ينتفع بالمال الشائع كل بقدر نصيبه، أما إذا لم ينقض 

لمال كالمنزل مثال، فيباع بالمزاد هذا اإليجار و أراد الشريكان القسمة و لم تمكن قسمة ا

العلني و إذا رسا على الشريك المستأجر انقضى عقد اإليجار باتحاد الذمة، الن الشريك 

الراسي عليه المزاد أصبح مالكا للجزء الذي كان مستأجرا له، أما إذا رسا المزاد على 

نسبة النصيب الذي الشريك المؤجر و آثر المستأجر البقاء في العين كلها زادت األجرة ب

  .]29[كان له في العين بعد أن أصبح هذا النصيب ملكا للمؤجر بموجب مرسى المزاد

وهكذا نجد أن القانون يتفق مع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في الفقه اإلسالمي من       

جواز  إجارة الحصة الشائعة للشريك ولغيره مع تفصيل ذهب إليه الفقه القانوني من 

ألغلبية التي تملك أكثر من نصف المال الشائع الحق في االعتراض على إيجار إعطاء ا

الشريك لحصته الشائعـة أو إقرار هذا اإليجار، وهو تفصيل لم يتعرض له فقهاء الفقه 

اإلسالمي ، لكن ليس هناك ما يمنع من األخذ به ألنه ال ضرر وال ضرار في الفقه 

ضــرر حيث قدرت األغلبية ذلك كان اإليجار اإلسالمي فإذا ما ترتب على اإليجار 

نافذ في حقهم وإذا كان الهدف من اإليجار اإلضرار باألقلية كان اإليجار أيضا غير  رغي

  . نافذ 

  حكم إيجار الشريك جزءا مفرزا من المال الشائع: المطلب الثاني
إذا قام الشريك بتأجير جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته الشائعة فان هذا     

اإليجار يعد صحيحا بين طرفيه المؤجر و المستأجر ، إال أن الشريك المؤجر ال يستطيع 

أن يسلم هذا الجزء المفرز إلى المستأجر ، ألن ذلك يصطدم بحقوق باقي الشركاء الذين 

لى ذلك ، ولهم إذا قام المؤجر بتسليم المستأجر العين المؤجرة أن من حقهم أن يعترضوا ع

  .يطردوه منها إن شغلها في أي وقت دون انتظار نتيجة القسمة و ما ستسفر عنه
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يدفع بدعوى الطرد بوجوب انتظار نتيجة القسمة الحتمال وقوع  نوليس للمستأجر أ 

فإن اإليـجار في هـذه الحالة  الجزء المؤجر فـي نصـيب الشريك المؤجِر ، وبالتالي

وإن كان صحيحا بين طرفيه إال أنه ال ينفذ في حق باقي الشركاء، ويكون معلقا علـى 

  .]30[شـرط حصول القسمة بين الشركاء ووقوع ذلك الجزء المفرز من نصيب المؤجر

فإذا ما تمت القسمة و وقع الجزء المفرز المؤجر في نصيب المؤجِر ، أنتجت      

جارة أثارها من وقت القسمة أو من وقت بدء االنتفاع ، و بذلك يزول عن الشيء اإل

المـؤجر حقوق الشركاء اآلخرين ، ويخلص للشريك المؤجر الذي وقع فـي نصيبه ، 

  .]31[وال يوجــد من ثم ما يمنع من تنفيذ عقد اإليجار بين الشريك المؤجر والمستأجر

ي نصيب شريك آخر غير المؤجِر فاإليجار غير نافذ في أما إذا وقع الجزء المؤجر ف     

حقه، وال يلزم الشريك الذي وقع في نصيبه الجزء المفرز باإليجار الصادر من شريكه ، 

  .و بالتالي ال يمكن تنفيذ هذا اإليجار بين الشريك المؤجر و المستأجر

  .لمؤجِر أم ال؟و لكن هل ينتقل حق اإليجار إلى الجزء الذي آل إلى الشريك ا     

لقد اختلف الفقهاء بشأن انتقال هذا اإليجار إلى ما وقع في نصيب الشريك المؤجر      

بعد القسمة أم ال، فبعضهم قال بانتقاله و البعض اآلخـر قال أنه ال ينتـقل ، ويرجع 

هل اإليجار يعد من أعمال التصرف أم من أعمال اإلدارة؟، : سبـب اختالفهم في ذلك إلى

  :قسموا نتيجة لذلك إلى اتجاهينفان

إذا : (( و التي تقضي بأنه  714/2يرى أن ما جاء في نص المادة  :االتجاه األول   

كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة 

في نصيب المتصرف ، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل 

إبطال التصرف إذا كان يجهل  إلى المتصرف بطريق القسمة، و للمتصرف إليه الحق في

، قاصر على التصرفات الناقلة .))أن المتصرف ال يملك العين المتصرف فيها مفرزة

للملكية ، كالبيع و الهبة، و من ثم فال يمكن تطبيق فكرة الحلول العيني في هذه الحالة، 

صادر لكون أن اإليجار ال يعد من أعمال التصرف و أن النص ال يسري على اإليجار ال

من الشريك قبل القسمة، و ال ينتقل بذلك هذا اإليجار إلى الجزء المفرز الذي وقع في 

نصيب الشريك المؤجر بعد القسمة، و ما للمستأجر في هذه الحالة إال طلب الفسخ مع 

  .]32[التعويض لعدم تمكنه من تسلم العين المؤجرة و االنتفاع بها

فقها ، حيث يرى بانتقال اإليجار إلى الجزء  و هو الرأي الراجح :االتجاه الثاني  

المفرز الذي وقع في نصيب الشريك المؤجر طبقا لنظرية الحلول العيني المقررة في 
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التصرف، و حجته في ذلك أن غرض الحلول العيني هو تصحيح التصرفات القانونية 

ام ومطلق ع 716/2الصادرة من احد الشركاء قبل القسمة قدر اإلمكان، وان نص المادة 

ال يتناول التصرفات التي تؤدي إلى التغيير بكل ما له صلة بحقوق الشركاء اآلخرين، 

فالمقصود بالتصرف في هذا النص ليس التصرف الناقل للملكية أو الحقوق العينية 

األخرى فحسب، و إنما وجب تفسير التصرف تفسيرا واسعا ليشمل مطلق التصرفات و 

ال في الشيوع، الناقلة للملكية و الغير الناقلة لها، و بالتالي األعمال التي تصدر عن الم

  .32[يدخل اإليجار في نطاقها أيضا

ووفقا لهذا الرأي فانه إذا وقع الجزء المؤجر في نصيب غير نصيب الشريك المؤجر     

  .فان اإليجار ينتقل إلى هذا الجزء األخير وفقا لنظرية الحلول العيني

بانتقال هذا اإليجار إلى نصيب المؤجر بعد القسمة، فليس للمستأجر أن  هذا، وإذا قلنا    

يعترض على نتيجة القسمة فهي نافذة في حقه، وال حاجة لتسجيلها لكونها مقررة للحق و 

ليست منشئة له فيما بين المتعاقدين، بل يجب تسجيلها و شهرها في مواجهة الغير الذين 

  .]33[لقسمةلهم حقوق عينية على العقار محل ا

وما على المستأجر في هذه الحالة إال طلب إبطال اإليجار إذا كان يجهل أن الشريك     

  .المؤجر ال يملك العين المؤجرة مفرزة على أساس الغلط الجوهري بتوافر شروطه

وليس من حق المؤجر أن يطالب المستأجر بالموافقة على قبول الجزء الواقع في     

نصيبه، الن المستأجر ربما تكون رغبته قد انصرفت إلى استئجار هذا الجزء بالذات 

 .]34[ألغراض خاصة به فال يجبر على قبول غيره

  حكم إيجار الشريك كّل المال الشائع: المطلب الثالث
احد الشركاء بإيجار كل المال الشائع و اعترض عليه بقية الشركاء، كان هذا إذا انفرد     

االعتراض عزال له عن وكالته الضمنية، و من ثم ال يمكن اعتبار هذا الشريك وكيال عن 

  .بقية الشركاء و ال ممثال لألغلبية، فال ينفذ إيجاره في مواجهتهم

على كل المال الشائع واعترض أغلبية الشريك منصبا  نفإذا كان اإليجار الصادر م    

الشركاء الذين يـملكون أكثر من نصف المال الشائع فإن اإليجار يأخذ حكم إيجار ملك 

، وقبل أن نفصل إيجار الشريك لكل المال الشائع سنبين في إيجاز حكم إيجار ]35[الغير

ر بالمستأجر ، ملك الغير ، فإيجار ملك الغير تظهر فيه عالقات متعددة ، عالقة المؤج

  .وعالقة المؤجر بالمالك الحقيقي ، وعالقة المستأجر بالمالك الحقيقي
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فإن اإليجار يكون صحيحا فيما بينهما ، وهو بذلك  عالقة المؤجر بالمستأجرأما عن     

يختلف عن بيع ملك الغير من ناحية أن هذا األخير قابل لإلبطال فيما بين طرفيه أي البائع 

والمشتري ذلـك أن بيع ملك الغير قد ورد في شأن بطالنه نصوص خاصة وهي المواد 

لتوسع فيها ، ولما لم ، وهي نصوص استثنائية ال يجوز ا) مدني  399 – 397( من 

يوجد نص  تشريعي بشـأن إيجار مـلك الغير ، فإن القواعد العامة هي التي تطبق وهذه 

القواعد تقضي بأن إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر ويختلف البيع 

فكان عن اإليجار في هذا الصدد من ناحية أن البائع لملك الغير ال يستطيع أن ينقل الملكية 

البيع الصادر منه قابال لإلبطال ، أما المؤجر لملك الغير فإنـه يستطيع أن يسلم عين ال 

يملكها وليس له حق انتفاع بها وال حق اإلدارة وما دام المالك الحقيقـي لم يتعرض 

 ثللمستأجر فليس للمستأجر أن يطلب إبطال اإليجار أو فسخه ، بخالف بيع ملك الغير حي

  .]36[أن يطلب اإلبطال ال الفسخ من قبل أن يتعرض له المالك الحقيقييحق للمشتري 

، فإذا كان المؤجر قد ترك العين المؤجرة عالقة المؤجر بالمالك الحقيقي أما عن      

فـي يـد المستأجر ولم يستردها منه ، فمن حق المالك الحقيقي أن يرجع على المؤجر 

ؤجر قد أثرى على حساب المالك الحقيقي ، األول منهما أن الم: بالتعويض لسببيـن

والسبب الثاني أن المالك الحقيقي قد حرم من االنتفاع بملكه بسبب عمل المؤجر غير 

  .المشروع 

، فهذه العالقة ال يؤثر فيها صحة اإليجار لعالقة المستأجر بالمالك الحقيقيو بالنسبة      

نافذ في حق المالك الحقيقي ألنه لم بين المستأجر والمؤجر ، حيث أن العقد يكون غير 

يكن طرفا فيه ، وبالتالي يستطيع المالك الحقيقي أن يسترد العين من تحت يد المستأجر، 

كما يستطيع أن يؤجرها لمستأجر آخر فيفضل هذا األخير على المستأجر من غيـر 

لى المالك ، وإذا فعل المالك الحقيقي ذلك فمن حق المستأجر أن يرجع بالضمان ع

المؤجـر وأن يطالب بفسخ اإليجار ، وقد يقر المالك الحقيقي اإليجار الصادر من المؤجر 

  .]37[في هذه الحالة فيكون العقد نافذا في حقه ويحل محل المؤجر في حقوقه والتزاماتـه

في صحة إيجار ملك الغير فيما بين المؤجر والمستأجر كونهما  حسني  أو  روال يؤث     

فعلى فرض أنهما سيئي النية ، يسهل تأويل العقد  بأن المؤجر وهو عالم بأنه سيئي النية 

أيضا بأن العين ليست ملكا للمؤجر بأن  مغير مالك للعين تعهد مع ذلك للمستأجر وهو عال

يمكنه من حق االنتفاع بهذه العيـن وليس في طبيعة هذا التعهد ما يجعله غير قابل للتنفيذ 

كـل منهما بتنفيذ ما التزم به فليس في طبيعة األشياء ما يجعل  ، فمن الجائز أن يقوم
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تنفيذ المؤجر مسـتحيال في هذا الغرض ، وبالتالي يكون العقد صحيحا ، أما إذا لم 

يستطيع المؤجر تنفيذ    التزامه فمن حق المستأجر أن يطالب بفسخ العقد مع التعويض إذا 

لنية هو اآلخر فالعبرة بنية المستأجر ال بنية كان حسن النية حتى ولو كان المؤجر حسن ا

  .المؤجر

أما إذا كان المستأجر سيء النية فال يستطيع أن يطالب بالتعويض حتى ولو كان     

  .  ]38[المؤجر سيء النية هو اآلخر

وعلى هذا إذا قام الشريك بتأجير كل المال الشائع وهو ال يملك أغلبية األنصبة ،     

واعترضت األغلبية التي تملك أكثر من نصف المال الشائع فإن اإليجار كما سبق أن قلنا 

يأخذ حكم إيجـار ملك الغير، وبناء على ذلك فإن إيجار الشريك لكل الـمال الشائع يكون 

نافذ في حق المالكين جميعا لعدم  رالمتعاقدين أي المؤجر والمستأجر غيصحيحا فيما بين 

توافر نيابـة المؤجر عن الشركاء في هذه الحالة ، وال ينفذ اإليجار حتى في حصة 

الشريك المؤجـر إذ هو ال يستطيـع أن يسلم هذه الحصة مفرزة إلى المستأجر طالما لم 

ي حق للشركاء  الباقين اعتبار المستأجر متعرضا تقسم العين ولو قسمة مهايأة ، و بالتال

إذا كان قد وضع يده على العقار بالفعل ، و جاز لهم بذلك إخراجه من العين دون أن 

  .39[يجبروا علـى انتظار نتيجة القسمة

كما يجوز لهم تأجير المال الشائع إلى مستأجر أخر يكون هو صاحب الحق في االنتفاع 

أجرها من األغلبية، و ليس للمستأجر المتعامل مع الشريك أن يبقى بالعين إذا كان قد است

في أي جزء من المال الشائع و لو صغر، و ليس له الدفع بدعوى الطرد باإلخالء بوجوب 

انتظار نتيجة القسمة و احتمال وقوع الجزء المؤجر في نصيب الشريك المؤجر، ألنه ليس 

، فيجوز من ثم طرده و رد -المؤجر-مدينهلهذا المستأجر إن يتمسك بحق ليس ثابتا ل

فمن حق  ]40[العين إلى الشركاء، أو تسليمها للمستأجر الثاني و تمكينه من االنتفاع بها

  .الشركاء أال ينتظروا نتيجة القسمة

أما إذا آثر هؤالء الشركاء انتظار القسمة و تمت عينا، فان اإليجار ينفذ في الجزء     

المفرز الذي وقع في نصيب الشريك المؤجر، و ال ينفذ في حق غيره من الشركاء ، الن 

للقسمة اثر رجعي تجعل المؤجر مالكا لهذا الجزء المفرز وقت اإليجار ، ومن ثم يتأكد 

  .]41[مكن التعرض له من احد، بمعنى يصبح هذا اإليجار نهائياحق المستأجر و ال ي

أما إذا لم تكن العين الشائعة  قابلة للقسمة وبيعت في المزاد العلني ، فإن رسا المزاد     

على الشريك المؤجـر نفذ اإليجار في كل العين بفضل األثر الرجعي للقسمة ، وإن رسا 
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ن اإليجار ال ينفذ في حقه وله أن يسترد العين المزاد على شريك آخر غيـر المؤجر فإ

من تحت يد المستأجر ألن الراسي عليه المزاد يعد هو المالك للعين منذ األصل وتكون 

  .اإلجارة واردة على ملك الغير 

وإذا رسا المزاد على أجنبي اعتبر رسو المزاد بيعا ، و وجب على الراسي عليه      

الثابت التاريخ السابق على البيع في حدود نصيب المؤجر المـزاد أن يحتـرم اإليـجار 

فقط ، ألن اإليجار كان فيما يتعلق بحصص الشركاء اآلخرين وارد على ملك الغير فال 

ينفذ بالنسبة إلـى حصصهم، لكن يالحظ أنه ليس لهذا الحكم نتيجة عملية ألن اإليجار 

ي الشيوع ، وهذه الحصة ال الواجب احترامه هنا واقــع على حصة الشريك المؤجر ف

يمكن تسليمها ، و بذلك للراسي عليه المزاد حق إخراج المستأجر من العين، ويبقى أمام 

  .]42 [المستأجر فسخ اإليجار مع مطالبة المؤجر بالتعويض

وهكذا نجد أن إيجار الشريك لكل المال الشائع بال إذن من الشركاء يكون صحيحـا     

ـال لإلبطال فيما يعادل حصص باقي الشركاء ،ألن القول بذلك ال فيما يعادل حصتـه قاب

الصادر من  ريترتب عليه ضرر لباقي الشركـاء، فإن هم رأوا المصلحة في إقرار اإليجا

الشريك كان لهم ذلك حيث قدروا المصلحة في هذا اإليجار، وإن هم لم يقروه كان اإليجار 

  .غير نافذ في حقهم 

 ةويترتب على صحة إيجار الشريك لكل المال الشائع فيما بينه وبين المستأجر عد   

    : نتائج

ال يجوز للمؤجر أو المستأجر طلب إبطال اإليجار ، أما بالنسبة للمؤجر فال يجوز له  –أ 

ذلك ولو بحجة أن شركاءه قد اعترضوا على اإلجارة وطالبوه بتمكينهم من االنتفاع 

لنسبة للمستأجر فال يجـوز لـه أن يطلب اإلبطال بحجة أن عدم نفاذها في بأنصبتهم ، وبا

  .حق الشركاء اآلخرين يهدد حقه في االنتفاع بالعين المؤجـرة إال إذا كان واقعا في غلط

ال يجـوز للمستأجر أن يـطالب بفسخ العقد إذا كان المؤجر قد سلمه العين  –ب 

، أما إذا لم يستطيع تمكين المستأجر من 43[بها  المؤجرة ولم يتعرض له أحد في انتفاعه

  .]44[االنتفاع بالعين كان للمستأجر أن يطلب الفسخ مع التعويض طبقا للقواعد العامة

للمستأجر بصفته دائنا للمؤجر أن يستعمل حقوق مدنيه قبل باقي الشركاء وإذا كان  –ج 

إال أنه يستعمل حقوق مدينه قبل حق الدائنية ال يخوله حقا مباشرا على العين المؤجرة ، 

    شركائه عن طريق الدعوى غير المباشرة كحق االشتراك في االنتفاع ودعوى القسمة

]5 4[.  
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 81يجوز للمستأجر أن يطلب إبطال اإلجارة للغلط إذا توافرت شروطه طبقا للمادتين  -د 

  :مدني وهي 82و 

  .لكل العين كأن يكون المستأجر معتقدا وقت االستئجار أن المؤجر مال –

  .أن يكون الغلط جوهريا  –

  .بأن يكون المؤجر واقعا في الغلط نفسه ، أو من السهل عليه أن يتبينه –

فإذا توافـرت هذه الشروط جاز للمستأجر أن يطلب إبطال اإلجارة للغلط والذي يتعلق    

، أما مجرد عدم ملكية المؤجر للعين المؤجرة ال يعد غلطا ]46[جير بحق المؤجر في التأ

يجعل المستأجر يتمسك باإلبطال طالما أن المؤجر مكنه من االنتفاع بالعين المؤجرة ، 

واإليجار الصادر من الشريك في هذه الحالة ال ينفذ في حق باقي الشركاء ، حتى في 

م هذه الحصة مفـرزة للمستأجـر ما حصة الشريك المؤجر حيث هو ال يستطيع تسلي

دامت العين لم تقسم ولو قسمة مهايأة ، ويترتب على ذلك أنه من حق الشركاء في هذه 

الحالة إخراج المستأجر من كل العين ويستردها منه باعتبار أن لهم فـي كـل جزء 

  . ]47[منهـا حصة وال يستطيع المستأجر أن يبقى في أي جزء منها مهما صغر

  :ــةخاتمـ

بعد هذا العرض الوجيز لمختلف األحكام المتعلقة بإيجار المال الشائع في القانون         

  :المدني الجزائري نخلص إلى النتائج التالية

ملكية الشريك لحصته الشائعة تعد ملكية تامة ولكنها مقيدة بعدم حريته في التصرف فيها  -

بملك غيره من شركائه في ذلك المال الستمرار الشيوع، وتعلق ملكيته لحصته الشائعة 

  .الشائع

إن المبدأ العام في إيجار المال الشائع في الفقه اإلسالمي هو اإلجماع  أي اتفاق جميع  -

: الشركاء عليه، في حين أن القانون المدني أورد استثناءات على هذا المبدأ ، تتمثل في

الشائع ، و سلطة القضاء في حق األغلبية المطلقة حسب قيمة األنصبة في إيجار المال 

  .تعيين مدير للمال الشائع أو  وضعه تحت الحراسة القضائية

ال يحق ألحد من الشركاء أن ينفرد بالتصرف أو إدارة أي جزٍء من المال الشائع  -

إال بعد أن يأذن له بقية الشركاء وذلك لتعلق حق كل واحد منهم بذلك المال الشائع، وأي 

بدون اإلذن المسبق من بقية الشركاء ال يعتد به إال إذا أجازه  تصرٍف يصدر من الشريك

  .هؤالء الشركاء
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يجوز للشريك تأجير حصته الشائعة لشريكه في المال الشائع وذلك لتمكن  -

الشريك المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة، كما يجوز له تأجير حصته الشائعة 

في التصرف فيما يملكه وخاصة إذا لم يلحق ألجنبي،  وهذا الرأي يتفق مع حرية المالك 

 .ضرراً ببقية الشركاء
بحقهم  -في حالة إجازتهم لعقد اإلجار- يمكن لبقية الشركاء الرجوع على المؤجر -

  .في األجرة وذلك ألن هذه األجرة ثمرة مترتبة على التصرف فيما يملكونه بتأجيره

ال تنشأ عالقة مباشرة بين المستأجر وبقية الشركاء وإنما تنشأ العالقة فقط بينه   -

 .وبين الشريك المؤجر
إن إيجار الشريك لكل المال الشائع بال إذن من الشركاء يكون صحيحـا فيما  -

يعادل حصتـه قابـال لإلبطال فيما يعادل حصص باقي الشركاء، ألن القول بذلك ال 

باقي الشركـاء فإن هم رأوا المصلحة في إقرار اإليجار الصادر يترتب عليه ضرر ل

من الشريك كان لهم ذلك حيث قدروا المصلحة في هذا اإليجار ، وإن هم لم يقروه كان 

 .اإليجار غير نافذ في حقهم
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