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اؼبعيار ؾبلة علمية ؿبكمة تنشر البحوث األكاديبية كالدراسات الفكرية كالعلمية كاألدبية  -

. الٍب َف يسبق نشرىا من قبل
 .اعبزائر. دكرية تصدر مرتْب يف السنة عن اؼبركز اعبامعي بتيسمسيلت- 
 .تيقبل البحوث باللغات العربية كالفرنسية كاالقبليزية- 
 .ضركرة كجود ـبتصر أك سبهيد للمقاؿ سواء باللغة العربية أك األجنبية-
.  زبضع البحوث كالدراسات اؼبقدمة للمجلة للشركط األكاديبية اؼبتعارؼ عليها- 
. زبضع  البحوث للتحكيم من طرؼ اللجنة العلمية للمجلة- 
 سنتيم عن 4هبامش ( 29.7/21)تيقدـ البحوث كالدراسات مكتوبة يف كرقة على مقاس - 

. عن أعلى الصفحة كأسفلها سنتيم 4.4 يبْب الصفحة كيسارىا كىامش
 كيف اؽبامش باػبط نفسو حجم ،(16) حجم (Traditional Arabic)ط ػة بخػتتم الكتاب- 
(14.) 
تتم كتابة البحوث كاملة أك الفقرات كاؼبصطلحات كالكلمات باللغة األجنبية داخل - 

، كيف اؽبامش (12)حجم  (Times new roman)البحوث اؼبكتوبة باللغة الفرنسية خبط 
(. 10)باػبط نفسو حجم 

. تكوف اؽبوامش كاإلحاالت يف آخر الدراسة كال يستعمل فيها التهميش األكتوماتيكي- 
.   ييقدـ البحث يف قرص مضغوط كنسخة كرقية مطبوعة- 
.  صفحة15صفحات كال تتجاكز  10ال يقل حجم البحث عن - 
. األعماؿ اؼبقدمة ال تيرٌد إُف أصحاهبا سواء نشرت أـ َف تنشر- 
كما .راء كأحكاـ الكتابآاؼبواد اؼبنشورة تعرب عن آراء أصحاهبا، كاجمللة غّب مسئولة عن - 

. أف ترتيب البحوث ىبضع العتبارات تقنية كفنية
 

اؼبدير اؼبسئوؿ عن النشر                                                                        
محمـد بلحسيـن .                                                                         د
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 .مدير مساعد مكلف بالدراسات. بلحسين محمد. د  :     المديرالمسؤول عن النشر 
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                        عرجان نورة       :التنفيذ التقني 
     عبد القادر رابحي  :تصميم الغالف 
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كهًخ انملك                      
     هبدر هبيأة ربرير ؾبلة اؼبعيار، كىي تستعد القباز العدد الثامن على أرض الواقع، أف 

ترفع إُف قرائها الكراـ مشركعها الذم تسعى كٌل ؾبلة ؿبكمة أف تصل إليو ابتداء من األعداد 
القادمة، كىو مشركع نقلها إُف ؾبلة دكلية ؿبكمة معَبؼ هبا من طرؼ ىيئات التقييم العلمي 

 .على مستول اؼبؤسسات اعبامعية الرظبية يف اعبزائر كيف غّبىا من الدكؿ العربية
     كؾبلة اؼبعيار، إذ  تتقدـ خبطى كاثقة من ىذا اؼبشركع النبيل، تتمُب يف عددىا الثامن 
ىذا أف تسارع الزمن من أجل أف ربقق للباحثْب كللطلبة يف اؼبركز اعبامعي بتيسمسيلت ما 

عجزت عنو جامعات أخرل أكثر ًقدمنا منها كأرسخ قىدىمنا يف البحث كالتجربة، كىو استمرارية 
صدكرىا اؼبنتظم الذم عادة ما يكوف العائق األساسي يف انتقاؿ اجملبلت العلمية احملكمة إُف 
مصاؼ اجملبلت الدكلية، كىو يف حٌد ذاتو العائق الذم يقضي على طموحات البحث كأمل 
الباحثْب يف ترسيخ منابر علمية ثابتة بتقاليدىا، ال تغيب بغياب احملٌررين، كال تزكؿ بزكاؿ 

 .اإلرادات، كال تتوقف يتوقف اجملهودات الدافعة إُف طريق االستمرارية
     ككبن يف ؾبلة اؼبعيار، كبمد اهلل على أننا، كإُف ىذا العدد الثامن، َف نواجو ما يعوؽ 
استمرارية صدكرىا اؼبنتظم نظرا لتوٌفر اإلرادة على مستول مسئوِف اؼبركز اعبامعي سواء مع 

كىذا يف حد ذاتو مؤٌشر جاٌد . السيد مدير اؼبركز السابق أك مع السيد مدير اؼبركز اعبديد
كمشجِّع على استمرار اجملهودات الٍب تبذؽبا طاقم ربرير اجمللة من خبلؿ اإلشراؼ على ما 
يصل اجملٌلة من مقاالت، كتوجيهها إُف أساتذة ـبتٌصْب من أجل ربكيمها، كإعادة ترتيبها 

كتبويبها، كالسعي يف النهاية إُف إخراجها يف حٌلة تليق دبا يطمح إليو اؼبركز اعبامعي 
 .بتيسمسيلت من ترسيخ للبحث العلمي كسبكْب للمجهود اؼبعريف اعباد

     كإُف أف نصل إُف توفّب كٌل شركط اجملٌلة الدكلية احملٌكمة الٍب كبن منها قاب قوسْب، 
نشكر كل من ساىم يف ىذا العدد كيف األعداد السابقة، كنتمُب أف هبد الباحثوف فيو مادة 

 .علمية يف مستول ما ينتظركهنا منها
 
                                                                                                          المدير المسئول عن النشر

 ؿبمد بلحسْب. د
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انؤاٚخ ٔانزبهٚـ 

 رلافك انْموٚخ ٔانٕصٕلٛخ
 

ىهٔلٙ لجل انمبكه . ك

 - رٛبهد–اثٍ فهلٌٔ عبيمخ 

 :يمليخ
إٌف مفهـو التاريخ ال يكاد يستقر على تصور ثابت قاٌر فهو يتأرجح بْب توثيق كقائع  

الزماف من حيث التعيْب كالتوقيت يف كل ما لو عبلقة باإلنساف، كبْب االستقصاء الذم يعِب 
اؼبعرفة الٍب يرـك الفيلسوؼ إُف تكوينها، من خبلؿ ما وبققو ىذا اإلنساف من ؾبهود 

كمنجزات كحضارات، لتصبح ىذه الوقائع مسلمات ال يعَبيها الشك كال تتسٌلل إليها الريبة، 
 الٍب تتأسس على اليقينية كترفض (1)فيتحجر الذىن  البشرم عندىا؛ ألهنا تتخذ صفة الوثوقية

النقاش أك مراجعة أسس مواقفها كحيثياهتا، بصفتها كاقع ملموس متحقق يف األعياف مسٌلم 
بو بعيد عن االرتياب الذم يعٌد من أجبديات التشكيل الفٌِب حيث تتمادل شعرية القوؿ 
كزبتلف زكايا التلقي، نظران لتعدد الفهومات كتنوع الداللة، لذا سيكوف التاريخ سردان، جافان 

. كمباشران، للجهود كاألحداث كاألعماؿ الٍب قاـ هبا اإلنساف
 

  :ؽمٛمخ انزبهٚـ
 كالدكؿ، األياـ عن أخبار على يزيد ال ظاىره يف" التاريخ أفٌ  خلدكف ابن يرل 
 نظر باطنو يف )...( األمثاؿ، فيها كتضرب األقواؿ، فيها تنمو األكؿ، القركف من كالسوابق
إذان . (2)"عميق كأسباهبا الوقائع بكيفيات كعلم دقيق، كمبادئها للكائنات كتعليل كربقيق،

 بل تطوره؛ عملية معرفة تتم كي اإلنساف، بطلها الٍب األحداث فالتاريخ يهتم  دبجمل
 فهم يرفض أفٍ  إُف اآلخر ىو قطب بسيد دفع ما كىذا قاطبة، اإلنسانية تطور معرفة
 إُف الفهم ىذا يتعداىا أف ينبغي كإمبا اؼباضية، اغبوادث على اقتصار أنو على التاريخ

 كذبعل شتاهتا، بْب ذبمع الٍب كاػبفية الظاىرة الركابط إُف كاىتداء اغبوادث، ىذه تفسّب"
 الكائن امتداد كالبيئة الزمن مع فبتدة اعبزئيات، متفاعلة اغبلقات متماسكة كحدة منها
 غّب مكوناتو بكل التاريخ تقابل الٍب األحداث تكوف كعندئذ .(3)"كاؼبكاف الزماف يف اغبي

 تكوف أف يبكنها فبل فيهما، كقعت اللذين كاؼبكاف العصر يف إال الكامل ؼبعناىا متخذة
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 ألهنا كاإليهاـ؛ التدليس من نوع عليها مورس إذا إالَّال  آخرين مكاف أك زماف أم يف كذلك
. ؽبا اجَبار ؾبرد بدكهنما تكوف سوؼ

 كاؼبكاف بالزماف ارتباطو حيث من التاريخ بو يتمتع الذم القصور ؽبذا كنتيجة 
 اؼبتجاكزة الشاملة بصورتو باإلنساف يرتبط ؼبا مستوعب غّب التاريخ يصبح احملددين،
 يف مدكنة متفرقة أحداث من يتألف كونو النظرة جزئيٌ  إذان  فالتاريخ .اؼبذكورين للبعدين
 يبكن ال كلذا كاتساعان، مشولية أكثر يعترب الذم الفن عكس على ىذا يف كىو كثائق،
 ىو ػ ذاهتا لتبِب ذاهتا عن تفتش فكرة على شاىد كىو ػ الفن بل الفن، يفٌسر" أفٍ  للتاريخ
 خاصية منو تيستَّالل ما ىو التاريخ إُف األقرب الفن كلٌعل ،(4)"معُب التاريخ على يضفي الذم

. ابتداءن  اإلخبار
 فهو خصيصتْب، بْب هبمع كونو للتاريخ، احملاذم الفِب السرد ترصد يبكننا ىنا من 
 اؼبواصفات بعض ثناياه بْب اغبامل بصفتو مث للركاية، الفنية اػبصائص على القائم األديب اعبنس
 كىل مؤرخ؟ الركائي ىل :نتساءؿ أف لنا وبق لذا التاريخ، مع تقاطعو على تنبِب الٍب العىرضية
. ككفى؟ التأريخ يتقمص فِب خطاب ىو أـ تارىبي خطاب ىو السردم اػبطاب
 

 :رًبً انؤاٚخ ٔانزبهٚـ
 قابل تاريخ كالركاية كقعت ركاية التاريخ" بأفٌ  القاضي غونكور قوؿ من انطبلقان  
 األقرب ىي التارىبية كالوقائع االجتماعية للحقائق تقريرىا بفعل الركاية تكوف ،(5)"للوقوع
 تلك يبِب أف للراكم تتيح أهنا إالٌ  تتمثلو، فهي التاريخ، إُف األدبية األجناس باقي من

 النص كمعمار ىندسة يف األبرز العنصر البناء شعرية من هبعل ما كىو خيالو كفق األحداث
 يف اإلحساس من قدر على نكوف كبالتاريخ، بالوعي اإلبداع نربط حْب لكننا .الركائي
 أف تنفي الٍب الطركحات بعض ىبالف ىذا كلعل ،"لئلبداع مادة التاريخ ازباذ" كجوب
. (6)اإلبداع عليها يتكئ مادة التاريخ يكوف

 تصوره على اؼببدع ذىنية يف بالتاريخ الوعي ينعكس أف الضركرم من نرل لذلك 
 من يتمكن كي .الفِب اإلبداع يف بتجليو تسمح الٍب ـبيلتو كفق األحداث لصّبكرة

 الفن يكوف فقط كعندئذ السابقة، التجارب من االستفادة أك التجاكز أك االستيعاب
. التاريخ عن متعاليان 

 كبرباعة األحداث، لتلك الفنية بالصياغة التاريخ عن يتميز الركائي فالعمل 
 كتوفّب النقائض، كاستحضار اللغوية اؼبؤثرات حشد على يرتكز الذم اللغوم التشكيل
 الركائي يعتمدىا الٍب األساليب من ذلك كغّب اللغوم، االنزياح عن الناتج الدالِف التعدد

 لن كعندىا الفهم، أحادية عن يندٌ  الذم النص ـباتلة من اؼبتلقي لتمكْب لغتو، تطويع يف
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 اللغة، أخبلقيات بْب ضركرم، الختيار اغبدث ذلك سول الكاتب، أماـ" التاريخ يكوف
. (7)..."فيها يتحكم ال قد دالالت األدب إعطاء "األديب يلـز" التاريخ
 اإلبداع عاَف يف يسمو الذم الشعرم القوؿ من ضربان  التارىبية الركاية تغدك ىكذا 
 مواصفات من عرضناه ما بفضل الفن وبقق كونو التاريخ، على اعتمد كإف حٌب األديب

 حقيقيان  مؤشران  حقيقتو يف يعترب ال كالذم نظم، أك كزف من الشعر يتخذه ما غّب للشعرية،
 إذ أٌف القوؿ الشعرم ىو الذم يبتلك خصوصية صبالية كفنية، سواء كاف منثورا .الشعرية على

أك منظومان، فقد يكوف ىذا األخّب ؿبافظان على نظمو لكنو عارو عن أية قيمة إبداعية كصبالية، 
  .كبذا فهو يبتعد عن الشعرية

فالشعرية ال تتحقق إال بفعل اللغة، فهي كامنة يف الصياغة كيف التشكيل األسلويب،  
متولدة عن كيفيات إخراج القوؿ، لذلك يكوف ما يبيز القوؿ الشعرم، التخييل ال الوزف كال 
سرد األحداث كيفما اتفق، أك بطريقة مرجعية سافرة عن معناىا تفتقر إُف اؼبراكغة، كمن 
ىنا تعلو الركاية الفنية القائمة على التخييل إُف الشعر كيتأرجح الشعر الذم يغلب عليو 
اإلفهاـ إُف القوؿ العادم حٌب كإف كاف موزكنا، فاألىٍكُف بالقوؿ الشعرم اػبياؿ حٌب كإف 

. كاف قوالن منثورا مرسبلن، فما بالك بالقوؿ اؼبرسل التارىبي الفارغ من كليهما
 يرفضها كما عصرىا بنت باعتبارىا األحداث يرفض الركائي العمللذلك ظٌل  
 موفقة تعابّب ليست األساليب أف" رأل ىيغل أفٌ  حٌب التارىبية، ؼبعيار الرضوخ دبنطق
 كغبظة الفن من غبظة عن كاؼو  تعبّب ىو أسلوب كل بل كامل؛ تعبّب إُف بالنسبة مبتكرة
 إليهما تستند فبل كالتفكّب العقل على كتعلو الرمز تشرؾ أف بالركاية دفع فبا ،(8)"التاريخ من

 عن اػبركج إُف باللغة يدفع الذم اللغوم التبلعب من يشكلها عما فضبلن  مطلقان،
 رشد ابن ًقبل من العريب النقدم تراثنا يف إليو اؼبشار ذاتو الرٌأم كلعٌلو .كمرجعيتها معياريتها
 القوؿ اؼبوزكف كشعرية القوؿ، ؼبا اعتربكا بْب بالتفريق اىتموا الذين اؼبسلمْب الفبلسفة كسائر

الشعرية كامنة، سواء يف اؼبنظـو أك اؼبنثور، يف إخراج القوؿ على غّب ـبرج العادة، كربريفو 
. (9)عنها

 إلعجاب مثّبة غّب الفِب لؤلثر الوثوقية الغاية ترـك الٍب التارىبية اؼبسحةهبذا تصبح  
 إُف تدين ال الٍب" لغتو يف الفِب العمل قيمة مٍكمن ألفٌ  النتباىو؛ ميشٌدة كال اؼبتلقي
 اختياره كطريقة الفناف حرية تتألق حيث األثر، تاريخ ىو يهمنا فما إذان  .بشيء اؼبوضوع

 ال متوازيْب خطْب يبثبلف التارىبي، نوعها ذلك يف دبا كالركاية فالتاريخ .(10)"اؼبعقوالت بْب
 حدث كإفٍ  بينهما، فيما للٌتماس تدفعهما الٍب التعرجات من ىبلواف ال لكنها يتقطعاف
  .كىكذا ثانية مرة للتوازم يعودا أف يلبثا ما فإهنما كتقاطعا
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 يعودا حٌب ما ؿبطة أك نقطة يف يتبلقيا أك يتماٌسا أف فما يتجاذباف، قطباف فهما 
 أخرل مرٌة يتبلقياف يكادا ما مث ثانية يتجاذبا حٌب يبتعدا يفتئا ما كلكنهما كالتباعد، للتنافر
 لذلك .كالعكس ذباذهبما يكوف تنافرنبا فبقدر .دكاليك كىكذا أمرنبا بادئ إُف يعودا حٌب
. (11)"مبدعان  إنتاجا يكوف أف عن اػبطاب ابتعد للواقع قيمة األدب أعطى كلما"

 ما حولو يتمحور قطب القطبْب، ىذين بْب منجذبة التارىبية الركاية كانت كلىٌما 
 ،(....التواريخ الشخصيات، األماكن، الوقائع،) حيثياتو، بكل التاريخ يبثل مرجعي ىو

 القوؿ) السردم العمل شعرية ؽبا زبضع فنية طقوس من تفرضو دبا اللغة سبثلو آخر كقطب
 من عليو تفرضو ما بكل الكتابة ىاجس يف تنحصر الٍب الركائي غاية خبلؿ من .(الشعرم

 اخَباع" يكوف أف استوجب اإلبداع، عاَف يف كالتيو اؼبألوؼ عن كخركج الواقع عن سبٌرد
 سرعتها صاحبها؛ قدرة فوؽ قدرهتا القياس، كمعطيات الزمن مؤشرات زبَبؽ حركة الكتابة
. (12)"التاريخ سرعة كتفوؽ تساكم
 كاقعنا يف لو إحضار أـ للتارىبي ذباكز ىي ىل التارىبية؟، الركاية حقيقة ما لكن 
 طبيعة تأخذ للتاريخ مرآة ىي أـ لو؟، فاحصة كرؤية للواقع قراءة إعادة أهٌنا أـ اؼبعيش؟،
 ذلك غّب التارىبية الركاية أفٌ  أـ األحداث؟، لتلك الراكم رؤية حسب التقعّب أك التحديب

 كالٍب األنبية من قدر على أحداث اقباز على اغباضر الواقع بعجز بياف أهنا يعِب دبا كٌلو،
. التارىبي؟ الواقع ذلك أقبزىا

 تصورات ؾبرد ىي أـ سردنا؟، يف التارىبي نستدعي إذان  غاية ألمػؼ 
 ركاية دبنطق الركاية لفن العلمية اؼبستلزمات كفق التاريخ استحضار إُف تدفعنا تقليدية
. األخبار؟
إف العمل الركائي عامة كالتارىبي خاٌصة يشكل يف حقيقتو ؾبموعة من مبلحظات  

الراكم على ما أفرزه الواقع يف أحداثو كأقوالو، بدرجة عالية من اغبنكة تتجلى يف مدل 
. عمق نفاذه إُف تلك اغبقائق كتقديبها بطريقة مغايرة عما أخرًجت عليو

 للعمل العريب الفهم كفق السابقة التساؤالت تلك نقارب اغبقيقة ىذه كلتأصيل 
 أف منذ ملحوظان  تطوران  العريب السرد فيها شهد الٍب اؼبتعاقبة الزمنية الفَبات عرب الركائي
 تكاد أك كاقعية صورة يف التارىبية كالوقائع األحداث بسرد مرتبطة التارىبية الركاية كانت
 كؾبرياتو التاريخ غبقائق مزجو  ؿبلٌ  ابتداء هبعلها كما يبيزىا ما نتيجة أقرب الفنية إُف تكوف
 أف غاية إُف كالتسلية، التعليم نبا أساسيْب لغرضْب اغبقائق تلك تقدٔف قصد الراكم خبياؿ

 كالواقعي بالشعرم التارىبي فيو يتماىى راقيان  فنيان  شكبل لتصبح العفوية ىذه ذباكزت
 ظاىرة بتجسيد كفيبلف أهنما رأينا اثنْب ؼبثالْب استحضارنا كاف ذلك كلنلمس .باػبياِف
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 ذبربتيهما لتباعد نظران  الغيطآف، كصباؿ زيداف، جورجي كنبا العريب، أدبنا يف التارىبية الركاية
  .كفنيان  زمنيان 

  :عنٔه انؤاٚخ انزبهٚقٛخ فٙ األكة انموثٙ
 سليماف ىو العريب األدب يف التارىبية الركاية إُف اإلشارة أعطى من أٌكؿ لعل 
 ركايات من لنا تركو عما فضبل "اإللياذة"لػ ناجحة بَبصبة قاـ الذم البستآف
 ىذه عدد ناىز كقد مثالية، بصورة لنا قيٌدمت الٍب القديبة العربية العصور حوؿ تارىبية
 "اعبناف" ؾبلة صفحات على حلقات شكل يف معظمها صدر ركايات العشر األعماؿ

 كالٍب "الشاـ فتوح يف اؽبياـ" كركاية مستقلة طبعات بعضها طبع كما (.م1870-1884)
 ؾبلة صفحات على بداية الركاية ىذه صدكر كاف كإف سورية، فتح عصر يف أحداثها تدكر
. (13)نيويورؾ يف ؽبا اؼبستقل الطبع جاء مث م1874 عاـ "اعبناف"

 بيعدىا إُف يوحي دبا األسلويب تشكيلها ببساطة عمومان  الركايات ىذه سبيزت
 شيئان  ذلك إُف زيادة فيها نلمس أننا كما اؼبقامة، فن  استحضار إُف يدفعنا الذم التعليمي

   .منها االقبليزية خاصة للبستآف اؼبعاصرة العربية االجتماعية الركايات بأسلوب التمسح من
 يف الدرامي الفن مؤسس" يعترب الذم "حداد قبيب" أفٌ  يرل من ىناؾ كاف كإفٍ 

 مأساة خلق يف اؼبكثف بعملو التارىبية للركاية الطريق مهد" الذم ىو "العريب األدب
 مثٌلت قد م1904 عاـ باإلسكندرية نشرت الٍب "العرب ثارات" مأساتو فمثبل .(14)"تارىبية
 اؼباضية، العصور من موضوعها اقتباس بفضل سبثيل، حقٌ  العريب األدب يف التارىبية اؼبأساة
 كلكننا ،"الشاـ فتوح يف اؽبياـ" البستآف سليماف عمل حذك ربتذم ذلك يف كانت كإفٍ 
 فهي شعريتو، لو أديب كخطاب نيقصيها فإننا التارىبية الركاية على نتكلم كنا كإفٍ  ىنا

 النص طٌيات بْب كيندس يتماىى شكل إُف كربٌوره الواقعي ببعده التاريخ تستدعي
  .السردم
 يف زيداف جورجي سبق الذم "اؼبدكر كبلة صبيل" نغفل هبعلنا ال كٌلو ذلك 
 كاؼبوسـو م1988 بالقاىرة اؼبنشور عملو خبلؿ من التارىبية الركاية حقل يف االشتغاؿ

 الوافدين أحد هبا يبعث قصصية رسائل عن عبارة كىو "السبلـ دار يف اإلسبلـ حضارة"بػ
 رأسو، مسقط يف أصدقائو أحد إُف العلم، لنهل بغداد  كبو (خرساف) الفرس ببلد من

 ىاركف خبلفة يف خاصة العباسية الدكلة أكضاع إُف كاضحة بصورة تيلًمحي  الرسائل كىذه
 العريب اجملتمع يف مندس سياسي رجل مذكرات قالب يف الركاية ىذه تشكلت كقد الرشيد،
 ىذا أفٌ  إالٌ  التشويق، عنصر حكائيتها على غلب تارىبية أحداث سرد الراكم إُف يوكل
 تعد الٍب الفنية إُف فقّبان  التارىبية ككتاباتو "اؼبدكر" أعماؿ من كغّبه يبقى األديب العمل
. الركائي العمل صلب يقيم الذم الفقرم العمود
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 إُف منها التارىبي العمل إُف قريبة الركائية اؼبدكنة ىذه من هبعل الذم الشيء 
 العريب األدب يف التارىبية للركاية بداية مؤلفاتو اعتبار يبكننا" ذلك كمع السردية، األعماؿ
 مدل يظهر الذم الوصف يف مهارة من القاص ىذا بو يتمتع ما بفضل .(15)"اغبديث
 بتلك ألعمالو كاقبازه اؼبؤلف برباعة يوحي دبا .اؼبتناكلة التارىبية اللوحة موضوع خصوبة
 مستول إُف اغبكائي العمل ىذا بارتقاء قبـز أف يبكن ال ذلك مع كلكن العالية، الفنية
 كاغبركات اغببك من رفيع بقدر يتمتع ال العمل ىذا كوف اغبديثة، دبواصفاهتا الفنية الركاية
 لوحة يشكل فهو العمل، ىذا قيمة من مطلقان  ينقص ال النقد ىذا أفٌ  غّب اؼبألوفة، اغبية
  .(16)الفَبة تلك يف كلو اإلسبلمي للشرؽ شاملة صورة ثناياىا بْب تستجمع فنية

 
  :عٕهعٙ ىٚلاٌ ٔؽمٛمخ انؤاٚخ انزبهٚقٛخ

 "زيداف جورجي" مٌكنت الركائية الكتابة لتقنية استيعاب يف "اؼبدكر كبلة" قهقرة إفٌ  
 كاف م1891 "الشارد اؼبملوؾ" زيذاف ركايات أيكُف أفٌ  من بالرغم فنيان  عليو يتقدـ أف من

 قد زيداف أف غّب سنوات، بثبلث للمدكر "اإلسبلـ دار يف اإلسبلـ حضارة" بعد ظهورىا
 للركاية الرئيسي كاؼبمثل اغبقيقي اؼبؤسس (م1910) ىذا يومنا" كإُف حبق هبا اعترب

 .(17)"التارىبية
 تارىبيان، مرجعان  اعتربىا حينما عامة، التارىبية ركاياتو من غايتو زيداف كشف لقد 
 ركايتو مقدمة يف بالقوؿ بو حدا ما كىو التاريخ، كتب عن ذلك يف عنده تقل ال أهنا حيث

 رأينا" ػ عنده الركائي الوعي قمة سبٌثل الٍب كىي ػ م1902 عاـ "الثقفي يوسف بن اغبجاج"
 مطالعتو، يف الناس لَبغيب كسيلة أفضل الركاية أسلوب على التاريخ نشر أفَّال  باالختبار
 ال الركاية على حاكمان  التاريخ يكوف أف يف جهدنا نتوٌخى ألننا كخصوصان  منو، كاالستزادة

 كإمبا الركاية، تأليف األكؿ غرضو جعل مىن كفيهم .اإلفرنج كتبة بعض فعل كما عليو ىي
 تشويقان  الركاية حبوادث نأيت كإمبا اغبقيقة، ثوب الركاية إللباس التارىبية باغبقائق جاء

 إُف اؼبطالع تشوؽ غرامية، قصة فيها ندمج حاؽبا، على التارىبية اغبوادث فتبقى للمطالعْب
 مثل التاريخ حوادث من الركايات ىذه يف هبيء ما على االعتماد فيصح قراءهتا، استتماـ
 ما إالٌ  كاألشخاص، كاؼبكاف الزماف حيث من التاريخ كتب من كتاب أم على االعتماد
 .(18)"اغبقيقة على لو تأثّب ال فبا الوصف يف التوسع من  القصة تقتضيو
 يؤمن زيداف كاف كإذا كالعكس، للتاريخ الركاية توظيف بْب الفرؽ نلحظ ىنا كلعلنا 
 يف ىبتلق حْب نفسو، ىو بو يصرح ما كىو التاريخ عنق لىػيَّال  عليو نسجل فإننا األكؿ بالوجو
 الثآف الوجو مع بذلك ليتماسٌ  تشويقيان، طابعان  التاريخ على تضفي غرامية قصة ركاية كل
  .الغربيْب إُف نسبو كقد يرفضو الذم
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 نفسو على ينقسم بو إذ التارىبي، الركائي للعمل تصوره يف زيداف يضطرب ىكذا 
 بْب يقحم أفٍ  يلبث ما لكنو ؾبردة، بكيفية التارىبية لؤلحداث بعرضو يؤمن فهو ركاياتو، يف
 من هبعل فبا .غرامية قصص يف يتمثلها زبييلية أخرل أحداثان  األحداث تلك ثنايا

 يرل كلذلك .اإلبداعية كاؼبخيلة التارىبية الذاكرة بْب مزدكجة نوعية ركاياتو شخصيات
 قصصي تاريخ ىي إمبا" الدقيق باؼبعُب ركايات ليست زيداف ركايات أف ضيف شوقي
 كالعواطف للمواقف ربليل أم كدكف تعديل أم دكف األحداث على الكاتب فيو وبافظ

 اإلبداع عنصر علي القائمة السردية الفنية إُف ترؽ َف الركايات ىذه إذان  ،(19)"اإلنسانية
 .كاؼبوضوعية بالتجرد احملتٌدة التارىبية باؼبنهجية التزامو عدـ عن فضبل ىذا كالتخييل،
 ؿباكلتها مع معينة، تارىبية لفَبة توثٌق أدبية مؤلفات بكوهنا تتميز زيداف ركايات إفٌ  

 العنصر اإلسبلمية العربية اغبضارة مثٌلت حضارتْب بْب قائم صراع ؿباصرة ؾبموعها، يف
 كاف فتارة كاؼبتقلب، اؼبتغّب الثآف العنصر  كاف فيما جزئيان، أك كليان  سواء فيهما الثابت
 كاف كتارة بيزنطة، أك الركماف حضارة من بعدىا كاف ما مثٌ  نسبيان  القديبة اليونانية اغبضارة
 اغبضارة إُف باؼبقارنة التهاكم، كمؤشر السقوط رمز إُف توحي الٍب الفارسية اغبضارة

 اغبضارة داخل الصراع عنصر زيداف ركايات بعض جسدت كما الناشئة، اإلسبلمية
 كالعنصر العرب كبْب جهة، من الناشئة كالشيعة األمويْب بْب قابلت حينما اإلسبلمية
 العنصر مؤشر ارتفاع إُف انتهى حٌب اإلسبلمية الدكلة يف نفوذه تزايدت الذم الفارسي
. أخرل جهة من الَبكي

 ففي زيداف، ركايات على الفِب اعبفاؼ بسط يف تسبب الواقعية بعنصر االلتزاـ إفٌ  
 نظران  ركاية، كليس التاريخ يف كتابان  يطالع بأنو انطباع القارئ لدل يتشكل ما الغالب
 أف من اؼبتلقي يبٌكن قد فبٌا .(20)للطبيعة كصف أدْف كانعداـ الركائية، الكتابة شعرية لغياب

. السرد عبنس الفنية السمات تلمس يف إليو يستأنس
 ىذه هبعل فبا الشخصيات، بْب الصراع عنصر غياب كاضح كبشكل نلحظ ىنا من 
 كمكاهنا كزماهنا األحداث نوع كتغّب كاحدة، غببكة كؿبدكدن  ضعيفن  تنويعان " الركايات

 تكرارم نسق ىناؾ بينها، فيما السردية العبلقات نظاـ يف تغيّب إُف يقود ال كشخصياهتا،
 + اغبدث + الشخصية) الفِب البناء عناصر على أضفى كالداللة، البناء يف مغلق دائرم
 ألفكار حاملة تظهر فالشخصيات كتغيّبىا استبداؽبا يصعب ظبات (اؼبكاف + الزماف
 كأخبلقي، فكرم أمبوذج أهنا على البدء منذ تيصور كىي التغٌّب، تعرؼ ال كأفعاؿ كمبلمح
 مع تضاد يف لتجعلو النموذج خصائص لدعم تينٌضد إمبا األحداث ككل .إنسانيان  كليس
 .(21)"مناقض أمبوذج
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 فيها األحداث بتطور زيداف عند التارىبية الركاية سبٌيز نسجل أف نستطيع أنٌنا غّب 
 لؤلحداث الزمِب اػبط كفق إطراديان  خطان  فيها األحداث مبو يشهد إذ طبيعي، بشكل

 إلبداع ظهور كال بل للميثولوجيا؛ تواجد كال خارؽ، ىو ؼبا فيها دخل فبل التارىبية،
 بأهنا الركايات ىذه نصف أف يبكننا لذلك الغرامية، اؼبشاىد تلك عدا كزبيلو الراكم

 ألفٌ  ؛(22)"ما شيئان  ضعيفان  فيها يبقى النفسآف التحليل لكن كاغبركة اغبياة ركايات"
 ذكاهتا مكامن يف بالغوص لنا يسمح الذم بالقدر شخصياتو لنا يصور ال زيداف جورجي
 الركاية أفٌ  ىذا يف كمرجعيتنا .النفسية أحواؽبا من كاالقَباب دكاخلها على كالتعرؼ
 من ؾبردة تارىبية ألحداث شخصياتو أحد أك الراكم بلساف سرد ؾبرد ليست التارىبية
 فإننا ذلك كإثر التاريخ، بذلك الوعي قمة سبثل ػ التارىبية الركاية ػ إهنا بل كاغبركة؛ الركح
 اؼبؤرخ نلمس ما بقدر اؼببدع الفناف الرجل الركايات ىذه يف نلمس كال الفنية الركح نفتقد

. الزمِب تسلسلها كفق التارىبية األحداث تتبع على اغبريص
 كالتارىبي، االجتماعي للواقع حرفيان  انعكاسا جوىره يف ييعترب ال أديب جنس أمٌ  إفٌ  

 ألفٌ  بساطة بكل كذلك االجتماعي، أك الواقعي األدب خانة يف غرضو صينِّف كإف
 األحداث لتلك أك الواقع لذلك التخييل صور من صورة إال ىو ما عموميتو يف األدب
 تقرير بْب ذبليو يف األثر بتأرجح يدفع الذم األمر صاحبو، رؤية إُف ىبضع فهو اؼبعيشة،
 قيد من" ركاياتو وبٌرر أفٍ  من فبدالن  زيداف، يتحاشاه َف ما كىو األديب، كنظرة اؼبؤرخ
 ال أمر كذلك األكؿ، اؽبدؼ جعلها كالفهم، للتفسّب مرجعية فيجعلها الوثائقية، اؼبادة

 التارىبية الشعرية ربلٌ  أفٍ  يقتضي حيث ،(23)"الفنية بداللتو السردم التمثيل مع يستقيم
 كالتأكيل االكبراؼ عن صدرىا كضيق كاؼبباشرة بالتجرد ربتد الٍب التبسيطية الواقعية ؿبلٌ 

. اؼبتعددة كالقراءات
 نتيجة هبا، الكبّب الشعيب االىتماـ الركايات، ىذه يبيز ما فإفٌ  ذلك كل كمع 
 يف كبّب بشكل سانبت أهنا كما العربية، األمة حسٌ  يف خصبة فكرية ؼبرحلة معاعبتها
 مع تعاملها حبسن سبٌيزىا عن فضبلن  اغبديث، العصر يف للعرب الوطِب الوجداف صقل
 الركاية ظهور أفٌ  بالقوؿ األخذ لنا ىبٌوؿ ما كىذا خاصة، منها الوطنية التارىبية الوثائق
 التمتع يف اغبق األدب ىذا يعطى"زيداف طرحو الذم بالشكل العريب األدب يف التارىبية
. (24)"اغبية العاؼبية اآلداب كسط مرموقة دبكانة

 
 :يٍ انؤاٚخ انزبهٚقٛخ ئنٗ انْكم انزبهٚقٙ نهؤاٚخ

 من بعضان  ميبيًِّنْب زيداف جورجي عند التارىبية الركاية عن ربدثنا قد كٌنا إذا 
 شكل أماـ كوننا اغبديث ىذا يف االسَبساؿ يبكننا ال اآلف فإنٌنا كتطورىا، خصائصها
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 من انطبلقان  قبل، من عايٌناىا الٍب اؼبواصفات مع حدٌ  أبعد إُف يتطابق ال قد للركاية جديد
 فصاعدان  ىنا من التارىبية الركاية تتخذ لذا، ك(25)"التارىبي الفن ىو ليس الركائي الفن" أفٌ 

 يتمركز ىكذا التارىبي، الشكل كىو السابق، يف عليو كانت عٌما مغايران  جديدان  عنوانان 
نان  النص فيغدك كالتاريخ النص بْب متوترة عبلقة ضمن اؼبعاصر التارىبي السرد  مرىِّ

 .أكجده الذم الزمن غّب يف الفعل مزاكلة إُف بو دافعا للموركث،
 للركاية أنطواف فرح تعريف نستحضر التارىبي للشكل اعبديد اؼبفهـو ىذا كأماـ 
 هبا ييقصد ال" أنٌو يرل إذ األقل، على نظريان  اؼبفهـو هبذا وبيط يكاد ال الذم التارىبية

 يف يلتمسها كاألرقاـ الوقائع ىذه طالب فإفٌ  كأرقامو، التاريخ كقائع سرد (التارىبية الركاية)
 الٍب اؼبطولة الرٌكايات يف ال منها، ليس عٌما ليجٌردىا اؼبناؿ قريبة تكوف حيث التاريخ كتب
 من اؼبقصود كإمبا مطالعتها، على التاريخ طالب يصرب كال هبا، اػبيالية كقائعها تشتبك
فوؽ سرد الوقائع كاألرقاـ كتصوير الوسط اؼبراد تصويره كإبراز العواطف ) اػبيالية الركايات

تكميل "كنعِب ىنا . تكميل التاريخ يف جوانبو الناقصة (كاألفكار الٍب كانت زبتلج يف الوسط
أف يضع اؼبؤلف نفسو موضع األشخاص التارىبيْب الذين يتكلم عنهم كيعرب عن " التاريخ

أفكارىم كآرائهم يف اؼبواقف الٍب صٌورىا ؽبم كالٍب ال أثر ؽبا يف التاريخ مستدالن على ذلك دبا 
. يعرفو عنهم
يي األبطاؿ " ديباس"كىذا األمر يف ركايات   اؼبشهور كاف أىم األمور، فكأنو بو وبي

كيكشف لك خبايا كانت مدفونة يف صدكرىم كلقد سلكنا ىذا اؼبسلك يف الركاية غّب أنٌنا 
خشينا أف ىبتلط التاريخ دبا ليس ىو يف شيء منو، فيًضلَّال القارئ سٌيما القليل االٌطبلع، 

 .(26)"فوضعنا عبلمات للتفريق بْب التاريخ كبْب التصنيف كاالستدالؿ
 التارىبية لؤلحداث الركائي توظيف ىو إذان، اؼبعاصر التارىبي الشكل يبيز فما 

 استيلهمت الذم العاَف ذلك يوازم أنو عنو يقاؿ ما أقل بو، اػباص عاؼبو لبناء كإحضارىا
 كىو ػ منهما الثآف يكوف حيث العاؼبْب، بْب الفرؽ يكوف كبذلك األحداث، تلك منو

 هبعل ما كىو .حقيقة الراكم يعيشو الذم اعبديد كالواقع التاريخ بْب جامعان  ػ الفِب العاَف
 أجل من ال كعرضها، األحداث سرد يف اؼبؤرخ لواـز من يستفيد" اعبديد الشكل ىذا
 ىو ذلك كل من الكاتب يقصده ما أىم كإفٌ  ،(27)"الكاتب يقصدىا لداللة كلكن ذاهتا،
 الواقع رسم على ال الكاتب ـبيلة على تعتمد الٍب احملاكاة إُف هبرٌه الذم الفِب، اعبانب
 كاف ما كفق كرظبو تشكيلو إعادة كإمبا اغبقيقة، يف ىو كما أك شاكلتو على بنائو كإعادة
. كأخّبان  أكالن  الفِب للبيعد التاريخ يسٌخر ىكذا .كائن ىو كما ال عليو يكوف أف ينبغي

 االختبلؼ حركية على القائمة العبلقات تلك لدينا تتأٌسس الوعي ىذا من انطبلقان  
 كثيقة بوصفو التارىبي النص تقدٔف يبكن ال إذ الركائية، كالكتابة التارىبية الكتابة بْب
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ضىر متكلسة  أف السردم للنص يبكن ال كما الركاية، علم ؼبتطلبات امتثاالن  عنها اػبركج وبي
 زمنية حقبة يف تشكلت الٍب األحداث لتلك كدرسان  التارىبي النص ىذا على تعليقان  يكوف
 متطور غبدث ميشكِّبلن  باعتباره التارىبي اغبدث توظيف إُف السردم النص يعمد كإمبا ما،
  .اؼبمكن حتمية كفق

 اؼبمكن بْب كاغباضر، الغائب بْب اؼبتناقضات، بْب هبمع التارىبي فالشكل 
 كركنولوجيان، متباعدين ـبتلفْب زمنْب بْب يؤٌلف فهو .كاػبياِف الواقعي بْب كاؼبستحيل،

 كمتطلباتو، كآلياتو أسلوبو منهما كاحد لكل للكتابة، ـبتلفْب اثنْب جنسْب دؾبو عن فضبلن 
 كالصورة اػبياؿ على قائمة األيكُف إذً  التوثيقية الكتابة جنس غّب الفنية الكتابة فجنس

 التارىبي الشكل ىذا أماـ لكننا .كاؼبرجعية اؼبباشرة على الثانية تقـو فيما كاإلنشائية،
 عبلقة ال اثنْب ملتقيْب بْب األديب اعبنس خصوصية يف كما الكتابة حيز يف قبمىع اعبديد
 اغبدث معرفة بقراءتو يَبٌجى كاف التاريخ، غياب غاب فأحدنبا كمعرفيان، زمنيان  بينهما

 اؼبتعة القرائية غايتو معانيها، كاررباؿ تبٌدالهتا يف الكتابة حضور حاضر كثانيهما التارىبي،
 .الفنية

 الركائي، اػبطاب بْب اغباصل التناظر ذلك يف التارىبي الشكل صبالية تغدك ىنا من 
 معْب زمن يف الركاية تضع الوثيقة حيث" كثيقة شكل يف يتمثل الذم التارىبي كالنص
 إال كالوثيقة الركاية بْب الفرؽ كما األزمنة، من صبلة على الوثيقة توزٌع الركاية كحيث مضى،
 بينما غّبه، يف توجد ال ىوية فيو كىبلق موضوعو ىبلق فاإلبداع كاحملاكاة، اإلبداع بْب الفرؽ
 .(28)"غّبه من سبٌيزه ىوية يعطيو أف دكف موضوعها، إنتاج نسبيان، احملاكاة تعيد

 إُف الٌتناص ييتجاكز ففيو اؼبوركث، للماضي ترىْب ىو للركاية التارىبي الشكل إفٌ  
 موثقان  كاقعيا كجده ما إُف إضافة خيالية شخصيات الركائي فيو يوظِّف حيث التعالق، درجة
 كال التارىبية األحداث سّب تغّب ال اؼبوظفة الشخصيات تلك أف غّب .ركايتو متكأ فيجعلو
 كقعت الذم للعصر كاالجتماعي السياسي الوجو يبٌحي حبيث الركائي العمل يف فاعلة ىي
 التارىبي الشكل فيكوف اؼبقركء يف اؼبكتوب يتداخل كىكذا حقيقة، األحداث تلك فيو

 بْب التعالق ليكوف باؼباضي التماىي ىذا خبلؿ من اؼبقركءة التارىبية اؼبدكنة ضمن اؼبكتوب
. راىن كحاضر سحيق ماضي :كاقعْب

 :عًبل انغٛؽبَٙ ٔانزمبنك يك انزواس
 الركاية نظرية كتبلور النقدم التنظّب تطور على االٌطبلع لنا دموٌ  السالف الطرح 
 األخّب الشكل ىذا ربوؿ عايٌنا كما اؼبعاصرة، للركاية التارىبي الشكل إُف كربوؽبا التارىبية

 باإلبداعي، كاؼبرجعي باآلٓف، التارىبي ينصهر أين النصي، بالتعالق عليو اصطيلح ما إُف
 كاالختبلؼ التعدد ىذا من الركائي  بغية كما باؼبكتوب، كاؼبقركء بالفردم، كاعبمعي
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 (29)"اإلضايف اؼبعُب" الستخراج التاريخ يف االستثمار إال األحواز ىذه تفرضو الذم التنويعي

 القوؿ داللة" ألفٌ  قيمٌية؛ كارتدادات تأكيبلت اؼبتعلق النص على يضفي ما كىو منو،
 .(30)"ـبتلفة كتابية احتماالت على اؼبوزعة "اػباـ مواده" يف ال أنتجتو، الٍب بالتقنية تتحدد

 كمهبطة اإلبداعية، للحرية مقيدة لغة ؽبي تتجاكزه، كال باؼبرجع ربتدٌ  الٍب فاللغة
 كلكنو احملاكاة لصحة ضامنان  باعتباره إال اؼبرجع يتدخل ال" إذ التخيلية اؼببدع لقدرات
 .(31)"كنبي ضامن

 كاف ما بقدر التاريخ، بذلك إعجابان  يكن َف الغيطآف عند التاريخ استحضار إف 
 من ىركب ىو الغيطآف لدف من اؼباضي الزمن يف التوغل أفٌ  كما قائم، ىو ؼبا كازدراء تنكران 

 اؽبزيبة ىو الزمنيْب ىذين بْب الغيطآف عند اؼبشَبؾ القاسم كلعل .لو كطمس اغباضر
 يف يستعاد أف للماضي يبيح التارىبي مع فالتعالق اؼباضي، عبق ينشد كاف اآلٓف كدبقدارىا
 يف إضايف معُب عن الكشف عملية يف السارد الراكم تغريبة فيو تتجلى سردم خطاب
 كزمن الوقوع زمن زمنيْب بْب يفصل الذم الزمِب اؼبسار عرب اؼبَبامية اؼبعآف تلك خضم
 .اغبكي
 البصاصْب كبّب شخصية" مثبلن  منها متخيلة شخصيات يوظف الغيطآف قبد لذا 
 للشيطاف، ركحو باع الذم األزىرم الكاتب "العدكم بن عمر" كشخصية "راضي بن زكريا
 التارىبي لعمل زبييلة ركح إعطاء من ليتمكن كاؼبتخيل اغبقيقي بْب الغيطآف هبمع كهبذا
 على يضفي حينما كالعكس .التارىبية الشخصيات تلك على التخييلى اغبس إضفاء بفعل
 يبكن كىنا بالواقعي التخييلي عنده فيتداخل التارىبي البعد اؼبتخيلة الشخصيات تلك
 كبواقعة ؿبددين، كمكاف بزمن مرتبطة كثيقة اؼبؤرخ يقدـ" حْب يف كاؼببدع اؼبؤرخ بْب الفرؽ
 اجملرد بْب صبع كقد يبِب، الذم الركائي اؼببدع خبلؼ على أيضان، ؿبددة تارىبية سببٌية ذات

 مبوذجية كسببٌية اؼبتشاهبة، األماكن بو تقاس مبوذجيان  زمنا كاؼبتخيل كالواقعي كاؼبشخص
  .(32)"أيضان  تبلىا كما الوقائع من سبقها ما تفٌسر

 نتيجة مرة ألكؿ وباؾ كأنو يَباءل جديدان  عاؼبان  الركاية عاَف هبعل الذم األمر 
 برموز مثخنة مفتوحة  مادة فيو اغبكائية اؼبادة من ذبعل الٍب السردية كتقنياتو مطباتو
 الذم التارىبي الغيطآف كعي معاينة خبلؿ من ييلمس ما كىذا اؼبتلقي، فكر عمق يف ضاربة

 اؼبعيش، زمنو على يقبض ركائيان  نصان  تنتج كالٍب توٌسلها، الٍب الكتابية التقنية يف" يتكشف
  .(33)"ـبتلفة أزمنة على وبيل أنو كما

 ال الذم ىو الشعرية الكتابة طقوس على اؼبنفتح بالتارىبي اؼبتعالق النص إف 
 الشعرم، الركاء كانعداـ باعبفاؼ يوحي كسافر مباشر بشكل كأحداثو التاريخ يستدعي

 كقائع، أحداث،) مشكِّبلتو كل من ليجعل التاريخ فلسفة يف يغوص الذم النص ىو كإمبا
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 كوٓف لعاَف كأيقونات كرموزان  شعريان  قالبان  (...مصائب أماكن، تواريخ، أقواؿ، شخصيات
 .األرضي العاَف ذلك على يسمو

 التأكيل، ربتمل كال أحداثها كقوع زمن تتعدل ال كوثيقة التاريخ يوظف فالركائي 
 بطاقة كيبدىا جديد قالب يف ليصهرىا كركائي، رغبتو تليب كي ربويلها إُف ىو يسعى فيما
. بالركاية يسمى قالب يف معاصران  تارىبيان  نصان  لنا ينتج فبا جديدة، معرفية
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 :يمليخ
تعد الرؤية الثنائية للوجود كاغبياة ىي اؼبولدة للعبلقة اعبدلية بْب األضداد كللبعد      

الدرامي ككثافتو الرمزية يف ربقيق الذات عن طريق اآلخر، كيعد القناع من التقنيات الفنية الٍب 
ساعدت اؼببدع على اكتشاؼ ىذه الذات كتسليط الضوء على عبلقاهتا السياسية 

، كمن أجل قباح (القناع الذم استعار منو حياتو)كاالجتماعية كالنفسية من خبلؿ اآلخر 
شخصية )كبْب اآلخر  (الشخصية احملورية)القناع كتجربة فنية هبب أف وبدث تفاعل بْب أنا 

فثمة شخصيات »، كيقـو بعملية امتصاص جوىرىا كدالالهتا لتتحوؿ إُف أناه األخرل (القناع
تارىبية كأسطورية تصلح دكف سواىا للتعبّب من خبلؽبا عن احملنة االجتماعية كالكونية، كيعود 

، كلكوهنا (1)«ذلك ؼبا تتوفر عليو ىذه الشخصيات من ظبات قابلة للدخوؿ يف غّب زماهنا
. تساعد اؼببدع على الربط بينها كبْب ما يريد أف يعرب عنو من أفكار

كقد تأثر الكثّب من الشعراء اؼبعاصرين هبذا النمط التعبّبم كذلك باعتباره من أىم      
األشكاؿ التعبّبية فبارسة كجذبا للشعراء، ؼبا يضفيو على القصائد من رمزية تبوح بالكثّب من 

ذ يعترب القناع إ كسبزج بْب اؼبواقف كالرؤل الفكرية، اإلنسانيةالدالالت كزبتصر التجارب 
كسيلة للتعبّب عن اؼبعاناة السياسية الناذبة عن قمع األصوات الرافضة كالكشف عن 

 .اؼبشكبلت االجتماعية كالفكرية اؼبتصلة بأحواؿ الناس كبظركؼ حياهتم اؼبادية كالركحية
يوظف الشاعر اؼبعاصر تقنية القناع بدمج األصوات لدرجة أف القارئ يف كثّب من      

األحياف ال يستطيع التمييز بْب صوت الشاعر كصوت الشخصية الٍب استعّب منها قناعها، 
فهي الٍب تنتقل بْب األزمنة لتعرب عن كاقع متأـز مع عدـ تغييب شخصية الشاعر، فعلى 

التماىي اػباص لؤلنا الواعية مع قناعها تكوف الذات البلكعية أم الفردية دبعُب »الرغم من 
، كمن ىنا (2)«أصح حاضرة دائما، كىي ال تتأخر عن فبارسة تأثّبىا يف االختيار الذم ربقق

. اختلفت أمباط التعامل مع تقنية القناع من مبدع إُف آخر
 يعود كجود القناع كما درسو الباحثوف إُف اؼبسرح اإلغريقي كاليونآف كالتاريخ     

اؼبيثولوجي حيث كاف اؽبدؼ منو سبثيل اآلؽبة بأقنعة تناسبها كسبيزىا عن البشر، سعيا إُف 
، كىذا (اآلخر اإللو يف اؼبيثولوجية القديبة)الوصوؿ إُف األلوىية هبذا التماىي بْب األنا كالقناع 

يف دراستو للقناع كالبلكعي كقد أشار إُف بعده اؼبسرحي فهو الذم يرتديو  (يونغ)ما أكده 
. (3)اؼبمثل لتأدية شخصيتو اؼبسرحية، كقد تطور اؼبفهـو مع تطور اؼبسرح 

     كما ربدث عن دكر ىذا القناع الذم ال يقتصر على الفرد الذم اقتناه كلبسو، بل ىو 
ليس إال قناعا يدفع اآلخرين كيدفعنا كبن »: يف اغبقيقة تعبّب عن الوعي اعبمعي، حيث قاؿ
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إُف االعتقاد بأف الكائن اؼبعِب فردم، يف حْب أنو يف العمق يلعب ببساطة دكرا تعرٌب معطيات 
. (4)«كضركرات النفس اعبماعية عن نفسها من خبللو

     كمن ىنا ازبذ القناع داللة أعمق بتعبّبه عن اآلخر كليس عن الذات الفردية فقط 
على  (األنا كالقناع)كلتحقيق البعد الدرامي ؽبذه العبلقة هبب أف تتفاعل الشخصيتْب 

مستول التجربة الٍب من خبلؽبا تتشكل معانيها كدالالهتا اؼبتجددة كتتكثف رمزيتها فكلما 
ارتفعت درجة التحوؿ اؼبزجي كارتفعت درجة احتجاب اؼبرجعية كاؼبكونات حاز كل من »

، كاكتٌسب النص الشعرم معو بعدا صباليا (5)«القناع كالنص درجة أعلى من درجات الكثافة
. كفنيا

     يعد القناع اربادا رمزيا بْب الذات كاعبماعة حيث يستعّب شخصية تارىبية مشَبكة بينو 
كبْب القارئ، إنو اتصاؿ قٌوم بْب الذات الٍب رباكؿ أف تعرب عن الواقع كبْب اجملتمع، حيث 

مستويات التناص تآلفا على سبيل التوافق مع صوت القناع أك تباينا أك زبالفا على »تتعدد 
، كتدخل ىذه العبلقة يف سياقات النص فقد تكوف ضدية كخاصة (6)«سبيل اؼبعارضة الفكرية

عندما وبتدـ الصراع بْب األنا كالسلطة تبعا ؼبرجعية القناع اؼبقتبس، كمرة أخرل متوحدة إُف 
.  درجة التماىي عندما يكوف القناع حامبل لكل رؤل األنا كمعربا عنها

 كما أنو ،القناع بأنو شخصية تارىبية يف األغلب من جهة"إحساف عباس"كيعرؼ      
: يعرب عن ذات اؼببدع من جهة ثانية، كىو يلبس بعض مبلؿبها كإف كانت خفية، إذ يقوؿ

كيبثل القناع خلق أسطورة تارىبية ال تارىبا حقيقيا، فهو من ىذه  الناحية تعبّب عن الضيق »
، ليجعل من (7)«أك ؿباكلة ػبلق موقف درامي (األسطورة)من التاريخ اغبقيقي بإهباد بدليل لو 

القناع كسيلة للهركب كخلق عاَف بديل بعد أف عجزت األنا عن التغيّب أك عن التأقلم مع 
. الراىن

تناص )إُف تقدٔف مفهـو جديد للقناع مستعمبل مصطلح " صبلح فضل"     كقد ذىب 
كحدد العبلقة القائمة بْب القناع كالتناص باعتباره جزءا من التاريخ، كيقوؿ يف  (يف الضمّب
يدرس النقاد تناص الكلمات كحوارىا كاعبمل، كاستحضار الفقرات الشعرية »: ىذا الصدد

لفلذات من الَباث اغبي، كتوظيفها يف سياؽ جديد لكن ىذا التناص كما يكوف يف اللغة قد 
يقع يف الضمّب، قد يبثلها يف بعث الشاعر الواعي للعاَف الشعرم ضبيم آخر ينتمي ألسبلفو 

الفنيْب كيضعو قناعا لو فهو يكشف فيو كجهو، كيرل يف مبلؿبو صورتو بعد تأكيلو كما 
. (8)«يشتهي كعندئذ ال يستعّب صوتو بل يعّب رؤيتو

كمن ىنا سعى األدباء اؼبعاصركف إُف توظيف تقنية القناع كأداة رمزية يعربكف هبا عن      
ىو القطب الذايت فإنو ال يستطيع أف يكتفي بالصرخات »انشغاالهتم اغبياتية، فإف كاف الفناف 

، فالقناع وبمل (9)«الذاتية، بل البد لو من صور موضوعية ػبلق عاؼبو كذبسيمو كبعث اغبياة فيو
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رموزا داللية وباكؿ األديب إسقاطها على زمانو كوبتاج كل ىذا إُف معرفة كاسعة هبذه الشخصية 
الٍب اقتبس قناعها كألبسها ذاتو أك شخصياتو، مدركا لدكرىا التارىبي كالثقايف كالنفسي كإقبازاهتا 

 .ؿبددا بذلك سبب اقتنائها من بْب ؾبموع ىائل من الشخصيات
 

: أيم كَمم ٔانمُبق
من جيل الركاد الذين ازبذكا من تقنية القناع بؤرة  (1983-1940)" أمل دنقل"  يعد    

تعبّبية ؿبملة بالكثّب من التجارب اإلنسانية، فقد كانت لو القدرة الفنية على استيعابو 
ر كأنا القناع ىو الذم وبدث صبالية عكتوظيفو بنجاح، فهذا اؼبزج كالتماىي بْب أنا الشا

كطاقة داللية تزيح الشعر من ؾبالو الذايت كالفردم إُف اؼبوضوعية كالشمولية، فقد استلهم 
شاعرنا من الَباث الكثّب من األقنعة كاؼبواقف ليسقطها على عصرنا، كمن الدكافع الٍب 

حرضتو على ىذا اغبالة السياسية كاالجتماعية يف مرحلة االنكسار كاؽبزيبة الٍب مرت هبا مصر 
. 1967كالعركبة معا كخاصة بعد نكسة 

كلعو بالَباث كالتاريخ العريب كىذا ما نلحظو يف الكثّب من " أمل دنقل"    كاؼبعركؼ عن 
قصائده حيث يبيل إُف توظيف الشخصيات العربية أكثر من اللجوء إُف األساطّب كالثقافة 

بدر شاكر السياب كصبلح عبد ) :اليونانية، فهو ىبتلف عن شعراء اعبيل األكؿ أمثاؿ
الذين استعانوا بكثرة على الرموز الغربية، كالسبب يف ميل  (...الصبور،، كأدكنيس كالبيايت

شاعرنا إُف الرموز العربية كالَباث القومي ىو أف القارئ العريب يف رأيو ليست لديو خلفية 
ثقافية كاسعة للميثولوجيا كاألساطّب، بينما الَباث العريب يعيش يف كجداف األمة العربية 

   .(10)كيبحث عن أرضية مشَبكة بينو كبْب متلقي شعره
جاءت معظم الشخصيات الٍب ازبذ منها قناعا يف صدارة القصائد بل ىي عتبات      

حديث خاص مع أيب موسى )، (من أكراؽ أيب نواس)، (من مذكرات اؼبتنيب): لنصوصو منها
ال )، كالبعض اآلخر قبدىا تلميحا كقصيدة (البكاء بْب يدم زرقاء اليمامة)، (األشعرم
.  الذم يتحدث فيها عن حرب البسوس ككصية كليب ألخيو (تصاٌف

ال تصاٌف 
ال تصاٌف على الدـ حٌب بالدـ 
ال تصاٌف كلو قيل رأس برأس 

كل الرؤكس سواء؟؟ 
أقلب الغريب كقلب أخيك؟؟ 

أعيناه عينا أخيك ؟؟ 
كىل تتساكل يد سيفها كاف لك 



31 
 

 (11)بيد سيفها أنكلك؟
كانت ىذه القصيدة دبثابة الوصية الٍب ينادم هبا الرافضوف للصلح بْب العرب      

يف شخصية كليب مشعل حرب البسوس الٍب دامت أربعْب " أمل دنقل" كقد كجد كإسرائيل،
كاعبرح الذم .. األرض)سنة بْب قبيلٍب بكر كتغلب القناع اؼبناسب ؽبذا الرفض، ككذا قصيدة 

.  ، كالٍب ذكر فيها الكثّب من الشخصيات أنبها اغبجاج رمز الظلم كالطغياف(ال ينفتح
من أنت ايها اغبارس؟ 

إٓف أنا اغبجاج 
عصبِب بالتاج 
 (12)تشرينها القارص

اخَبت مبوذجْب أحدنبا ينتمي إُف " أمل دنقل"     كمن أجل تبياف تقنية القناع يف شعر 
. (سبارتكوس)كالثآف إُف الثقافة الغربية كىو  (اؼبتنيب)الَباث العريب كىو 

 
 :لُبق انًزُجٙ- 1

  يعد حضور اؼبتنيب يف شعر اغبديث كاؼبعاصر حضورا مكثفا كملفتا لبلنتباه، كىو    
متعدد األشكاؿ كمتنوع الدالالت باعتباره شاعرا ذك شخصية قوية كرمزا ابداعيا راسخا يف 
ذاكرة الثقافة العربية ؼبا ضبلو من قيم اغبرية كاغبياة كتكوين الذات، فقد استلهمو الكثّب من 

األخطل الصغّب كعبد : الشعراء ككجدكا فيو منبعا فنيا كفكريا كطاقة متجددة كمن بينهم قبد
، كآخركف ازبذكا من شخصية اؼبتنيب ...اهلل الربدكٓف، ؿبمود دركيش  عبد الوىاب البيايت

 . (13)صورة أك رمزا أك قناعا
شغل اؼبتنيب الناس منذ عصور طواؿ كعمد شعراءنا إُف اغبوار معو كمع شعره كفكره      

أشكاؿ االشتغاؿ على »كمواقفو، كاختلفت طرؽ استدعائو من شاعر إُف آخر، كقد مرت 
استدعاء شخصية اؼبتنيب إُف التقنع بو يف مراحل متداخلة من اؼبعارضة كاالستحضار إُف 

، (14)«االستدعاء بالتناص بالدرجة األكُف إُف مقاربة التقنع بلوغا لتباينات االشتغاؿ بالقناع
كيستدعي ذلك ضركرة االنسجاـ بْب اؼبوضوع ككظيفة القناع حٌب ال يكوف استدعاء ؾبانيا 

يعيق  التنامي الداخلي للقصيدة، فالشاعر عليو أف يتلبس ىذه الشخصية غبد التماىي ال أف 
.  يكوف قناعا زائفا ال يقنع القارئ جبدكاه

يف تركيز الشاعر على عبلقة  (من مذكرات اؼبتنيب)   تتضح مبلمح قناع اؼبتنيب يف قصيدة   
يف قالب سخرية  (اؼبصرية) اؼبتنيب بكافور اإلخشيدم ليعرب من خبلؽبا عن السلطة العريب

عيد بأية حاؿ عدت يا )مستفيدا من احمليط التارىبي ؽبذه األحداث، كقد تناص مع قصيدة 
: نذكر منها (عيد
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أمثل ساعة الضحى بْب يدم كافور 
ليطمئن قلبو، فما يزاؿ طّبه اؼبأسور 

ال يَبؾ السجن كال يطّب 
أبصر تلك الشفة اؼبثقوبة 

ككجهو اؼبسود كالرجولة اؼبسلوبة 
 (15)أبكي على العركبة

: أما عند اؼبتنيب فنجده يقوؿ
تطيعو ذم العضاريط الرعاديد      رة     ػكب مشفػأف ذا األسود اؼبثق    
د ػ الصي أقومو البيض أـ آباؤه          مكرمة   األسود اؼبخصي من علم    

: ذبسد القناع يف ىذه القصيدة يف عدة مبلمح نذكر منها
كىي شخصية قوية تسعى كراء العيش الكرٔف من خبلؿ  :ّقصٛخ انًزُجٙ -1

اغبصوؿ على إمارة خاصة هبا، ؽبذا استحمل عناء الغربة كالسجن كمرارة العيش ربت حكم 
 .كافور بعد أف كعده كأخلف كعده

 باعتباره الطرؼ الثآف من اؼبعادلة كالٍب مثل فيها دكر اغباكم :ّقصٛخ كبفٕه -2
الظاَف الذم أضاع الببلد كالعباد، فالعبلقة بينهما كانت من أجل تبادؿ اؼبنفعة شاعر يبدح كخليفة 

هبزم، كلكن تتحوؿ األمور إُف مسار اؽبجاء بعد تكسّب اؼبعادلة، فالشاعر يستحضر دائما 
كاف الواقع العرب فبزقا »الشخصيات كاألحداث التارىبية للتعبّب عن ما هبوؿ يف خواطره فلقد 

كافور )، كؽبذا برع أمل دنقل يف استحضار شخصية (16)«مَبديا ال يعآف فقرا، بل يعآف سوء قيادة
.  من الَباث كرمز للبطش كالقهر كاالستبداد (االخشيدم

 مصر كىي احملفز األساسي ؽبذا االستدعاء ؼبا يشكلو من مركز مهم يف :انًكبٌ-  3
األحداث السياسية العربية كالقومية الٍب كاف ينشدىا كل مصرم كعريب كلكن االنتكاسة 

الشاعر يف »كاؽبزيبة غّبت معاَف اغبياة كالتوقعات اؼبستقبلية، كىو يقوؿ يف ىذا الصدد على 
أف : دكر فِب: العاَف العريب كيف ظل الظركؼ االجتماعية كالسياسية السائدة مطالب بدكرين

يكوف شاعرا ، دكر كطِب أف يكوف موظفا ػبدمة القضية الوطنية كخدمة التقدـ السياسي ال 
عن طريق الشعارات السياسية، كإمبا عن طريق كشف تراث ىذه األمة كإيقاظ احساسها 

 (17)«باالنتماء كتعميق أكاصر الوحدة بْب أقطارىا

 اشتملت القصيدتْب على أحداث كثّبة شكلت البؤرة اؼبركزية :األؽلاس-4
للمشهد العريب يف زمنيْب ـبتلفْب كلكن بوضع متشابو كىو السلطة الٍب خذلت شعبها 

قضية فلسطْب بتخيل حادثة اختطاؼ " أمل دنقل"كضيعت حلم الوحدة العربية، كقد أدخل 
 :خولة بلساف اؼبتنيب
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 خولة تلك البدكية الشموس
 التقيتها بالقرب من أروبا

 سويعة، مث افَبقنا دكف أف نبوح
 (18)لكنها كل مساء يف خواطرم ذبوس

رمز )كجاء ىذا اغبديث على لساف اؼبتنيب الذم وبمل نبا كحزنا عميقا عن خولة 
. من قبضة الرـك( كافور)متمنيا أف هبّبىا اغباكم  (فلسطْب

سألِب كافور عن حزٓف 
فقلت أهنا تعيش اآلف يف بيزنطة 

شريدة كالقطة 
كاكافوراه .. تصيح كاكافوراه

فصاح يف غبلمو أف يشَبم جارية ركمية 
كاركماه .. ذبلد حٌب تصيح كاركماه

 (19) لكي يكوف العْب بالعْب كالسن بالسن
يف مفارقة ساخرة ناذبة عن موقف كافور من حزف اؼبتنيب الذم كاف يتمُب انقاض      

خولة كفلسطْب كوبررىا اعبيش العريب، كلكن تبقى اؽبزيبة أكرب من كل حلم راكد الشاعر 
كالعريب ككل، فوجد فيها معادال موضوعيا لؤلرض العربية اؼبسلوبة، كاستعار مقولة 

الٍب نادت هبا تلك العربية الٍب أسرىا الرـك يف العمورية حْب انتقل اػبليفة .. كامعتصماه
بالَباث كبأياـ العرب »" دنقل"جبيشو الكبّب النقاضها كإرجاع الكرامة للعركبة، فكاف اىتماـ 

. (20)«كالتاريخ االسبلمي يرجع باألساس إُف ؿباكلتو الدائمة للبحث عن اؽبوية كما أكد دائما
تقنية القناع كدعمها باغبوار القصصي ليحدث معادال  (أمل دنقل)لقد كظف      

موضوعيا بْب شخصية القناع كإطارىا التارىبي كبْب الوضع الراىن للشاعر كلؤلمة العربية 
كجاء ذلك كلو يف قالب ساخر، حاكؿ من خبللو رصد االنكسار كالنكسة الٍب مِب هبا 

. العرب بسبب اػبذالف السياسي كالسلطة اغباكمة
كما اعتمد الشاعر على أسلوب اؼبفارقة الشعرية من خبلؿ اغبلم الذم راكد اؼبتنيب يف      

أف كافور أصبح قائدا شجاعا يسَبد األرض اؼبسلوبة من اليهود، مستعينا بشخصية سيف 
الدكلة كىو عائد إُف حلب بعد أف ىـز الرـك كحرر األسّبة، كإذا باؼبتنيب يستفيق على كابوس 

فكافور مازاؿ يف مكانو هبوس، فأصابت القصيدة غاياهتا الفنية كالفكرية كقبح القناع يف 
. كظيفتو الرمزية كاإلوبائية

 
: لُبق ٍجبهركًٕ
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ىو انتقائو لشخصيات تارىبية كأسطورية ؽبا بعد فِب كصباِف كؽبا " أمل دنقل"ما يبيز      
حضورىا الكثيف يف الذاكرة االنسانية ؼبا شكلتو من ربوؿ على مستول ؾبتمعاهتا كالزمن 

الذم عاشت فيو، فهو يبيل إُف استدعاء قناع شخصيات كانت رمزا للرفض كالتمرد، مطالبة 
لعب شعر دنقل »باغبرية كالتحرر من الظلم كالطغياف، كىذا ما أكده صبلح فضل بقولو 

دكرا بطوليا يف سبثيل اؼبصّب القومي يف فَبة ربوالت أليمة جعلتو يلقب بأمّب شعراء الرفض 
. (21)«السياسي

ككمثاؿ على ىذا الرفض كالتمرد استعار قناع سبارتكوس ليعرب بو عن رفضو للواقع 
كىي شخصية عاشت يف  (كلمات سبارتكوس األخّبة)العريب، فجاءت القصيدة بعنواف 

ركما كعبد يستخدـ يف مصارعة الوحوش يف مبلعب ركما لتسلية اعبمهور، كقد نظم ثورة 
للعبيد يف تلك السجوف، كانتشرت أنباء قباحها بسرعة يف ـبتلف أرجاء الببلد، كسرعاف ما 
انطول ربت لوائو اآلالؼ من العبيد الذين كجدكا فيو قباحا كـبرجا من عذاب أليم عاشوا 

فيو كنادكا بزعامتو، فأرسل ؾبلس الشيوخ عددا من اعبيوش حملاربتو كلكنو انتصر عليهم صبيعا، 
 .(22)إُف أف عرفت ركما خطره كبعثت لو جبيش كبّب ليقتل يف اؼبعركة

اؼبنطلق الواعد ؽبذا اغبس اغبداثي يف التعبّب الشعرم  فهي »لقد مثلت ىذه القصيدة      
يصب فيها كلماتو .. 1962نص مدىش لشاب َف يتجاكز العشرين من عمره كتبت يف عاـ 

، كتبدأ القصيدة دبفارقة عجيبة تناقض ما ىو متعارؼ عليو يف الوعي 20 «بايدكلوجيا اغبرية
: العريب كالديِب بقولو

اجملد للشيطاف معبود الرياح 
من قاؿ ال يف كجو من قالوا نعم 
من علم االنساف سبزيق العدـ 

من قاؿ ال َف يبت 
 (23)..كظل ركحا أبدية األَف 

من الشيطاف رمز الرفض دكف بقية الدالالت، حيث أنو أقصاه من " دنقل"أخذ      
مفهومو الديِب باعتباره أكؿ من عصى اهلل كرفض االنصياع ألكامره، كلكنو ىنا أراد أف هبمع 
بْب ىذا الرفض كسبارتكوس الذم كاف دبثابة الشيطاف لركما، حْب سبرد عليها كربدل قوهتا 
العسكرية كحارب من أجل حقوؽ العبيد، كىي صورة انزياحية رمزية صبع فيها الشاعر بْب 
رفض الشيطاف كرفض سبارتكوس، كؽبذا ظل اظبو مكتوبا على صفحات التاريخ كظلت 

ركحو أبدية األَف، ككلماتو بقيت حية تعيد األمل يف نفوس العبيد كاؼبستضعفْب من الناس، 
.  كربثهم على اؼبطالبة حبريتهم كاستقبلؽبم
معلق أنا على مشانق الصباح 
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ؿبنية - باؼبوت– كجبهٍب 
ألنِب َف أحنها حية 

كلَبفعوا عيونكم إِف .. ال زبجلوا 
 (24)ألنكم معلقوف جانيب على مشانق القيصر

بعد مقتل سبارتكوس عقلت جثتو على اؼبشنقة لتكوف عربة ؼبن تسوره نفسو إُف 
مشانق )تكرار ىذا التمرد، كلكن شاعرنا وبوؿ ىذه اؼبشانق إُف مفخرة حْب يربطها بالصباح 

، ليصبح بذلك موت (البداية) كالصباح (النهاية) ، فجمع بْب متناقضْب  اؼبوت(الصباح
. البطل بداية لعهد جديد كبو اغبرية

كيف مفارقة أخرل يشّب الشاعر على لساف قناعو أف االكبناء الذم ىو عليو بسبب      
اؼبوت فهو َف وبنها حية إُف أحد، كىباطب اؼبارين األموات باكبناءاهتم كضعفهم كىو الذم 

افَباض ضركرة االتفاؽ فيما كاقعو »يزيده أؼبا أكثر من اؼبوت، كتقـو اؼبفارقة على 
، كىي مفارقة بْب سبارتكوس الرمز الَباثي الثائر كبْب سبارتكوس رمز 23«االختبلؼ

.  االنساف العريب اػباضع الذم يعلم ابنو االكبناء من أجل السبلمة
فلَبفعوا عيونكم إُف 

إذا التقت عيونكم باؼبوت يف عِب .. ردبا 
..  يبتسم الفناء داخلي

 (25)....مرة .. ألنكم رفعتكم رأسكم 
 كمن أجل قباح ىذا القناع يف كظيفتو الداللية كاالنزياحية يدعمو الشاعر 

، فهي ؾبتمعة تدعم ...سيزيف، كىنيباؿ، القيصر: بشخصيات تراثية كأسطورية نذكر منها
فسيزيف َف  ، كاؼبراىنة على حياة مغايرة افضل(التمرد على السلطة)األحداث كالفكرة اؼبركزية 
تعد على أكتافو الصخرة 

  الذين يولدكف يف ـبادع الرقيقوبملها
 (26) ال يركم العطش.. كالصحراء .. كالبحر

تعد أسطورة سيزيف رمزا للعقاب األبدم فقد كانت من أىم الشخصيات مكرا      
حبسب اؼبيثيولوجيا اإلغريقية، حيث استطاع أف ىبدع إاله اؼبوت ثاناتوس فبا أغضب كبّب 

اآلؽبة زيوس، فعاقبو بأف وبمل صخرة من أسفل اعببل إُف أعبله فإذا كصل القمة تدحرجت 
هبذه األسطورة مع نفي ىذه " أمل دنقل"إُف الوادم، كتستمر معاناتو إُف األبد كقد استعاف 

فليس على االنساف أف يبقى حياتو كلها خاضعا للذؿ كالظلم بل عليو أف  (األبدية)الصفة 
  .يثور كأف يغّب حياتو
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كَف يقتصر األمر يف ىذه القصيدة على الشخصيات بل تداخلت فيها األماكن  فمن      
مصر كاقع الشاعر إُف ركما عاَف سبارتكوس إُف قرطاجة اؼبعلم التارىبي كاغبضارم كىنا 
. جاءت االستغاثة على لساف البطل إلنقاذ قرطاجة الٍب ربَبؽ بعد أف أغار عليها الركماف

قرطاجة بالنار ربَبؽ : كيف اؼبدل
قد تعلمت معُب الركوع : قرطاجة كانت ضمّب الشمس
كالعنكبوت فوؽ أعناؽ الرجاؿ 

كالكلمات زبتنق 
 (27)..يا اخويت قرطاجة العذراء ربَبؽ

كانت قرطاجة كاجهة التجارة كمركز اسَباتيجي يف البحر األبيض اؼبتوسط، كىي      
بعد أف فرت من بطش أخيها، لتأسس مدينتها  (علسا) مدينة أسستها األمّبة اللبنانية

اػباصة ذات االمتداد الفينيقي، كسبيزت بقوهتا كصمودىا إُف أف أحرقت بعد ؿباكالت عدة 
،  يشّب شاعرنا عرب ىذا التناص إُف كجوب اغبفاظ على (28)ىاقاـ هبا الركماف للقضاء علي

. الوطن كاؼبسارعة غبمايتو من األعداء حٌب ال يبلقي نفس مصّب قرطاجة كوبَبؽ
  ساعدت كل ىذه العناصر ؾبتمعة على قباح القصيدة يف غاياهتا الرمزية كالداللية الٍب    

تعرب عن كاقع مضطرب كمشاكل سياسية كاجتماعية تعآف منها األمة العربية، فبا أرؽ الشاعر 
فحاكؿ أف هبد معادال موضوعيا ؽبا من خبلؿ اسقاطها على الَباث لعلو هبد فيو ؿبفزا للثورة 

. كللتمرد كاؼبطالبة حبقوؽ الشعب اؼبضطهد
حاكلت ىذه الدراسة تسليط الضوء على تقنية حداثية كمهمة يف شعرنا العريب      

اغبديث ؼبا ربملو من داللة كرمزية تزيده عمقا كصباال كتربطو بالَباث االنسآف كالديِب، مع 
. تبياف أسباب كدكافع التعامل مع القناع كأىم العناصر الٍب تساعد على قباحو

من الشعراء اغبداثيْب الذين استطاعوا توظيف القناع بنجاح فبيز، " أمل دنقل"كيعد      
فهو وبرص على استخداـ الرموز التارىبية كاألسطورية من أجل ايقاظ اغبس القومي كالوطِب 

. كاستعاف يف ذلك على التناص كعلى اؼبفارقة التارىبية كالداللية لتعميق األثر
فجاءت معظم الشخصيات اؼبتناص معها دالة على التمرد كالرفض فبا جعل قصائده      

تركت أثرىا   (أحداث- شخصيات- مكاف- زماف)مشاىد مسرحية اكتملت عناصرىا من 
. اعبماِف كالفكرم لدل القارئ
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علنٛخ انماللخ ثٍٛ انمُٕاٌ َٔصّ 
  -الضًبٌ نٕصٛف إًَٔمط :نـ (ألواً انًهؼ)كٕٚاٌ - 

                                                                         

 يَكٍٛ ؽَُٛخ
 عبيمخ انٕاك٘

 
 :يمليخ

     لقد أكلت الدراسات األدبية كالنظريات النقدية اؼبعاصرة أنبية كبّبة للعنواف، فصار 
درسو يندرج ضمن سياؽ نظرم كتطبيقي يهدؼ إُف مقاربة النصوص من أجل فهم 

.              خصوصياهتا كربديد جوانب أساسية من مقاصدىا الداللية
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الرسالة الٍب »كتبعا ؽبذا الطرح تظهر أنبية العنواف يف تشكيل شعرية النصوص، فهو      
يسعى اؼبؤلف الضمِب لنقلها إُف القارئ، كمن مث فبل بٌد أف تتوافر فيو شحنات داللية 

 (1).«مكثفة، ذبعلو قادرا على أف يتحمل اعبينات الوراثية الكامنة يف النص
 كىذه العبلقة اؼبتميزة الٍب أضحت بْب النص كعنوانو جعلت من العنواف بنية داللية     

لغة العنواف تضيف إُف دالالهتا اؼبعجمية كالكامنة يف الذاكرة »موازية لبنية النص، كأصبحت 
اعبمعية دالالت جديدة من خبلؿ تعالقها مع سياؽ النص اللغوم كاعبماِف، عن طريق 

كالتأمل لكشف  اإلوباء كالَبميز ال اؼبباشرة كالتسطيح، فبا كلد حافزا لدل اؼبتلقي يف البحث
 (2).«اؼبعُب كخلخلة التصورات كالدالالت اعبامدة كالسطحية للغة العنواف

كعلى أساس أف العنواف ىو أقرب اؼبداخل كأيسرىا ؼبقاربة شعرية النصوص، من خبلؿ      
 ىذه الدراسة الكشف عن العبلقة ستحاكؿ، ىاعبلقات االتصاؿ كاالنفصاؿ الٍب يقيمها مع

  (3)."عثماف لوصيف"للشاعر (أعراس اؼبلح)بْب العنواف كنصو يف ديواف 
مقدار التعالق بْب  (أعراس اؼبلح)يتبٌْب من خبلؿ الفحص الظاىرم للعناكين يف ديواف      

العنواف كنصو، سواء من حيث اؼببُب أك من حيث اؼبعُب، كفقا لبنيتهما الَبكيبية كضبولتهما 
ككأنو جزء ال  (خٌلِب للحجر)الداللية، كىذا سباما ما تؤكده بعض العناكين، فقد جاء عنواف 

: يتجزأ من اؼبًب على النحو التاِف
  َخّلني للحجر 

إف يف شفٍب زىرة تنتحر 
 ........................

 َخّلني للحجر  
كلما جئت أؼبس ىذا الشجر 
 ..........................

َخّلني للحجر 
ضاع صويت يف كٌل كاد 

 .........................
َخّلني للحجر 

كيف أنكر من مٌد ِف معرجا للسماء 
 ..........................

َخّلني للحجر 
ذائب يف مرايا البكاء اعبميل 
 ..........................
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َخّلني للحجر 
ساكن ربت ليل اعبليد 

 ........................
َخّلني للحجر 

ىل ستنبض يوما عركؽ اغبجر 
 ..........................

َخّلني للحجر 
( 4)...........خلِب 

 
إُف اؼبًب الشعرم ىبوطا حضوريا ترٌدد على شكل  (خىٌلِب للحجر)     لقد ىبط عنواف 

الزمة شعرية من اؼبقطع األكؿ إُف اؼبقطع األخّب، كتواتر العنواف هبذا الشكل هبعل القارئ 
. وبٌس ككأنٌو جزء ال يتجزأ من بنية النص كال يتمتع باستقبللية عنو

فإنو يظهر ذلك التعالق الذم وباكي فيو نص القصيدة  (ثبلث حاالت) أما عنواف     
اؼبعُب الذم يشّب صراحة إُف - كال شك– مضموف نص العنواف، فمتلقي ىذا العنواف يفهم 

اغباالت الثبلثة، كالقصيدة كردت على شكل ثبلثة مقاطع مرقمة،كل مقطع يبثل حالة معينة 
:    ، على النحو التاِف(5)من حاالت التأمل الصويف

 
                                                                       

                               1        

ينفضِب كالشجرة                                                                                                

  يعجنِب كاعبرح                 الحالة األولى

 ................                             

                   2   
                              دائخ، دائخ ككىج الصوارم  

                 يف عيوٓف حدائق من نار  الحالة الثانية
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.....................                                    

                                3      
أسكن  يف كٌل خلية ككل طقس                              

                 .......................... الحالة الثالثة

 ( 6).   أبدع أجبدية تبثها الطيور للحقوؿ                          

     كعادة ما تربز العفوية يف ىذا النوع من العناكين؛ ألهٌنا تنشغل بالدرجة األساس يف 
االستجابة ؼبوضوع اؼبًب الشعرم، من دكف اغباجة إُف االفتعاؿ كالتكٌلف يف كضع عناكين 

.      براقة قد ال تتبلءـ أحيانا مع موضوع القصيدة
كقد ىبتزؿ العنواف نص القصيدة مبُب كمعُب يف نفس الوقت، فيصّب رغم فقره اللغوم      

مرجعا بداخلو العبلمة كالٌرمز كتكثيف اؼبعُب، حبيث وباكؿ اؼبؤلف أف يبث فيو قصده »
، فقد افتتح الشاعر قصيدتو اؼبوسومة هبذا (ال ذبيب.....أسائلها)، كبو عنواف (7)«برمتو

الٍب حٌددت ضمّب اؼبتكلم كاؼبخاطب، مث اسَبسل يف  (أسائلها)العنواف باعبملة الفعلية 
: عرض اؼبواضيع اؼبتعٌلقة هبذا السؤاؿ

أسائلها عن رحيل الغصوف 
عن اؼبطر اؼبٌر 

عن زىرة تتناثر يف الريح 
عن شهوة البحر يف أعْب الشهداء 

عن الليل كاعبوع 
 (8).عن نكهة اؼبلح يف شفة الياظبْب

:  كظل يسأؿ كيسأؿ كىي صامتو ال ذبيب، رغم معرفتها لكل البدايات كالنهايات

كأسأؿ، أسأؿ، أسأؿ حٌب يبوت الكبلـ 
كيغمر صويت الركاـ 

........ كصامتة ىي
تعرؼ كل البدايات 
كل النهايات 
 (9).لكنها ال ذبيب



43 
 

كانتهت باعبملة  (أسائلها عن رحيل الغصوف)فهذه القصيدة بدأت باعبملة الفعلية      
، (ال ذبيب... أسائلها)، كمن اعبملتْب انتقى الشاعر دكاؿ عنوانو (لكنها ال ذبيب)االظبية 

. آخر ملفوظ اختتمت بو ىذه القصيدة (ال ذبيب) أكؿ ملفوظ يف النص ك  (أسائلها)فػ
 كاؼبتأمل يف ىندسة كتابة ىذا  العنواف يبلحظ أف الفضاء الطباعي ترؾ نقاط بْب     

، ككأف نقاط اغبذؼ ىذه ىي ما قالتو القصيدة بشكل مفصل، (ال ذبيب) ك (أسائلها)
. كبذلك فقد اختزؿ ىذا العنواف ما أكرده اؼبًب الشعرم شكبل كمضمونا

، كجدناه (سيمفونية البعث كاغبضور يف خريطة الوطن اؼبفقود)     كإذا رجعنا إُف عنواف 
كىنا يربز أحد أٌىم  مظاىر التعالق بْب العنواف  .ينقل اؼبتلقي إُف حساسية العزؼ كاؼبوسيقى

كنٌصو، أين استجاب مبُب القصيدة استجابة كاضحة لداللية اؼبوسيقى يف عتبو العنواف بدءا 
  (فجيعٍب)من البيت األكؿ، كفقا للتناغم الذم أحدثو التصريع بْب كلمٍب 

 كافق اغبرؼ األخّب من صدر ىذا البيت اغبرؼ األخّب من عجزه كما عندما، (قصيديت) ك
: يلي

 (10 ) قصيدتيكغِب فتوحايت كعيد       فجيعتي          أريقي عركس الٌنار طبر

كلو أخذنا بعض اؼبقاطع ألدركنا حجم اغبركة اإليقاعية الٍب بنيت عليها اؼبوسيقى الداخلية 
: ؽبذه القصيدة كبو

البشػرية   إُف    كأخرج من نٌبي     أدمػعي  كأحبر يف يأسي لتزىر         
 النػبٌوة   زمػاف كزبػتم آيايت   كأرحل يف األشياء أبدع شكلها             
 العصػية   كأقػرأ أسرار الرٌياح     كأستبطن التاريخ أجػرح لغزه            
( 11)كأعلن طوفاف اللياِف اعبديدة         برقها   أغزؿ كأستنبت األمطار         

 يبلحظ يف ىذا اؼبقطع كجود منظومات فعلية ضاغطة حبركيتها اإليقاعية اؼبتماثلة     
، باإلضافة إُف التنوع اإليقاعي يف اؼبنظومات االظبية (أحبر، أرحل)، (أستبطن، أستنبت)
، فضبل عن اؼبوسيقى اػبارجية اؼبعتمدة على حبر الطويل  (برقها، شكلها)، (البشرية، النبوة)

كاؼبناخ الدالِف اإلهبايب للمضموف، كل ىذا يصب كالشك يف حقل االستجابة ؼبفردة 
. الواردة يف بنية العنواف (سيمفونية)

إُف ازباذ اؼبطلع عنوانا لقصائده، كرغم " عثماف لوصيف"ككثّبا ما كاف يعمد الشاعر      
أٌف ىذه التقنية قديبة فهي بالنسبة لشاعرنا مقصودة ألهنا تكررت يف عناكين ـبتلفة كمتباعدة 
يف تواريخ كتابتها، فالعديد من العناكين ىي اعبمل أك الكلمات األكُف الٍب كردت يف مطلع 

: الذم افتتح نصو دبا يلي (خلِب للحجر)القصائد مثل عنواف 
خلني للحجر 
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إف يف شفٍب زىرة تنتحر 
 (12).قادـ من كهوؼ البدايات

: الذم بدأ متنو كما يلي (بلقيس)أك مثل عنواف 

!  يا بلقيسبلقيس
! يا نشوة  الركح كيا زنبقة األكتار

 (13).غدا تبعث يف عيونك البحار... غدا
ىل ربتاج : كيدفعنا ىذا التماثل بْب بنية العنواف كمطلع القصيدة إُف التساؤؿ اآليت     

القصيدة دائما إُف عنواف؟ أال يبكن أف يكوف مطلعها عنوانا؟    
على أف غياب الفكرة الَبكيبية للقصيدة هبعلها قادرة على " جوف كوىْب"يؤٌكد 

إٌف كل خطاب نثرم علميا كاف أـ أدبيا يتوفر دائما على »: االستغناء عن العنواف، يقوؿ
عنواف، يف حْب أف الشعر يقبل االستغناء عنو، على الرغم من أننا نضطر إُف اعتبار 

الكلمات األكُف يف القصيدة عنوانا، كىذا ليس إنباال كال تأنٌقا، إذا كانت القصيدة تستغِب 
 ( 14).«عن العنواف فؤلهنا تفتقر إُف تلك الفكرة الَبكيبية الٍب يكوف العنواف تعبّبا عنها

كإذا كاف األمر كذلك فاؼبطلع مهم، لذلك هبب مراعاة كضعية النص، فقد يكوف      
على قدر كبّب من " كوىْب"اؼبوضوع اؼبركزم للقصيدة يف اؼبطلع، فتكوف كجهة نظر 

. الصواب
ألف       لكن يذىب بعض الباحثْب إُف أف طريقة ازباذ اؼبطلع عنوانا قد تسيء للقصيدة،

بدايتها قد ال تقوؿ الشيء الكثّب، فغالبا ما توجد األفكار الٍب تعج هبا القصيدة يف كسطها 
يبؤل  فضاء العنواف باقتباس يكٌرر سطرا أك عبارة من »أك ما يعرؼ بالنواة، كلذلك فعندما 

النص فإنو ليس للكلمات اؼبقتبسة خاصة إف كانت عبارة عن السطر األكؿ من النص أك 
أما إف كانت االقتباسات من أماكن أخرل من النص . الكلمات األكُف منو مكانة العنواف

فإف األمر ىبتلف، ألف ىذه الكلمات تبدك على األقل ككأهنا تقوؿ شيئا ما عن 
 (15).«القصيدة

، فقد "عثماف لوصيف"     كالظاىر أف ىذه االسَباتيحية يف العنونة َف يغفل عنها الشاعر 
ؾبزكءة من نص القصيدة، كىذه اؼبرة ليس من  (أعراس اؼبلح)كردت بعض العناكين يف ديواف 

، فهذا العنواف جاء ؾبزكءا (عمرم ليس خرافة)اؼبطلع بل من أماكن أخرل غّبه، مثل عنواف 
:  كما يليمن السطر اػبامس لقصيدة مكونة من أحد عشرة سطرا شعريا
تفيض بقليب هنور اغبنْب 
فأهنض يف صبوة 
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كأشق ستور الكثافة 
كأصرخ، أصرخ من دركات اؼبنوف 

« أال إف  عمرم ليس خرافة»
 ............................

 (16).كيغمر باألمل  البكر نفسي
فقد جاء عنواهنا ؿباكيا ؿباكاة حرفية  (أعطيك أف ربَبقي)أما القصيدة الٍب بعنواف 
:  للسطر األخّب منها كما يلي

أعطيك من نارم كمن حنيِب 
كمن غول جنوٓف 

 ....................
أعطيك أف ربلقي 
 (17).أعطيك أن تحترقي

:  ، يقوؿ الشاعر(أضبلكم كأرربل)كاألمر نفسو تكٌرر مع عنواف 
أفٌرش كجهي شرفة لكلم كإعصارا من البكاء 
أفرشو رمبل كمنديبل يسيل اغبرب يف نعاسو 
 ....................................

( 18 )أحملكم وأرتحل

 
 فبرًخ

 
َف يعتمد اؼبطلع فقط كخيار للعنونة، بل "عثماف لوصيف"فهذه العناكين تؤكد أف      

. كانت بنية النص كٌلها مرشحة ؽبذا االختيار
 كذبدر اإلشارة يف األخّب إُف أف العنواف يف الشعر ىبتلف عن العنواف يف األشكاؿ     

األدبية كاألمباط الفكرية األخرل، ألف ىذه األخّبة تتطلب من أصحاهبا التدقيق كالتمحيص 
لكي تكوف مناسبة إلفادة احملتول، أما العنواف يف الشعر فإف عبلقتو بالنص بالغة التعقيد، 

لذلك كجب على القارئ مراعاة كظيفة العنواف يف الشعر، ليس فقط ألنو مكمل كداؿ على 
القصيدة، كلكن من حيث ىو عبلمة ؽبا عبلقات اتصاؿ كانفصاؿ معها، اتصاؿ ألنو كضع 
أصبل ألجل نص معْب، كانفصاؿ باعتباره عبلمة ؽبا مقوماهتا الذاتية كغّبىا من العبلمات 

.      األخرل اؼبنتجة ؼبسار القراءة كالتأكيل
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 شاعر جزائرم معاصر، برز يف الوسط األديب يف السبعينيات كتألق يف الثمانينيات بعد أف عرؼ إنتاجو -3

- 1997اللؤلؤة - 1997 أجبديات- 1988أعراس اؼبلح : الشعرم طريقو إُف النشر، من مؤلفاتو الشعرية
 .1997مبش كىديل 
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 لواءح ََمٛخ فٙ أٍهٕة انٕلؿ نلٖ أثٙ انمزبْٛخ
 

 يؾًل يصبثٛؼ  . ك
 -رًََٛٛهذ- انًوكي انغبيمٙ

 

 
 

                                                            :اٍزٓالل يُٓغٙ
يذىب األلسنيون واألسلوبيون إلى أن األسلوب ظاىرة مالزمة للعملية اللغوية، 

نظرا لما  ال سيما النص المكتوب، ولها أثرىا في القول، تتجذر في التعابير اإلنسانية،
يتمتع بو من انتقاء التعابير، والقصدية في البث اللغوي، وىو يتجلى ابتداء من مستوى 
الجملة ويكشف عن ميزة صاحبو،كونو طريقة خاصة باألديب أو الكاتب حسب نظر 

األسلوب ىو األليق لقراءة الكاتب في كتابتو،ويعود "البعض، ويرى عدنان بن ذريل أن
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لمفرداتو، وتركيبو فتصدم المتلقي بما فيها من  إلى االختيارات التي يقوم بها المؤلف
انزياح عن جادة البيان العادية مما يؤكد أن األسلوبية ىي دراسة ىذه االنزياحات، وإن 

 .(1)"تحايالتها تطال اللفظ والمعنى على السواء
     كقد ذىب جاكوبسوف إُف أنو اليبكن تعريف األسلوب خارج اػبطاب اللغوم كرسالة 

كعلى ىذه الشاكلة يكوف األسلوب ىو "أك كنص يقـو بوظيفة تواصلية اببلغية،مقصودة 
كىو يتولد من ترافق عملْب متواليْب يف الزمن متطابقْب يف  الوظيفة اؼبركزية اؼبنظمة للخطاب،

اختيار اؼبتكلم ألدكاتو التعبّبية من الرصيد اؼبعجمي للغة،مث  (االختيار كالتوزيع)الوظيفة نبا 
تركيبها تركيبا يقتضي بعض قواعد النحو كغّب ذلك، كاألسلوبية تصافح اؼبلفوظات األدبية 

 .(2)"فتكشف عن خصوصيتها كبالتاِف فرادهتا يف حسيتها اؼبباشرة،
إُف أف األسلوبيات يف تطورىا قد سلكت مسلكْب أحدنبا "     كال بد أف نشّب 

االستقراء الذم أرسى قواعد فبارسة النصوص، فتألقت من ذلك مكونات األسلوبيات 
التطبيقية، كثانيها االستنباط الذم سٌول أسس التجريد، كالتعميم، فاستقامت معو مكونات 

، كمن مث ارتأينا أف نلج اؼبعجم الذم زبّبه أبو العتاىية، يف معظم (3)"األسلوبيات النظرية
كدبا أف الوعظ  ديوانو الذم سبيز كانفرد بصفة الزىد كالوعظ كالتذكر كالتأمل كترؾ الدنيا،

 كعبلمات سيميائية كداللية،  قاجملسدة يف خلق ينطلق من االتعاظ بآيات اػبالق سبحانو،
 .يقتضي ذلك من الواعظ أف يستند على حاسة الرؤية كالنظر كاالستبصار بالبصّبة
 :     كمن ىنا ينطلق أبو العتاىية يف خطابو من حاسة النظر كاؼبشاىدة قائبل

ا ػيىراؾ    لىيسى  اللىوى   أىفَّال  ا      أىظىنىنتى ػؽًبىواؾ ان ػ راًكب  رىأىيتيكى  ما ِف
ىًِبَّال ػاًنظير لًنىفسً 

ًحذاكا   ىيناؾى  كاًقفىةه   كىجَّالهتى   ما      ةي حىيثي ػؾى فىاؼب
 ًغناكا  بػىلىغتى   فػىقىد  قي      كىًإذا قىًنعتى ػ لًتىناؿى  الًغُب   سي ػ تىلتىمً   كىأىراؾى 
 كىأىباكا ًعربىةن  ؾى ػ أيَّاـل  عبىىعىلتى       ةو ػى  ميصيب ـً ػكينتى ميعتىربان بًعيظ لىو

ًسواكا   ًبذاؾى  ييعُب ا ػكىكىأىّفَّال     الًصبا   ما زًلتى توعىظي كىي تيفيقى ًمنى 
نىعاكا  كىيفى  الشىيبى  رىأىيتى  كىلىقىد    قىد نًلتى ًمن شىرًخ الشىباًب كىسيكرًًه  

تى   (4) لًعىماكا  قي      بىصىران كىأىنتى ؿبيىسَّالنه ػل فىأىفىدتى ػعىبدىؾى بًالعىم كىخبَّال
فأبو العتاىية كاعظ ككسيلتو يف الوعظ ىي النظر، فالعربة بالنظر، كقد زبّب لذلك من 

 عماك – العمى – أراك –وّجهت - أنظر- يراك - رأيتك] اؼبعجم اللغوم ألفاظا مناسبة
كقد شكل نسيج أبياتو كفق ىذه الوحدات، منقسمة بْب الزمن اؼباضي، للداللة [ نرى- 

تلتمس  (رأيتك)أراك ] [مالي رأيتك راكبا لهواك]على ما قد حصل كىو غّب مرغوب 
 كفيها داللة على[أظننت أن اهلل ليس يراك] [أنظر لنفسك]: كبْب الزمن اؼبضارع [الغنى

 .التذكّب، كالتنبيو من الغفلة،كالوعي بالذات، كباػبالق الذم ال يغفل غبظة
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مث قبد أف نسيج النص ينبِب يف بعض لبناتو على ثنائية ضدية تشكل تقاببلت توحي 
بفكرة اإلقصاء اؼبنطقي، كالتعاكس أك التضاد الذم هبعل اؼبتلقي يقبل على فكرة، كال يقبل 

  (5):على ضدىا، مثل ما ىو عليو اغباؿ يف قولو
ُخذ ِمن َحراِكَك لِلُسكوِن ِبَحظِِّو       ِمن قَبِل َأن ال َتسَتطيَع َحراكا 

 [  ال تستطيع حراكا≠حراكك ] [ السكون≠ حراكك]
     فاغبركة عكس السكوف، كؼبا تكوف اغبركة قائمة فهناؾ إقصاء منطقي للسكوف، 

كالعكس صحيح كذلك، إذ عندما يؤكؿ اؼبرء للسكوف األبدم، فبل حراؾ،حيث اغبركة ىنا 
كحدة سيميائية كاسعة الداللة، تشمل اغبياة كاغبرية كالشباب كما يرافق ذلك من العمل 

 (6):كالسعي كمظاىر اغبياة، كلو أتينا على بيت آخر من النص ذاتو
يا جاِىالً بِالَموِت ُمرتـََهناً بِِو       َأَحِسبَت َأنَّ ِلَمن يَموُت َفكاكا    

إال  [ فكاكا≠مرتهنا ]:     نكتشف أيضا تضادا آخر بْب الوحدتْب اللسانيتْب
أف الشاعر استطاع أف ىبلق ترادفا كتوافقا يف اؼبعُب هباتْب الوحدتْب ؼبا أخضعهما 

كىي دالالت   [ ال فكاك من الموت≠مرتهن بالموت ]: اآليت للَبكيب اللغوم
،كما قد اىتدل الشاعر إُف ثنائيات (السيميائي)تثبت موقعها على اؼبربع الدالِف 

 .( 7):ضدية أخرل منها قولو
َقد نِلَت ِمن َشرِخ الَشباِب َوُسكرِِه     َوَلَقد رََأيَت الَشيَب َكيَف نَعاكا 

 [  الشيب≠الشباب ]
     كيف ذلك بياف للتغيّب كاالنقبلب من حاؿ إُف حاؿ، كالشيب مؤشر اؼبرء على الزكاؿ 

 ككل الصفات الٍب ذبعل رؼبا فيو من نبوءات توحي بالشيخوخة كاإلقباؿ على العجز كالقصو
اؼبرء يستفيق من سكر الشباب، كعلى غرار البيت السابق يأيت الشاعر ببيت آخر هبلي 

الرؤية أكثر باستعمالو للثنائية الضدية، الٍب تشكل مركز العبلمة السيميائية يف القصيدة كما 
 (8): يف الديواف بأكملو، حيث يقوؿ

 َتسَتريَح ِمَن التَـَعبُِّد لِلُمنى       َحّتى تـَُقطَِّع بِالَعزاِء ُمناكا لن
 :حيث يقابل بْب

 [تـَُقطَِّع ُمناكا ≠  التَـَعبُِّد لِلُمنى]
كفيو استحالة انقطاع األمل عند االنساف ماداـ فيو نبض من اغبياة، كال يقطعو إال 

الذم ال يعلم عنو اؼبرء شيئا، كيف البيت تقاطع من حيث  (األجل)اؼبوت أك اغبد اػبفي 
خط النيب  : "(ض)اؼبعُب مع حديث النيب  الذم أخرجو البخارم، عندما يقوؿ عبد اهلل 

خطا مربعا، كخط خطا يف الوسط خارجا منو، كخط خططا صغارا إُف ىذا الذم يف الوسط 
- أك قد أحاط بو - ىذا اإلنساف، كىذا أجلو ؿبيط بو، ):من جانبو الذم يف الوسط، كقاؿ
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كىذا الذم ىو خارج أملو، كىذه اػبطط الصغار األعراض، فإف أخطأه ىذا هنشو ىذا، كإف 
 ففي ىذه التعاكسات يتجلى مدل قوة البصّبة عند أيب العتاىية ( 9)".(أخطأه ىذا هنشو ىذا

من خبلؿ ـباطبو  (أنتم البشر)كقدرتو على التأثّب يف نفسية اؼبتلقي بضمّب صبع اؼبخاطب 
، ليجعلو أك هبعلهم يقفوف كقفة تأٌمل كتركٍّ (أنت أيها اإلنساف)بضمّب اؼبفرد اؼبخاطب 

ؼبراجعة الذات كما وبيط هبا من حاؿ الدنيا كأحواؿ أىلها،الذين تنازعتهم األىواء،فغفلوا عن 
ما يَببص هبم من مهالك الدىر، كأطلقوا آلماؽبم العناف، حٌب نسوا أنفسهم،كنسوا حظا فبا 

 (10):ذيٌكركا بو، كىم يف غفلة عن ذلك كانتشاء، لذا فهو يذكر بقولو

ىًنيَّالةي حىيثي ما     
 ًحذاكا  ىيناؾى   كاًقفىةه     كىجَّالهتى  اًنظير لًنىفًسكى فىاؼب

 القىريًب نىواكا  عىنً    كىلىتىشًحطىنَّال  لىتيجهىزىفَّال ًجهازى مينقىًطًع القيول     
وتً  جاًىبلن   يا

ى
نان بًًو       بًاؼب وتي فىكاكا   ميرتػىهى   أىحىًسبتى أىفَّال ًلمىن يبى

كهبذه التوبيخات نسج الشاعر خيوط قصيدتو كحبكها حبكا فنيا متخذا منها 
مفاتيح عبلماتية تضفي البعد الوعظي كالزىدم على ديوانو الشعرم كلو، كقد نسقها تنسيقا 
أسلوبيا مازج بْب الصوت األخاذ، كالتصاريف اؼبتنوعة، كالَباكيب اللغوية، كالبُب الداللية الٍب 

 .سنحاكؿ أف نأيت على بعضها من خبلؿ مسحة كجيزة
 

 :انجُبء انصٕرٙ: أٔال
     يقف الشاعر موقف اػبطيب الواعظ لئلنساف بصيغة اؼبفرد،فبا هبعل أغلب ألفاظو 

 (تاء اؼبخاطب)تتأرجح بْب اؼبتكلم كاؼبخاطب اؼبفرد، كىو األمر الذم يربر كثرة كجود التاء 
رأيتك، ظننت، وجهت، ]كتاء اؼبضارعة يف أكؿ كل فعل مضارع ىباطب بو الشاعر ـباطىبو، 

تستطيع، ضيعت، لتجهزن، تشحطن، تجري، تستقال، بلغت، ترجو، خلقت، تكذبن، 
حاولت، أحسبت، تبغو، جعلت، تلتمس، تنالو، قنعت،كنت، توعظ، تفيق، نلت، 

كغّب ذلك من  [...تستريح، تقطع، وبخت، أفقدت، تحرق، تنير، تعف، أعظمت،
الموت، تلك، التي، أنت، ليت، فتنة، ثقة،تعتبر، ] :يف األلفاظ اآلتية التاءات األصلية
 . [...التعبد، عبرتنا،

أبياهتا       ىذا إُف جانب حرؼ آخر قد غزا القصيدة كلها،كذبلى انتشاره بقوة يف كل
الذم استخدمو الشاعر للخطاب، كرصع بو قافيتو   (الكاؼ)بدكف استثناء، كىو حرؼ 
 (11).ليجعل منها كافية رائعة

 يىراكا  لىيسى   اللىوى  أىفَّال  أىظىنىنتى      ا   ػؽًبىواؾ  راًكبان   رىأىيتيكى  ِف ما 
ىًنيَّالةي   لًنىفًسكى  نظيرا

ًحذاكا   كاًقفىةه ىيناؾى   كىجَّالهتى    ما      حىيثي   فىاؼب
 ًمن قىبًل أىف ال تىستىطيعى حىراكا     حًبىظًِّو    خيذ ًمن حىراًككى لًلسيكوفً 
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 .حيث تكرر حرؼ الكاؼ يف النص أكثر من ستْب مرة،عرب أربعة كعشرين بيتا فقط
الٍب تنطق انطبلقا من خلف الثنيىتْب العيلويتْب يف ذبويف )     كالتاء من اغبركؼ النطعية 

اغبركؼ  ككبلنبا من (الٍب تنطق من اللهاة) فمن اغبركؼ اللهوية ؼ، أما الكا(اغبنك العلوم
كالتاء "كأقلها تعقيدا، -  التصنيف اغبسي للدكتور إحساف عباس بحس- اللمسية البسيطة،

إف صوتو يسمع عند قرع الكف ): قد قيل عنو مهموس انفجارم شديد، كقاؿ عنو ابن سينا
، كإف صوتو اؼبتماسك اؼبرف يوحي دبلمس بْب الطراكة كالليونة، كأف األنامل (باإلصبع بقوة

ربس كسادة من قطن، أك كأف القدـ اغبافية تطأ أرضا من الرمل اعباؼ، كىكذا صنفت التاء 
عثرت على مائة :يف اغبركؼ اللمسية، كبالرجوع إُف اؼبعجم الوسيط يقوؿ إحساف عباس

مصدر جذر تبدأ بالتاء فبا ىو غّب مولد أك معٌرب أك دخيل،كاف منها عشركف فبا تدؿ 
، ككاف (كقع يف الَبٌىات)، تره (ضبق)معانيها على الرقة كالضعف كالتفاىة، كمنها تك الرجل 

منها ستة كعشركف دلت على الشدة كالغلظة كالقساكة ككل ما يتناىف مع الرقة كالضعف، 
، (صلب كغلظ)ترىز غبمو  (ثأر منو)، تبل فبلف (ىلك)، تربَّال (انقطع)كالٍب منها تبَّال الشيء 

كقد اقتصرت معآف اؼبصادر اؼبتأثرة خبصائص ىذا الصوت على الضعف كالرقة كالتفاىة بنسبة 
 .  (12).شبانية كثبلثْب باؼبائة، فبا يقطع بأف التاء ضعيف الشخصية

     أما عن اؼبصادر الٍب تنتهي حبرؼ التاء، فإف اؼبعجم الوسيط وبتوم على سبعة 
خبت : كتسعْب مصدرا، منها ثبلثة كعشركف تدؿ على الضعف كالرقة كالتفاىة، على كبو

 .(الف كاسَبخى)، ىيت (أذعن هلل)، قنت (خفي)
     كمنها كاحد كثبلثوف مصدرا دلت على معانيها على الشدة كالقوة كالقساكة كالغلظة 
فبا يتناىف مع خصائص حرؼ التاء،كالربكز خبصائص اغبركؼ القوية اؼبشاركة لو يف نسج 

، كىكذا فإف حرؼ التاء يف آخر (صوتت غليانا)، كتت القدر(قطعو)بت الشيء : اؼبصدر
 .اؼبصادر َف يكن لو تأثّبه فيها من حيث اؼبعُب، كبالتاِف يتأكد أنو ضعيف الشخصية

كمنو قبد توافقا للدراسة الصوتية غبرؼ التاء، كبْب كجوده بكثرة يف كافية أيب العتاىية      
الٍب بْب أيدينا، إذ قبده يضفي على معانيها ذات الصفات كالسمات الداللية، الٍب قبدىا 

 :منطبقة سباـ االنطباؽ على شخص اؼبخاطب، الذم ىباطبو أبو العتاىية
 يىراكا   لىيسى  أىظىنىنتى أىفَّال اللىوى     ؽًبىواكا      راًكبان    ِف رىأىيتيكى  ما

ىًنيَّالةي حىيثي ما       
 كىجَّالهتى كاًقفىةه ىيناؾى ًحذاكا اًنظير لًنىفًسكى فىاؼب

     فاؼبخاطب ضعيف الشخصية، كاه كتافو غّب كاع دبا وبدؽ بو من خطر اؼبوت الذم 
 ؼبا ينتظره من مهالك، مع يقينيو أنو ؾيَببص بو يف كل حْب كمبن كل جانب، غّب مدر

 . سيسكن يوما من غّب حراؾ كإُف األبد، كمع ذلك َف يٌدخر لذلك اليـو ذخره
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 :ؽوف انكبف: صبَٛب
يوحي بشيء من اػبشونة كاغبرارة كالقوة كالفعالية، فبا يؤىلو إُف حاسة "     كصوتو

اللمس، إذا لفظ بصوت عاِف النربة كبشيء من التفخيم كالتجويف، فإنو يوحي بالضخامة 
 .(13)"كاالمتبلء كالتجميع ، فبا يؤىلو إُف زمرة اغبركؼ البصرية

     كبالعودة إُف اؼبعجم السالف  الذكر، كجد إحساف عباس مائة كستة كشبانْب مصدرا 
، (طرده)كده : تبتدئ حبرؼ الكاؼ، حواِف الربع منها تدؿ على الشدة كالفعالية، مثل

: كحواِف الربع أيضا دلت معانيها على الكثرة كالضخامة كالتجميع، كبو... (قطعو)كعربه 
الٍب تنتهي حبرؼ  كبالرجوع إُف اؼبصادر... ، كرب، كمل،(امتؤل ظبنا)، كطب (صبع)كسب 

لك الفرس : الكاؼ، فهي أربعة كشبانوف مصدرا،منها الربع كذلك دؿ على االحتكاؾ مثل
، عرؾ، (ألصق بعضو ببعض)، حك، دعك، دلك شبك، شك (علكو كمضغو)اللجاـ 
، دؾ، صك، (قطع)، ككاف ما يزيد عن السدس داال على الشدة، كبو بتك (دلك)معك 
 .كغّبىا

     بذلك يرل إحساف عباس أف حرؼ الكاؼ متزف الشخصية، لكونو قد فرض ذاتو 
بنسبة تفوؽ اػبمسْب باؼبائة سواء يف اؼبصادر الٍب جاء يف أكؽبا، أك اؼبصادر الٍب جاء يف 

آخرىا، كإذا ما مت إسقاط صفات حرؼ الكاؼ كصوت بطبقتو اللمسية على البعد الدالِف 
للقصيدة الٍب بْب أيدينا قبد أنو ينسجم مع شخصية اؼبرسل،اؼبتزنة الٍب رباكؿ التأثّب يف 

 .شخصية اؼبرسل إليو، اؼبهلهلة الضعيفة
     كإذا ما عدنا إُف الصوت يف النص كجدناه متنوع اؼببُب كاؼبعُب كما يلفت االنتباه أكثر 
ىو ذلك التكرار اؼبنتظم الذم شكل ظاىرة أسلوبية ميزت النص خباصيتْب دالليتْب غالبتْب، 
كمتعاكستْب،تعلقت اؼبيزة األكُف باؼبرسل ككانت الشدة كالقوة كاالتزاف، بينما تعلقت الثانية 

 .باؼبرسل إليو، ككانت الضعف، كالتفاىة
     كقد عربت اؼبقاطع الصوتية عن نغمة خاشعة حزينة مَبكية، آملة كحادة، تنوعت 
خبلؿ النص كفق ما يقتضيو تآلف األصوات كالكلمات بْب مقاطع طويلة مفتوحة أخرل 

 - ال – (يكون) كو- (واقفة) وا- (راكبا) را– (مالي)ما ]: مغلقة، فمن الطويلة اؼبفتوحة
كىي عينة مقتطفة من ... [(جاىال) جا - يا- (دعاك) عا- (تستقال) قا- (ناداك)دا

 مْن – خْذ – نْف –إْن - ليْ - أْي ]: األبيات الستة األكُف، كفيها أيضا من اؼبقاطع اؼبغلقة 
كقد جسدت اؽبم الذم ىبملو  [ فقْ - ْبي - قْد - مْز - لْل - مْو - تْس - أْن - قْب -

كمدل ثقل مسؤكليتو، ذباه الضياع كاالكبراؼ عن جادة  (الداعية الواعظ أك)اؼبرسل 
الصواب، كالفطرة الٌب جبل عليها اإلنساف كتلقى قصادىا تعاليم اػبالق سبحانو كتعاُف، 

 :كلننظر قولو
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 يىراكا  لىيسى   اللىوى  تى أىفَّال ػا       أىظىنىنػ ؽًبىواؾ راًكبان   رىأىيتيكى  ما ِف
ىًنيَّالةي حىيثي  اًنظير

ا ػًحذاؾ ىيناؾى   كىجَّالهتى كاًقفىةه     ا   ػـ  لًنىفًسكى فىاؼب
نىواكا   القىريًب  كىلىتىشًحطىنَّال عىنً   كل     ػالقي  مينقىًطعً  لىتيجهىزىفَّال ًجهازى 

وتً  جاًىبلن  يا 
ى
نان  بًاؼب وتي فىكاكا   أىحىًسبتى  ًق      ػبً   ميرتػىهى أىفَّال ًلمىن يبى

ًغناكا  بػىلىغتى   فػىقىد  قي       كىًإذا قىًنعتى ػلًتىناؿى   الًغُب  سي ػ تىلتىمً  كىأىراؾى 
 كىأىباكا   ًعربىةن  أيمَّالكى  تى ػعبىىعىل  ةو     ػميصيبى  بًعيظمً  ميعتىربان  كينتى  لىو
  ًسواكا  ًبذاؾى  ييعُب ا ػكىكىأىّفَّال       الًصبا  ًمنى  تيفيقى  كىي توعىظي  زًلتى  ما         

كما زاد النص ركعة صوتية، ىو قيامو شكبل متوازنا على حبر عركضي كاحد من أكلو 
 :إُف آخره، كىو البحر الكامل بتفعيبلتو

 مػػاِف رأيتك راكبػا ؽبواكا       أظػننت أف اللػو ليس  يراؾ
/0/0//0///.0//0///.0/0///                           0//0/.0///0//.0/0 

  متفاعل       متفاعػلن   متفعلن  متفعػل             متفػاعػلن  متفاعلن 
كقد رباشى الشاعر كل انتهاؾ لقواعد النصوص الشعرية التقليدية، أك اعبوازات 
العركضية دبا ال يدع ؾباال للشك يف أف النص خاؿ من أم عدكؿ أك انزياح من حيث 
الشكل، يزيد أك يوقد شعريتو، لذا فهو يتميز بالبساطة كالوضوح الصويت لتسهيل تلقف 

اؼبعآف سيما كأف النص إببلغي بالدرجة األكُف، غايتو الوعظ،كالتذكّب، كالَبىيب من جزاء 
 .يومئذ

كذلك فبا يكنو النص من مستويات التفاعل بْب الصوت كالداللة، كما يربطهما أك 
هبمعهما من العبلقة السيميائية الٍب يبكنها أف تفصح عن الكثّب من اإلوباءات الداللية 

 .اؼبختفية كراء النربات
كباإلضافة إُف ذلك كلو،فهناؾ إيقاعات موسيقية عذبة وبدثها تكرار العديد من 

 :يف البت الثالث (حراؾ)األلفاظ يف خضم القصيدة، كلفظة 
حىراكا  خيذ ًمن حىراًككى لًلسيكوًف حًبىظًِّو       ًمن قىبًل أىف ال تىستىطيعى            

 : يف البيت الرابعداع، دعاككتكرار لفظة 
ـى بىْبى  جه كىكىأىنَّالوي      ػميزعً  داعو  كتً ػػلًلمى             دىعاكا  مثيَّال   يىدىيكى  قىد قا

 - أبواك معتبرا -غناك، أبواك  –مداك، الغنى  –مدى ]: كتكرارات أخرل مثل
 : يف األبيات التالية[عبرة

 [مداكا] ذبرم كتلك ىي الٍب     ال  تستقاؿ  إذا  بلغت  [مدل]كإُف أم 
 [غناكا]   لتنالػػو     كإذا قنعت  فقد  بلغت[الغػُب]أراؾ تلتمػػس 

 [أبواكا] [مضى] كما [لتمضْب]عما  خٌلفػػا     ك[ أبواؾ] [مضى]كلقد 
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  كأباكا[  عربة] بعظػم مصيبة     عبعلػت  أٌمك  [معتربا]لػو كنػت 
 

 :(انًٕهفٕنٕعٛخ)انجُٛخ انصوفٛخ: صبَٛب
     فبا ال شك فيو ىو أف الوحدات الصرفية بنسيجها تشكل دالالت عميقة، كإوباءات 
ببلغية، من منطلق كوهنا كسائل لغوية تتمتع بقدرة عالية على التوزع كاالنتشار، باالستناد 

 .إُف بعضها البعض، مشكلة ذلك التنوع الدالِف بْب الدكاؿ كاؼبدلوالت
     كقد انتشرت الوحدات الصرفية الفعلية يف النص بشكل ملحوظ، كإذا ما استثنينا 

كحدات النص  أدكات الربط كغّبىا من اغبركؼ، قبد أف األفعاؿ تشكل نسبة معتربة بْب
-  َدعاك–  قامَ - َتسَتطيعَ - ُخذ -  َوجَّهتَ -  ِانظُر- يَراك - ظننت -رأيتك ]، الكلية

  حاَولتَ -  يَموتُ - َحِسبتَ -   َتجري-  ُتسَتقالُ - َبكاك-  ُيسِلَمنَّ -  َتشِحَطنَّ -  ُتجَهَزنَّ 
بَغاك-    كإف دؿ ذلك على شيء إمبا يدؿ على اغبركة [.... توَعظُ - َكفى-  َجَعلتَ  – ََ

 كالدينامية داخل الزمن بْب اؼباضي كاغباضر كاؼبستقبل، ىذه الدينامية الٍب تستجيب
 .للتشكيل اؼبشهدم يف النص، كالتنقل من حاؿ إُف حاؿ، أك من كضع إُف كضع آخر

 ؟ ما لي رََأيُتَك راِكباً ِلَهواكا :مشهد أول-   
  .اؼبرسل يتساءؿ كىو يرل اؼبرسل إليو غارقا يف اللهو كقد تنازعتو األىواء

 . ِانظُر لَِنفِسَك فَالَمِنيَُّة َحيُث ماَوجَّهَت واِقَفةٌ :مشهد ثان-   
 .اؼبرسل ينبو إُف كمْب البد من الوقوع فيو حتما

 .ُخذ ِمن َحراِكَك لِلُسكوِن ِبَحظِّوِ : مشهد ثالث-   
 .اؼبرسل يعظ كيوجو إُف النجاة، قبل اؽببلؾ

     ينبو اؼبرسل اؼبرسل إليو إُف التحوؿ اغبتمي، من اغبياة إُف اؼبوت، كىو انتقاؿ من 
، إُف مشهد السكوف ببل حراؾ، كالعجز بعد مفارقة ...مشهد حركي حيث اغبرية كالعبث

 .الركح للمادة، الٍب يعافها األحبة يومئذ، كيسارعوف إُف دسها كإخفائها يف الَبب
     ىذه التصاريف ىي الٍب تضفي تنوعا خياليا يصور مشاىد ذىنية لدل اؼبتلقي، 
 .قيبكنها أف تكوف مؤثرة فيو شديد التأثر، كتزيد من انفعاالتو، كبالتاِف تغّب من سلوكيات

كالضبلؿ       كيف النماذج صيغ أسهمت يف تبيْب حاؿ اؼبخاطب اؼبزرية، من اتباع للهول
 :يف قولو [ انظر-؟  أظننت-؟ مالي رأيتك]، عن اعبادة

 يىراكا  لىيسى   أىظىنىنتى أىفَّال اللَّالوى     ؽًبىواكا        راًكبان  ما ِف رىأىيتيكى   
ىًنيَّالةي حىيثي ما        ا

  كىجَّالهتى كاًقفىةه ىيناؾى ًحذاكا   نظير لًنىفًسكى فىاؼب
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فقد انطلق أبو العتاىية من األسلوب االستفهامي، بواسطة التساؤالت الٍب طرحها 
 يف [ انظر لنفسك- ع ال تستطي-خذ ]، اؼبخاطب، مث يرقى إُف األمر من قبيل النصح على
 :قولو

ًمن حىراًككى لًلسيكوًف حًبىظًِّو     ًمن قىبًل أىف ال تىستىطيعى حىراكا خذ 
     يستمر يف الرقي كالتدرج إُف أسلوب يدعم بو نصحو، لعل اؼبخاطب يتدارؾ مافات 

ضيعتها، تجهزن، تشحطن، يسلمنك،لن ]كضاع منو، كذلك عن طريق الوحدات الفعلية 
 :أنظر قوؿ الشاعر .[.تستريح، تقطع، لجعلت،

ىرءي    ضىيَّالعتىها         عيدَّالةه   فىقرًؾى   كىلًيىوـً 
ما يىكوفي ىيناكا  أىفقىري  كىاؼب

القىريًب نىواكا  عىنً   كىلىتىشًحطىنَّال   لىتيجهىزىفَّال ًجهازى مينقىًطًع القيول       
 ساعىةن كىبىكاكا   بًًاظًبكى  ناداؾى        ثًقىةو كىًإف     ذم سًلمىنَّالكى كيلُّل ال

يحى ًمنى   ميناكا  زاءً ػ بًالعى   تػيقىطِّعى    حىٌٌب   لًلميُب        التػىعىبُّلدً  لىن تىسَبى
فقد دلت معظم الوحدات الفعلية بتصاريفها اؼبتنوعة كفق ؿبور الزمن، على مبط من 

، ظالنفس البشرية األمارة بالسوء، كيف اؼبقابل ىناؾ نفس مطمئنة تسعى إلنقاذ األكُف بالوع
: اؼبنسجم مع اغبقل لدالِف للغرض، كالٍب منها (الوحدات الفعلية) دبعجم األلفاظ ةمتوسل

 – خلقت – ترجو – تجري – حاولت – تلتمس – تستريح – نلت – تكف –تعف ]
 :كما يف قولو [ تفيق- توعظ – ضيعت –ظننت 

ا ًسواكا    ًبذاؾى   ييعُب ما زًلتى توعىظي كىي تيفيقى ًمنى الًصبا       كىكىأىمبَّال
 عىًن اػبىنا       كىتينيلى خىّبىؾى أىك تىكيفَّال أىذاكا  تىًعفَّال  أىف   السىعادىًة  كىًمنى 

كإُف جانب الوحدات الفعلية ذات الداللة العميقة، تبدك الوحدات االظبية الٍب تشكل 
القدر األكرب من حيث الكم، كيف ذلك داللة على الثبات ككصف اغباؿ، كعن طريق ضمّب 

الذم يبكن أف يبثل صبعا من اؼبخاطبْب، ىبَبؽ اؼبرسل من  (أنت)اؼبتكلم كضمّب اؼبخاطب 
 :خبللو إليهم كاعظا كمنبها كؿبذرا كما يف قولو

ما ِف رىأىيتيكى راًكبان ؽًبىواكا       أىظىنىنتى أىفَّال اللىوى لىيسى يىراكا 
كيف موقف حاـز كمسئوؿ يبث اؼبرسل خطابو إُف ـباطبو، متجردا من كل العواطف 
، عندما يكوف اؼبرء على مرمى حجر من التهلكة، كقد اختار  الٍب ال ؾباؿ ؽبا مع اعبد كاغبـز

 مع مهمتو كينسجم (معجم الوعظ)اؼبرسل من الوحدات االظبية ما يغِب بو حقلو الدالِف 
 مداك –جاىال  – السكون – حراك – واقعة – المنية – نفسك – اهلل -ىواك ]، الوعظية

 :فهو يقوؿ [... فقرك- احتيال – فكاك – مرتهن – الخلود –
 تىستىطيعى حىراكا  أىف ال خيذ ًمن حىراًككى لًلسيكوًف حًبىظًِّو       ًمن قىبًل 

ـى بىْبى   قىد كىكىأىنَّالوي         جه ػ ميزعً   داعو  كتً ػلًلمى   دىعاكا  مثيَّال  يىدىيكى  قا
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وتً  الن ػجاهً  يا 
ى
نان  بًاؼب وتي فىكاكا   بًًو        ميرتػىهى  أىحىًسبتى أىفَّال ًلمىن يبى

 .كبذلك يرسم لئلنساف ـبطط كيانو اغبتمي كإنساف ،الذم ال فكاؾ لو منو كال ؿبيد
 (جزاء)سكون                   حركة                    (عمل)     حركة 

 
 

      حياة دنيوية                     موت                   حياة أبدية
حيث اغبركة األخّبة مرهتنة باغبركة األكُف، كاعبزاء من جنس العمل، فالعمل بعمل 

أىل النعيم مع ما يرافقو من الصعاب الٍب تستدعي الصرب، جزاؤه النعيم األبدم، أما العمل 
التافو آٓف كفبتع كلكنو مهلك، كال يدرؾ كنهو إال ذكم البصائر النافذة، كالذين كبسب أبا 

 :العتاىية منهم، أنظر لقولو
  ًمن قىبًل أىف ال تىستىطيعى حىراكا    خيذ ًمن حىراًككى لًلسيكوًف حًبىظًِّو     
رم كىتًلكى ًىيى الَّالٍب      بػىلىغتى مىداكا   ًإذا  ال تيستىقاؿي      كىًإُف مىدلن ذبى

َّال    خىلَّالفا         عىٌما   أىبىواؾى   مىضى  كىلىقىد مىضى أىبىواكا  كىما  كىلىتىمًضْبى
كىذا القوؿ يتناص مع أحاديث نبوية كثّبة، ليس ىذا موضع ذكرىا، فبا يؤكد ركح 
اػبطاب الدينية كالعقائدية، كنستطيع توزيع الوحدات اظبية كفعلية، كفق الَبسيمة السابقة 

 :داخل اعبدكؿ اآليت
 حركة أبدية سكون حركة دنيوية

 حراكك-  ىواؾ –راكبا 
 نرجو- نفسك - ظننت 
 رزقك-  تكذبن – جاىبل –خلقت 
 – عرضك – بغاؾ – الرزؽ –دينك 
 – تلتمس – الغُب – فتنة –اؼبطامع 

 – زرت –تضيق -  تناؿ توعظ 
 اػبنا – تعف – اؼبُب – الشباب سكره

 .أذاؾ - تكف–

 عال تستطي-  السكوف –اؼبنية 
 منقطع القول-  للموت –حراكا 

 تستقاؿ -  تشحطن–
ىبلكا – يبوت – باؼبوت –مداؾ 
 يقطع- مضى أبواؾ -  

 لتمضْب-  اػبطوب –العزاء 
 ...ربرؽ- رحاؾ 

أفقر ما -يـو فقرؾ
 يكوف
 اػبلود

 السعادة
 ...عٌدة

لقد أكثر اؼبرسل من الوحدات الٍب يصف كيشخص عن طريقها حاؿ اؼبرسل إليو، 
كىو يف غفلة من أمره، باحثا عن اؼبتع كالشهوات، ليقارعها بسيل من الوحدات اؼبضادة الٍب 

 :ينبو من خبلؽبا ـباطبو إُف الزكاؿ كالفناء كاؼبوت اغبتمي لعلو يعترب، ككأنو يريد أف يقوؿ
ؼباذا تشغل نفسك بدنيا لن تدـ؟، كلو أهنا دائمة لدامت لغّبؾ فبن سبقوؾ، كما يف 

 :قولو
َّال كىما مىضى أىبىواكا  كىلىقىد مىضى أىبىواؾى عىٌما خىلَّالفا       كىلىتىمًضْبى

  ًعربىةن كىأىباكا  أيمَّالكى  لىو كينتى ميعتىربان بًعيظًم ميصيبىةو       عبىىعىلتى 
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اؼبرسل يريد ربميل اؼبرسل إليو، رسالة كاضحة، غّب مسننة، تفاصيلها تكرر كل غبظة 
يف الزمن الذم وبياه البطل إف صح التعبّب، باعتبار أف أحداث اؼبسرحية كلها تدكر حولو ببل 

أك اؼبنظور الديِب، حيث إف  (العتاىي) اؼبنظور فمنازع، كىو ـبّب بْب أف ينتصر أك ينهـز ـ
أبا العتاىية يريد من اؼبتلقي أك اإلنساف أف يتورع كيزىد يف الدنيا، كيرضى بقسمتو كيتخذ من 

 .الدين ملجأ كمبلذا كمعينا يف زىده
لىبىغاكا   تىبًغًو   َفى   كىالرًزؽي لىو     حاكىلتى رًزقىكى دكفى ديًنكى ميلًحفان     

كىىىبلكا  ًفتنىةن    كىكىفى ًبذىًلكى      تى ًعرضىكى لًلمىطاًمًع ًبذلىةن      ػكىجىعىل
ًغناكا  كىًإذا قىًنعتى فػىقىد بػىلىغتى         الىوي   ػ ًلًبى  ْفػالغً  ًمسي ػكىأىراؾى تىلتى   

 
     كَف يلجأ اؼبرسل إُف أسلوب الَبىيب، أك الوحدات اؼبعجمية الٍب تدؿ على العذاب 

كيف ذلك داللة  (أفقر ما يكوف-عٌدة-يـو فقرؾ)كاغبساب كالعقاب األخركم، غّب الَباكيب 
على أف كعظيات الشاعر ؼبخاطبو ليست من أجل إنقاذه من اؽببلؾ كاألخذ بيده إُف طريق 

: النجاة، بقدر ما فيها من اإلوباءات إُف العزكؼ عن الدنيا كالزىد فيها، كما لو أنو قاؿ
 ؼباذا اغبياة، ماداـ بعدىا موت؟

 َولََتشِحَطنَّ َعِن الَقريِب نَواكا  ِع الُقوى   ـاَز ُمنَقطِ ـَزنَّ ِجوـلَُتجوَ          
َوَبكاكا   ساَعًة  ٍة َوِإن     ناداَك بِِاسِمكَ ـلُّ ذي ِثقَ ـَك كُ ـَولَُيسِلَمنَّ          
 بـََلغَت َمداكا  ال ُتسَتقاُل ِإذا      ِىَي الَّتي  َوتِلكَ   َتجري  َوِإلى َمدىً          

 (أؿ)كما جاءت الوحدات االظبية يف معظمها معارؼ منها اؼبعرؼ بأداة التعريف 
 – المطامع – الرزق - الحشا – الخلود – المرء – الموت – القريب –القوى ] مثل

 – السعادة – المصباح – العمى – العزاء – المنى – التعبد – الشيب – الشباب –الغنى 
 –نفسك ]: كمنها ماىو معرؼ باإلضافة،مثل [... القرون-  الصبا الخطوب -الخنا 

 – رزقك – رقاك – احتيالك – مداك – اسمك – نواك – فقرك – يديك –حراكك 
 - أذاك – عماك – أمك – عبدك - مناك – أباك – أبواك – غناك – عرضك –دينك 
فبا ينبئ أف موضوعة النص شاخصة بْب يدم اؼبرسل كمدركة كـبصوصة، كاؼبرسل  [...رحاك

، كالقصدية،  إليو ماثل يف شكل كاقع معيش، فبا يضفي على اػبطاب نوعا من اعبدية كاغبـز
 .كاالبتعاد عن التعميم

 :كقد عربت ىذه األنسجة األسلوبية عن تقاطع الدالالت يف ثنائيات ضدية
 .(الشباب،الشيب)ك  (فقر، غُب)ك  (حركة،سكوف)ك  (حياة، موت)
 

 :انجُبء انزوكٛجٙ: صبنضب



58 
 

إذا ما قرأنا النص يلفت انتباىنا بتقاطيع أحدثتها اعبمل أك الوحدات الكربل، الٍب 
تنوعت بْب الطويلة، كالقصّبة حسب مقتضيات اغباجة، كقد زبللتها أساليب تعبّبية متنوعة 

تراكحت بْب االستفهاـ، الطلب، اػبرب، النداء، الشرط كالنفي، ككل ما يتطلبو الوعظ 
 . كاإلرشاد من األساليب

أظننت أن اهلل / مالي رأيتك راكبا لهواكا؟]:كمن الوحدات الكربل الطويلة يف النص
خذ من حراكك للسكون /فالمنية حيث ما وجهت واقفة ىناك حذاك / ليس يراكا؟

 كىي [/ أدري بأي وثيقة ترجو الخلود؟ييا ليتن../لتجهزن جهاز منقطع القوى/بحظو
النص، كفيها طوؿ نفس من قبل اؼبرسل،حٌب يرسي أسس غايتو، الٍب يرمي إليها  كثّبة يف

 .كيوصل رسالتو إُف ـباطبو بوضوح
/ قام بين يديك/ واقفة ىناك/ال تكذبن/ما خلقت لذاك]:أما الوحدات القصّبة

كىي قليلة إذا ما قورنت بالوحدات الكربل الطويلة، [..مازلت توعظ/يا جاىال/بلغت مداك
كيف ذلك ما يؤكد ما ذىبنا إليو، من أف اؼبخاطب يف حاؿ تدعو إُف القلق، األمر الذم 

جعل اؼبرسل يقـو بدكر اؼبعلم ليسدم النصح كيسعف اؽبالك قبل فوات األكاف، كما يفيد 
 .أيضا طوؿ الباؿ كالرزانة عدـ العجلة الٍب يتمتع هبا اؼبرسل
/ أظننت؟/ مالي رأيتك؟ ] كقد قدـ رسالتو مستعمبل أسلوب االستفهاـ،كاغبّبة

يا ../ يا جاىال ../ أدريييا ليتن]كأسلوب النداء كاغبسرة  [بأي وثيقة؟/ أحسبت؟ 
كاألسلوب اػبربم  [..لن تستريح/ ال تكذبن/ ال تستطيع] ككذلك أسلوب النهي [..رده

ليسلمنك كل ذي ../ لتشحطن عن قريب../لتجهزن جهاز../قد قام بين يديك] اؼبؤكد
لو كنت ]كما أف الَباكيب الشرطية [ ..لقد رأيت../ لتمضين كما مضى../

 جاءت[ فقد بلغت مناكا.. إذا قنعت../ حتى تقطع...لن تستريح ../لجعلت....معتبرا
 .لتفيد التعليل، كىو أسلوب تركييب تعتمد فيو العبارة الثانية على حضور العبارة األكُف

 
 :انجُٛخ انلالنٛخ ٔأثمبكْب: هاثمب

تنطوم البُب الَبكيبية للنص على أسرار عمقت من الثراء الدالِف ؽبذا اػبطاب كنوعت 
يف حقولو،حيث إنو إذا ما فككنا العبلمات اللسانية كجدناىا تسند مهمات مدلولية لكل 

داؿ، كليست داللة كحدة لسانية سول معناىا السياقي ضمن النسيج العبلمايت داخل 
" اػبطاب، كإف كاف ؽبا مدلوالت أخرل مستقلة ضمن اؼبعجم اللسآف، كالٍب ال يبكنها ذلك

إال بفعل االستعماؿ الزمِب يف سياؽ دالِف، ألف ؾبموع الوحدات  الٍب استعملها ىذا 
الشاعر،ال يبنعها ىذا التوظيف على الرغم من طابعو الشعرم، من أف تأخذ معُب جديدا يف 

كل استعماؿ جديد من مستعملْب آخرين، بصرؼ النظر عن طبيعة كمقامات ىذه 
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االستعماالت كعن اغبقوؿ الداللية الٍب تستعمل فيها، كعن بنياهتا التصورية يف قرهبا أك 
 .(14)"بعدىا
 

  .(انَُكؤَٛخ)انلالنخ اَٜٛخ- 1
يبكننا القوؿ إف الوحدات الداللية يف   :انلالنخ ٔانًغبل 1- 1
اػبطاب، تشكل حقوال ـبتلفة، تنتظم فيها الوحدات الداللية كفق عبلقات /النص

 .تصب يف اغبياة كاؼبوت كالعمل لليـو اآلخر عموما
 
 

 .يغبل األنفبؾ انلانخ لهٗ انفُبء 1-1-1
كالٍب  يوجد يف النص كحدات ذبتمع يف داللتها على موضوعة الفناء كاالنتهاء كالزكاؿ

 – نعاك – بكاك – تجهزن – منقطع – الموت – الحراك – السكون –المنية ]:منها
 - تمضين – مضى أبواك - ىالكك – الخطوب – العزاء – يموت –يسلمنك 

كمنها  [ المصيبة- الخطوب – الموت –المنية ]:منها ماىو داؿ على اؼبوت [..مصيبة
 العزاء – نعاك – المضي – السكون –ال تستطيع حراكا ]ء مادؿ على ما يَبتب عن الفنا

فتناكؿ الشاعر ؽبذا اغبقل أك اجملاؿ الدالِف كعٌدة مساعدة تسلح هبا للتأثّب يف  [ بكاك-
نفسية ـباطبو، ؿبوال رسالتو إُف صورة مأمت أك جنازة كىو أمر مألوؼ عند الوعاظ يف 

 .استخدامهم أساليب الَبغيب كالَبىيب للدعوة إُف اؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر
 
  .يغبل األنفبؾ انلانخ لهٗ انؾٛبح 2-  1-1

إُف جانب اجملاؿ الدالِف الذم يصب يف معُب الفناء، فهناؾ على النقيض من ذلك 
ترجو الخلود - مداك  –الحراك ]: حقبل دالليا تصب كحداتو الداللية يف معُب اغبياة، مثل

 –السعادة - مداك - المنى - غناك - الغنى - فتنة - عرضك  – الرزق -رزقك  –
يتضمن ىذا اغبقل حياة اؼبرء كما يتعلق هبا من صفات [ الدىر- تحتال -  تنال –تلتمس 

   :كنلتمس ذلك يف قولو. كاغبركة كالرزؽ كالغُب كاؼبُب كالزمن الذم عليو مدار ىذه اغبياة
 لََبغاكا   تَبِغوِ   َلم َوالِرزُق َلو   ُملِحفاً      حاَولَت ِرزَقَك دوَن ديِنكَ 

َوِإذا قَِنعَت فـََقد بـََلغَت ِغناكا       ُه ـ لَِتنالَ    الِغنى سُ ـ تَلَتمِ   َوَأراكَ 
ا ـ ُمناك  بِالَعزاءِ  تـَُقطِّعَ   لِلُمنى       َحّتى    دِ ـ التَـَعبُّ  ِمنَ   َتسَتريَح  َلن

راكب ىواك ]: كيف النص أيضا حقل دالِف متعلق باألخبلؽ اإلنسانية كمن كحداتو
ككلها  -[ جعلت عرضك للمطامع - الخنا - األذى– السُّكر - احتيالك - تكذبن -
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 داع من الدكاعي الٍب حركت قروبة – يف نظرنا –تصب يف معْب اػبلق السيء الذم كاف 
الشاعر، ؼبقوؿ القوؿ كىيجت فيو ضمّب الوعظ، لكبح صباح النفس األمارة بالسوء، كىي 

 :كحدات كاضحة يف قولو
يَراكا   لَيَس   الَلوَ  َأظََننَت َأنَّ    ا    ــاً ِلَهواكـ راكِ  رََأيُتكَ  لي  ما          
َوَىالكا     ِفتَنةً  ِبَذِلكَ  ِبذَلًة      وََكفى   لِلَمطاِمِع   ِعرَضكَ  َوَجَعلَت          
 َورُقاكا  ِعنَدهُ    َبَطَل ِاحِتياُلَك   الَحشا      ِاحُتِفرَ   َقدِ   َتكِذَبنَّ فـََلو ال         

كما كظف الشاعر بعض الوحدات الداللية ذات الصلة دبراحل حياة كمبو االنساف 
  :كىي كحدات ماثلة يف قولو[  الفناء- الشيب – الشباب –الصبا ]: مثل

 
ا ـ ِسواك ذاكَ ـبِ    يُعنى وََكأَنَّما زِلَت توَعُظ َكي تُفيَق ِمَن الِصبا       ما      

نَعاكا  د نِلَت ِمن َشرِخ الَشباِب َوُسكرِِه       َوَلَقد رََأيَت الَشيَب َكيَف      قَ 
أما الوحدات اللفظية ذات العبلقة باغبقل الدالِف اؼبتعلق بالعقيدة الدينية كالعبادة هلل 
سبحانو كتعاُف كاؼبصّب اػبتامي للنفس البشرية، كفق ما أخربت بو األدياف السماكية، عندنا 

 – توعظ –دينك  –خلقت - الخلود  –خذ من حراكك للسكون - اهلل يراك ]: يف النص
 [أحسبت أن لمن يموت فكاكا- يوم فقرك -  تكف – تعف –التعبد 

 :كما يف قولو
 َحراكا  ِمن قَبِل َأن ال َتسَتطيعَ  ُخذ ِمن َحراِكَك لِلُسكوِن ِبَحظِِّو            
 ُىناكا   َيكونُ   ما  َأفَقرُ  َوالَمرءُ  ا    ـِرَك ُعدٌَّة َضيَّعَتوـوِم َفقَـ َوِلي         
َأَحِسبَت َأنَّ ِلَمن يَموُت َفكاكا    بِِو    وِت ُمرتـََهناً ـالً بِالمَ ـيا جاهِ          

فمن خبلؿ النص يتبْب لنا أف الشاعر الواعظ لكي يؤدم رسالتو الوعظية طرؽ عدة 
ؾباالت داللية،كلها تثّب يف اؼبتلقي اػبوؼ، كذبعلو يتوقف برىة من الزمن لّباجع ذاتو 

كبالتاِف إدراؾ اؼبصّب اغبتمي ككعيو،كقد كاف أبرزىا ،ما يتعلق باغبياة كضدىا، أم صّبكرة 
اغبياة مع الزمن إُف الزكاؿ، كقد نسق بْب اغبقوؿ الداللية آنفة الذكر باستخدامو أللفاظ 

كما يصاحب تلك  [ فناء- شيب – شباب –صبا ]التغّبات الفزيولوجية لئلنساف مع الزمن 
اؼبراحل من فعاؿ مشينة، جعل ؽبا أبو العتاىية ؾباؽبا من الوحدات الداللية ذات البعد 

 .األخبلقي السليب
 

 :كالالد انزواكٛت-2
بعد أف حاكلنا قدر اإلمكاف اإلؼباـ دبدلوالت الوحدات اللسانية، ال بأس أف نتطرؽ 

ؼبدل ما يعَبم تلك الوحدات من التغيّب الدالِف بعد قياـ الشاعر بَبكيبها، ليصبح ؽبا 
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معناىا السياقي، كفق اؼبقاـ الذم جعلت لو، حيث إف اللفظة ليس ؽبا قيمة شعرية يف ذاهتا 
كإمبا تكتسبها من السياؽ، فطريقة التعبّب ىي الٍب ربدد شعرية الكلمة أك نثريتها، كمن شبة 
فإف االستخداـ اآلٓف لؤللفاظ يف سياقات يأيت هبا الشاعر ىو ما يبنحها شعريتها، كيبيز 

الشاعر عن اػبطيب أك الناثر، ذلك أف للفظة يف النثر معُب كاحد ىو معناىا الذم كضعت 
لو، بينما يف الشعر تتعدد معآف األلفاظ بفضل الصور اؼببتكرة الٍب تستخدـ الوحدات 

فعل  [ الهوى-ركب ]اللسانية لغّب ما كضعت لو يف األصل، كاستخداـ الشاعر أللفاظ 
داؿ على حركة، كاسم داؿ على حاؿ، كبالَبكيب مت اغبصوؿ على صورة ؾبازية، أعطت 

مفادىا اكبراؼ اؼبخاطب كزيغو عن الطريق الصواب، ككذلك الوحدات  (آنية)داللة جديدة 
كىي ثنائية ضدية دالة يف األصل على ذلك الفعل اؼبيكانيكي  [ سكون-حراك ]اللسانية 

الذم تقـو بو األشياء اؼبادية،قد استطاع الشاعر أف وبولو إُف موت كحياة، كىنا تكمن مهمة 
 .الشاعر ليميز دكره عن دكر الناثر أك الكاتب

أظننت أن ] [مالي رأيتك راكبا لهواك؟]     كقد تراكحت الَباكيب بْب طويلة كقصّبة، 
 كىو تركيب استفهامي فيو من السخرية كالتهكم، كقد صبع بْب كحدة [اهلل ليس يراكا ؟ 

دبعُب ىول النفس كىو معُب  [ىواكا]دبعُب فبتطيا كىو فعل تدركو اغبواس، ككحدة  [راكبا]
كناية عن شدة االكبراؼ، كاالنغماس  [راكبا لهواكا] غّب مدرؾ أم معنوم،لتصبح الَبكيبة

يف الشهوات، يف غفلة كجهل، حيث أدل اؼبزج بْب الوحدات اللسانية إُف تقوية الداللة، أما 
نستنتج أف اؼبخاطىب َف يكن منحرفا  [مالي رأيتك راكبا لهواك؟]إذا ما رأينا الَبكيبة كلها 

 .كحسب، بل كاف ؾباىرا بفعلو على مرأل من الناس
 :كإضافة إُف الَبكيب االستفهامي توجد تراكيب طلب كالتماس يف البيتْب

 [ واِقَفٌة ُىناَك ِحذاكا[] فَالَمِنيَُّة َحيُث ما       َوجَّهتَ []ِانظُر لَِنفِسكَ             ]
 [ِمن قَبِل َأن ال َتسَتطيَع َحراكا ]  [ُخذ ِمن َحراِكَك لِلُسكوِن ِبَحظِّوِ             ]

 :كتراكيب ندائية،دالة على أف اؼبوضوع حاسم كىاـ،كما يف قولو
 [ ِلذاكا  َوما ُخِلقتَ [  ]بَِأيِّ َوثيَقٍة     َترجو الُخلودَ  [ ]يا لَيَتني َأدري            ]
 [؟َفكاكا   يَموتُ   ِلَمن َأَحِسبَت َأنَّ ]    [يا جاِىالً بِالَموِت ُمرتـََهناً بِوِ             ]
 [ِبَمن داَرت َعَليِو ِمَن الُقروِن رَحاكا[      ]يا َدىُر َقد َأعَظمَت ِعبَرتَنا            ]

النفس والهوى، والشباب والشيب والموت، والدىر والقرون ]كىكذا صبع بْب 
 ليصنع غرضا شعريا قائما بذاتو، كمتميزا عن األغراض الٍب عرفت من قبل، كبذلك [الماضية

كاف أبو العتاىية، قد زبصص يف الزىد كما زبصص أبو نواس يف اػبمريات، كعنَبة يف 
 .الفركسية، كقيس بن اؼبلوح يف النسيب كالتغزؿ، كغّبه
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 ّبلو انٕؼٍ،/ٔؼٍ انْبلو 
 فٙ انلالالد انُفَٛخ نْموٚخ انٕؼٍ

 

 يؾًل انصبنؼ فوفٙ.ك
 -عبيمخ عٛغم-لَى انهغخ ٔ األكة انموثٙ 

 
   

 :يهقص
هبب اإلقرار أكال قبل البدء، أف الكثّب من الشعراء يعودكف إُف الوطن يف األزمات 

 كاؼبسرات،كأف الوطن  ال وبتاج إُف الشعراء  إال يف تلك حلكنهم يتخلوف عنو يف األفرا
اغبالة اغبزينة كاؼبفجعة، أما يف اغبالة األخرل فغالبا ما تكوف النصوص الشعرية ذبارم السائد 
أك تسّب يف ركب السياسي، كلذلك يبكننا القوؿ أف لكل شاعر كطن يلجأ إليو كيعيش فيو، 

أما الوطن فيبحث عن شاعره كقد هبده يف مرحلة ما كقد يفتقده يف الكثّب من اؼبراحل، 
كسنحاكؿ يف ىذه اؼبداخلة تتبع تيمة الوطن كدالالهتا النفسية يف النص الشعرم اعبزائرم 
 . اؼبعاصر عرب تقنية التكرار كتقنية القناع عند العديد من األظباء الفاعلة يف الشعر اعبزائرم

 
 :يمليخ

كاغبقيقة الٍب هبب القرار هبا أيضا ىو أف تتبع الدالالت النفسية طريق مهم 
الستنطاؽ النصوص الشعرية كإبراز لعبلقة الوطن بالعناصر الشعرية اؼبتعددة يف النص، 
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من سلطة الذاكرة، - الوطن-كعبلقتو باؼبكوف اعبماِف كبالذات اؼببدعة، فسلطة اؼبكاف
كالشاعر ال يستطيع أف يفك أسره من سيطرة اؼبكاف عليو أحد، إال بإعادة إنتاجو شعريا كفق 

اؼبكونات اعبمالية الٍب ربفظ للنص بقاءه كللمكاف خلوده  يف الذاكرة الشعرية كالذاكرة 
َف يننب على مكونات - كلشعر اؼبتنيب خاصة - فتقديرنا لشعر القدامى مثبل . اعبماعية

النص اعبمالية فقط بل ؼبا ربملو تلك النصوص من مواقف كقيم اجتماعية كإنسانية كنفسية 
 .كشحنات عاطفية عالية، فجعلت تلك النصوص تبقى على مر الزمن

يشكل الشاعر اعبزائرم عثماف لوصيف االستثناء الشعرم يف اعبزائر من خبلؿ كثرة 
تتواتر األمباط اؼبكانية بكثرة كاؼبتعلقة بالوطن أك بأجزاء منو، احمللي اؼبغرؽ يف احمللية، أك 

الوطن، عند /، كتشكل مدينة طولقة، اؼبكافةاؼبتحوؿ من الكل إُف اعبزء يف عبلقة تبادِف
الشاعر عثماف لوصيف، الذات الشاعرة أك األمل اؼبفقود كالطموح اؼبتحقق، كجاءت مدينة 

 الٍب  الثبلث النصوصىاىي طولقة يف ديواف كاحد فقط عنده عرب العديد من النصوص  ك
 :(01)يف ىذا اعبدكؿكتبها الشاعر يف طولقة 

 
فطولقة ىي كطن الشاعر عثماف لوصيف، تتجلى فيو من خبلؿ اإلصرار على ذكرىا 
كترتبط بنفسو ألهنا موطن الطفولة كالصبا كاؼباضي اعبميل كاغباضر اؼبشرؽ الذم سبسك بو، 

الوطن فكرة غافية ال يوقظها " أف تتواتر كيأيت ذكرىا هبذا الشكل، فهي الوطن ك ةكال غراب

 54 ص  طولقة
 

 مقربه
 زكاحف تسحب أكفانوك
 تدب إُف اؼبقربةك
 بالنارأنا اؼبتوحد ك
 اعبلنارك

 الوثِب من ظبها ذبرعت
 لكنِب اآلفك

  صحرائها اؼبقفرهألعن
 مقربه
 زكاحف تسحب أكفاهناك
 !تدب إُف اؼبقربهك

04 .11 .1989 

 52 ص المشنقة
 !طولقة
 !طولقو
  غنيت للحبحْب
  األىل كاألصدقاء أنكرٓف

 كقاؿ ِف أيب ىذه زندقة
 أنا صاعد يف الَباكيحك

  أيتها اؼبرأةكبوؾ
 اؼبشنقة
  عيِبكبو
  دمي يتدفق أدعيةإف
 يدم زنبقوك
  يا ربٍبآه
 ! جهنم أك يف الندليف
 ! طولقوآه
  طولقو آه

         18/11/1989 

 50 سمينة ص يا
  ترحل بالعاشقْبطولقة
 ؾبنونة
  الياظبْبتعانق
  ينسى عراجينولبيلها

 زميلهاك
 يبكي
 الطاعنْب على
 الزىرة البيضاءك
  كدعتما
 كاألنْب يفيض باألسى قلبا

  هبا الريحطارت

  نفحةفبل
  هباربي

  اؼبيتْبحشاشة
1984 
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سول الشعراء بالتحناف كالغناء، كإذا كاف اإلنساف يرتبط شعوريا باؼبكاف الذم ينبت فيو 
كسبتد فيو جذكره فإف توسيع دائرتو ليشمل رقعة عريضة تتمثل فيها خواصو الطبيعية كالبشرية 

كىي صناعة شعرية يف . كتعمق كعيو الفطرم بو يعد مبوذجا لصياغة اؼبثاؿ كالتعلق بو
صميمها حيث يوسع اإلنساف عند فبارستها أف يرل ذاتو كينشد أحبلمو كيشكل انتماءه 
للعاَف الصغّب كىو ال يفعل كل ذلك إال إذا تلبس حبالة شعرية كأف يصبو إُف مرابع ؽبوه 

 للوطن ةكيف كل ذلك ينشدكف توليد صورة مثاِف.. كطفولتو أك يتوجع بتذكر ماضيو كمعاؼبو
كقضية أمتهم،  (02)."بالتوافق معو أك اػببلؼ فيو كىي الٍب ربفز قسماتو يف ذاكرة األجياؿ

 .  كالذات ال تنفصل عن اعبماعة، كالنص الشعرم مرتبط بالسياؽ اغبضارم العاـ
 عند لوصيف أك غّبه، قكعلى ىذا فبل عجب أف قبد أف كطن الشاعر ال حدكد ؿ

يرسم تضاريسو بلغتو الشفافة كيعانق فيو ركح اغبياة، كيسبغ عليو أحبلمو التواقة لغد صبيل، 
متجاكزا حدكد التاريخ كاعبغرافيا، إُف آفاؽ رحبة، يف عبلقة حب ال متناىية، ليس عند كل 

الشعراء كإمبا عند اؼبتميزين شعريا فقط كاؼببتعدين عن اإلسقاط السياسي كاإليديولوجي 
 . الواضح

 مع عاؼبية ضكىذا ال يتناؽ"فللوطن نصوصو اؼبتنوعة ك للنصوص أكطاهنا اؼبتعددة 
 يقتل نكهة أمكنة البيُب الصغرل  [الذم]الفضاء اؼبفتوح كإمبا يتناقض مع التوحيد القسرم 

كيلغيها أحيانا، إف نكهة األمكنة كتعديًديتها كتنوعها عرب ؾبموعات متحدة ىي الٍب تضفي 
ألف الوطن ىو اؽبوية كليس اػبريطة اعبغرافية،  (3)."على كحدة العاَف طابع الفِب كالثقايف

كشهادة اؼبيبلد ال تكفي لبلنتساب إليو، ىو اؼبنفى يف الداخل، كاألمل يف اػبارج، كالبؤرة 
تفاصيل اغبياة، فحبل الوٌد موصوؿ بالرغم من الشعور بالغربة، كاؼبنفى  اؼبركزية الٍب تستقطب

رة ذىي معرفة اإلنساف كالذات اؼبتج  اغبقيقية فيو، ألف الشعراء  وبملونو بداخلهم، كمعرفتو
يف رأم الشاعر يوسف  للوصوؿ إليها لتحقيق الذات فيو، ىذه اؼبعرفة قد تتطلب زمنا طويبل 

 : كغليسي
 ..زىمِب يف منأل عن كٌل األزمافٍ 

ٌبوي باألكطافٍ   ...ما  أغربىِب يف كطنو ال يػىتىشى
 فاليوـي الواحدي فيًو مثلي أيلوؼ األياـٍ 

 ...كإذفٍ 
 كم يلزمِب من عمرو يف كطِب

 (4)! حٌب أصبٍح إنساٍف ؟
، فهو غريب يف كطنو -نفسية كىي يف الوقت ذاتو غربة-الغربة اؼبكانية ربيط بالشاعر

كاليـو الواحد يف ىذا الوطن مثل ألوؼ األياـ، يتحوؿ الزمن عنده من مفهومو اؼبادم إُف 
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مفهومو النفسي، كيبقى الشاعر يتساءؿ عن الزمن اغبقيقي الذم يلزمو ليعود إلنسانيتو 
كيدرؾ ذاتو اغبقيقية، فالنص يكشف لنا عن مأساة ىذا الوطن بطريقة غّب مباشرة، بطريقة 

.   تنقل األَف اؼبتجذر كاألَف الدفْب يف نفس الشاعر شعرية معربة
وىذا التداخل والحميمية الموجودة بين الشاعر والوطن ناتج عن معرفة أكبر 

من قبل، * بالمكان ومعاناة حقيقية، وخوف من فقده مثلما فقدت بالد األندلس
فسقوط القالع يتوالى، وما على الشاعر إال التشبث بكل القالع فما بالك إن كانت 

                                .القلعة وطن بأكملو
فالشاعر اعبزائرم يف عز أزمة التسعينيات أمم مشاعره الذاتية ككاف بديلو قصيدة 

مثلما كاف اغباؿ عند الشعراء يف -  اؽباجس اؼبثّب كالدـ الذم يسرم يف العركؽ قالوطن، ألف
 -.ثورة  التحرير

داللة التيو،  وإضافة إلى داللة الغربة حملت القصائد المكانية الوطنية،
 إليو الشاعر عوالفقدان، بعدما استبيح كل شيء ولم يبق إال الوطن الجريح، يرج

الجزائري ليستريح وليقر بالفاجعة وىو في رحلة البحث المستمرة السترداد الوطن 
 : مثلما فعل الشاعر علي مالحي

 والوطنْ ... نحُن اليتامى 
 في كِف سادتِنا وثْن،

 ..من أين لي أجِد الوطْن 
  قد علموَك العشق فيييا موطن...

 كّل الجهات فما كسبتَ 
 من الهوى إال مصيًرا شارًدا

 ماذا تبقى من أصابٍع ترشيها كي
 ترى الدنيا نشيًدا واعدا؟

  سد الشبابيك الطريةييا موطن
 ..وارتقْب 

 كن شاىًدا
 (5).أنَت البالُد بال بالدْ .. ثم اعترْف 

 بعد فقدان الوطن، ألنو ىو األب واألم وكل شيء، - مجازا –فالشاعر يتيم 
ويتيم وىو يرى الخراب في كل مكان وتجار السياسة يحولون الوطن إلى قطعة أرضية 
تباع علنية، فلم يجد ما يقاوم بو ىذا اليتم سوى تسجيل شهادتو الشعرية، وتأريخو لما 

 .حدث ويحدث
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     كال ىبتلف الشاعر مصطفى ؿبمد الغمارم عن غّبه من الشعراء اعبزائريْب، الذين 
يف لغة الضياع -أشرنا إليهم سابقا من أمثاؿ كغليسي كمبلحي أك عن الذين َف نشر إليهم 

كالبحث عن األمل اؼبفقود يف أف تعود األياـ إُف سالف عهدىا، كيف أف هبد الوطن البديل 
اؼبغاير للوطن اؼبوجود كاقعا، كالذم كاف فيما مضى حجة لكل ثورة على الظلم كالطغياف 

ىبتفي الصوت اغبماسي الذم ألفناه يف قصيدة الوطن الٍب كتبت أثناء الثورة التحريرية "فػ
كالذم اهنارت كل القيم فيو كَف يبق  (06)."كيربز بدلو نبس اؽبزيبة اؼبؤيد لئلنساف الفاقد للذات

فيصبح الشاعر مصطفى ؿبمد  الغمارم مثل غّبه  . أم شيء، إال اغبزف كالدمار كاػبراب
يكتب عن ذكرل ماضية عٌلها تعود، كيعود الوطن كما كاف عليو كطن األحرار كاألشراؼ 
كاعبهاد يف زمن نوفمرب األخضر معتمدا يف ذلك على اؼبرجعية التارىبية كاؼبرجعية الثورية 

للمقارنة بْب األمس كاليـو كيف ىذا من األبعاد السياسية كالوطنية كالنفسية ما فيو، فاالرتباط 
 : كاضح، كالنص الشعرم يكشف عنو جببلء

 أحببتي يا كطػػػِب     فيك جهادى اعبدكد
 يف كػل شربو شهيػدٍ  فػي كػٌل  دربو دـه              
 إال  ىػواؾى  اعبديػدٍ  يبوتي  كٌل  ىػػول              

 أراه  مػلءى  اغبػدكدٍ  الرٌبػػا               أراه  مػلءى 
 موطػِب               تكبيػػىر  أحػػرارً  يا   أحببػتي 

 ارتول               بالنػػوًر  كالػنػارً  كاعبػرحي   ؼبا 
  الػدارً ةى  يػا غربػػ  األسى                يػىفيٌك  عنػك

 (7) ً إعصػار أشػػبلءى   حٌب  رأيتي  العػدل              
فالشاعر يتوؽ إُف التوحد يف الوطن كإُف االنصهار فيو ليغدك جزء منو، بل ليغدك 

الشاعر ىو الوطن، كالوطن ىو الشاعر للداللة على اغبب الكبّب لو كعلى االندماج الكلي 
يف السياؽ العاـ للوطن، كىي ظبة تكاد تكوف مشَبكة حٌب عند الذين كتبوا معظم قصائدىم 

يف اؼبرأة، إذ تتحوؿ اؼبرأة عندىم إُف كطن أك إُف كطن بديل، فالتوحد يف الكينونة قاسم 
مشَبؾ بْب اعبميع  حٌب ليصبح الشاعر ىو الوطن كما ىو عند الشاعر يوسف كغليسي 

 : الذم استعار التجربة الصوفية ليعرب عن العبلقة القوية الٍب تربطو بالوطن 
 !كأنتى أنا.. أنا أنتى 

 أىواؾ ألٓف  منكى ،،
 كأنتى مِب

 ..ركحيك حىٌلت يف بدٓف
 ..الزمنٍ " حبلجي "أنا 
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 لكٍن،،
 ما يف اعبيٌبةً 
 (8)..  !إالؾ أيا كطِب 

كىو توؽ إُف مثل عليا ككطن متسامي، كىي مشاعر إنسانية، ظهرت بعد اػبوؼ من 
فقد الوطن جراء األحداث الٍب مرت هبا اعبزائر يف التسعينيات، كقد اشَبؾ يف تلك اؼبشاعر 

 .العديد من الشعراء كاختلفوا يف طريقة التعبّب عنها
فالشاعر عبد الوىاب زيد مثبل كغّبه من شعراء مرحلة التسعينيات، الذين تضمخت 
لغتهم بسمة اغبزف، أخذ الوطن عندىم داللة  الضياع كالبلمعُب كالبلجدكل ألف السػبلـ قد 
غاب كذىب اغبماـ كانتشرت العناكب الٍب َف تصبح ىي حامية اؼبكاف بل أصبحت رمزا 

 :للخراب كلفراغ اؼبكاف
 إنِب ال أناـٍ 

 ديكف كل األناـٍ 
 ال لشيء سول
 أنِب من ببلدو 

 ربب العناكب لكٌنها
 (9 ) اغبماـٍ بال تح

 داللة –على طرؼ النقيض -       كدبقابل ىذه اللغة اغبزينة كالنغمة اليائسة شاعت 
الفػرح كالغد اؼبشرؽ، كاألمل يف يـو جديد، ككطن االنتصار كالنهوض من الكبوة مع اعبيل 

نفسو من الشعراء،  ككأف الشاعر بقلبْب اثنْب؛ قلب يسيطر عليو اغبزف كقلب يبشر بالفرح، 
حيث " اللعنة كالغفراف"كىذا قبده بكثرة عند الشاعر عزالدين ميهويب عرب قصائده يف ديواف 

 :حوؿ السقوط إُف هنوض  كانتصار
 إف اعبزائرى من دمعي كمن دمكم

ا  سقطىا..كألفي ألفي شهيدو باظبن
 ..إف اعبزائرى يا أحبابي 

 ما انكسرتٍ 
 لكٌنها انتصرتٍ 

 (10)كالعقدي ما انفرطىا 
      فالشاعر عزالدين ميهويب يف كل نص يكتبو يربؽ للقارئ هبذا األمل، الذم هبب علينا أف 

، ألنو طريق - على طريقة الشعراء -نستطع فيكفي األمل نؤمن بو كنسعى إُف ربقيقو، كإف َف
 :االنتصار كالعودة من جديد، ألف اؼبنهـز من الداخل ال يستطيع أف يستمر يف اغبياة
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 سىتطلع رغم اؼبواجعً 
 مشسي الوطنٍ 
 فبل تيأسنٍ 

 ستبقى اعبزائري شاـبةن مثلكم
 ٍ  رغم أنًف الًفًبى

 (11)     كسيكربي فينا الوطٍن 

فالنص الشعرم من الوجهة النفسية ال وبمل داللة كاحدة بل دالالت متعددة، كقد 
 .رأينا بعضا منها يف الفقرات السابقة

كما أف شعرية الوطن أك األشعار الٍب كتبت فيو ازبذت عدة أشكاؿ لتأكيد االنتماء 
 كاالرتباط بو من خبلؿ التقنع بو أك السعي إُف التأكيد عليو بتوظيف التكرار اللغوم الذم

نفسي بشكل من األشكاؿ كسنتحدث فيما سيأيت عن تقنيٍب القناع ىو يف األصل تكرار 
 :كالتكرار

 
  :رمُٛخ انمُبق-01

النص الشعرم كليد شرطو النفسي، ينطلق من النفس  ليعرب عنها، ككل نص يسعى 
إُف االرتباط باعبذكر كاالرتكاز على اؼباضي كاغباضر، وباكؿ الشاعر من خبللو أف يتمثل  

ليس فقط لتوظيف النص فنيا كإمبا ليستمد شرعية البناء النصٌي اؼبػوٌلد " الرؤيا اغبضارية لؤلمة
 فتاريخ الشعر ىو تاريخ اؼبكاف كمرجعية النص يف أغلب األحياف مرجعية تارىبية (12)"كاعبديد

تدعم داللة كصبالية النص – بتفاكت – إضافة إُف اؼبرجعيات األسلوبية فكل ىذه اؼبرجعيات 
. الشعرم اؼبتجدد يف الزماف كاؼبكاف

يف حاجة ماسة إُف قليل من التاريخ كىذه اغباجة - يف أم زماف أك مكاف-الشاعرك
كلما تضاعفت أزمة اؽبوية لدل اجملتمع، كتعمق اإلحساس بضياع الوطن كبقدر ما " تزداد

وبس الشعراء باالقتبلع من ذكاهتم كالغربة يف أرضهم يتعزز ارتباطهم بالشخصية كيتكاثف 
 حبركية (13)."جهدىم يف بناء مدف متخيلة باللغة أك تصوير أكطاف حلمية من خبلؿ التاريخ

شعرية تنقل اغبدث من التاريخ الساكن إُف التاريخ اؼبتحرؾ الٍب ىي جزء من شخصية 
.   الشاعر كؽبا اليد الطوُف يف تكوينو ك تشكيل عاؼبو ك إطاره الشعرم اػباص كالعاـ

كألف الشاعر يدرؾ أنو من اؼبستحيل عودة اؼباضي، كتشكل التاريخ كما كاف يف 
كقت سابق فهو يسافر يف اؼباضي عرب اؼبكاف كيتكئ على اؼبكاف ليجعلو مكونا شعريا بنائيا 

يقدـ  بناء فنيا للمكاف الزمآف كيعتمد على التشكيل اؼبركب الذم "مهما يف النص، فالشعر
يتم كفق قوانْب تفاعبلتو اػباصة، يؤدم إُف اػبركج من دائرة الزمن اؼبغلق إُف هنايات مفتوحة 
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تدفع اغبركة مع القصيدة كي تتنامى كتستمر كتنتقل من مرحلة إُف مرحلة تالية  كيتم ىذا 
 (14)" البناء بواسطة اللغة الٍب يعمل الشعراء على زبصيبها كبث حركية اإلبداع  يف تراكيبها

" ذبليات نيب سقط  من اؼبوت سهوا"مثلما فعل الشاعر يوسف كغليسي يف نصيو 
 حيث تقٌنع يف النص األكؿ بشخصيات الكثّب من األنبياء،" تغريبة جعفر الطيار"ك

: كالشخصيات الدينية ليربز األزمة كسبسكو باعبزائر، لقد احتمي باؼباضي من اغباضر األليم
أخطبي اآلف فيكم، 

.. كذىا كطِب مصحفه يف يدم
يسكن صويت " مالكي بن دينار" 

: يف غمرًة اللهف
.. كطِب امرأةه كشحت ركحىها بالعفاؼٍ )

أف يبوتى على صدرًىا اؼبرمرم كأنا اؼبلكي اآلدميي الذم يشتهي 
 (15 )(!خاشعان يتصدعي من خشيًة الوجًد كاإللبطاؼٍ 

كيف النص الثآف تقٌنع بشخصية جعفر بن أيب طالب للتعبّب عن مأساة الوطن 
ككاقع اعبزائر، مقدما من خبلؿ جعفر الطيار رؤيتو لؤلحداث، كتطلعاتو اؼبستقبلية، 
 : كالشاعر يف ذلك يشبو يف غربتو كغربة كاقعو غربة جعفر اؼبضطهد اؼبعذب الشهيد

          إٓف رأيتي دبوطِب  ملكْب  قاما        بعد طػوؿ تنػازع فتحػاكرىا
 "تشنفرىا"، لكػٌن  ذاؾ "تأبط        شػرىه"         ملكْب ييركل أف ىذا قد 

     (16)         كتبادال علمى الببلًد  كأعلػػنا        حيٍكمنا يكوف تداكالن كتشاكراى 

كاغبقيقة الٍب هبب اإلقرار هبا ىنا، أف أغلب  الشعراء العرب ال يلتفتوف إُف أماكنهم 
فقديبا - اؼبقدسة كالٍب ربمل األبعاد الدينية كالتارىبية، إال يف مرحلة الفقد كالغياب كالضياع 

كيستخدموهنا لتزيْب نصوصهم، أما من تأيت عندىم عن -  كاليـو القدس ةكانت غر ناط
كعي كقناعة فهم قلة، كفبن وبملوف الثقافة اإلسبلمية، كيؤمنوف بعودتو إُف حظّبة اإلسبلـ ك 

 . اؼبسلمْب، كلو بعد حْب
، كإُف رثاء إُف رثاء من نوع خاص يف الشعر العريب اؼبعاصر لقد  ربوؿ رثاء اؼبدف

 حيث يتداخل الذايت مع اؼبوضوعي، اغباضر مع اؼباضي، غّب أف الكثّب من الشعراء للذات
إُف أعماؽ التاريخ ليلتحموا بو يف ذبربة ذاتية كلية عرب الوجدآف كاؼبتخيل "َف ينفذكا 

كليستلهموا منو الرموز كالصور الٍب ربضر يف النص ضمن منطق عضوم يأخذ فيو ىذا 
التاريخ صيغة جديدة مفعمة باإلوباء كالتصوير مشبعة بالرمزية اؼبتفتحة على القراءات اؼبتعددة 

فكاف .. كإمبا اكتفوا بالتعامل اػبارجي اؼبدرسي معو يف إطار الرؤيا العامة  كالنسػق اؼبتواتر 
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ربت ىيمنة  (فاعلية اإلنشاء)شبيها باؼبدخل الوصفي الذم يبحي فيو حضور الذات الشاعرة 
                     (17)"(فاعلية التلقي )األغراض اؼبوضوعية اؼببلئمة غباجات الواقع 
 للنص كال ؼكؿباكاة ىندستها، ال يضيكالدينية، فتوظيف األظباء اؼبكانية التارىبية 

، ما َف يصهر الشاعر كٌل ذلك يف البنية العامة للنص، تعيد تركيب  كترتيب أم شيءللقارئ 
، مع اػبياؿ كالتصوير كالصياغة اؼبادم أك التارىبياألمكنة كفق رؤية النص اؼبكانية ال الواقع 

كيعرب بصدؽ عن رؤية الشاعر كيربز . اعبيدة  ليكوف النص جديدا كمتميزا عن السائد كاؼبعتاد
ذبربتو كمواقفو من اغبياة كاإلنساف كالكوف، ألف اؼبكاف يبلور ىذه الرؤيا العميقة، كًإٍف تعددت 

قادر .. اؼبكاف يف حقيقتو عبارة عن ىوية تارىبية مادية ماثلة للعياف  "ػالتصورات كالرؤل ؼ
( 18)"فاؼبكاف ما ىو إال انعكاس للزمن.. بتمثلو العيآف على اخَباؽ التاريخ كإظهاره 

شد االرتباط أكشخصية اؼبكاف التارىبية مرتبطة . كللمتغّبات العامة يف البنية التارىبية
بشخصيتو الزمنية، كبركزه كعبلمة يف سياؽ الزمن اؼباضي، فيتشكل اإلحساس بالرغبة يف 

 .عودتو كاغبفاظ عليو
كذبربة قصيدة القناع ىي حصيلة عبلقة اؼبثاقفة كالتناص بْب الشعر العريب كالشعر 
الغريب، فتحوؿ اؼبكاف إُف رمز كإُف قناع  يكوف ضمن سياؽ الوعي التارىبي، كانعكاس 

كال يعِب ىذا االنعكاس سلبية الذات الشاعرة كخضوعها لسلطة اؼبكاف "الذايت يف اؼبوضوعي 
فلم يعد للمكاف معُب .. ما يربىن عن تارىبية ىذا الشعر كالبراطو العميق يف اؼبعركة اغبضارية

 كما وبملو (19)"كاسم إال بوصفو أرضا، كال صفة لو كداللة سول ضمن صبالية الواقع التارىبي
 كللقارئ على ألف اؼبكاف يقدـ حبل للشاعر. من شحنة عاطفية كداللة معنوية كذاكرة رامزة

حْب يريد أمي منهما اؽبركب من كاقعو ليسقط عليو رؤاه الٍب ىبشى معاعبتها، " حد سواء
كمن ىنا يتحوؿ اؼبكاف إُف رمز كقناع ىبفي اؼبباشرة كيسمح لفكر اؼببدع أف يتسرب من 

كقد يكوف اؼبكاف تقنية مستقبلية يتجاكز هبا اؼببدع مكانو ككاقعو فيصعد إُف السماء . خبللو
كقد ينزؿ إُف أعماؽ األرض ليبث الرمز نفسو كيهرب، بل ينسرب  من خبللو أك 

 . (20)."ينقده
على قباح اإلسقاط، فالقناع كجو يرتبط بفَبة "بصورة مهمة  يتوقف العاَف العريب

تارىبية ؿبددة  يتقنع بو الشاعر يف عصر آخر للتعبّب عن حاؿ معاصرة من خبلؿ فَبة ماضية 
فإذا أجاد التعبّب دكف أف يرفع القناع عن كجهو قبح اإلسقاط الفِب، كإذا كاف الشاعر يرفع 
القناع عن كجهو بْب غبظة كأخرل  كقد نسي أنو متقنع عٌد ذلك عيبا فنيا كاختلط حضور 

  كالشعراء بطبيعة اغباؿ يتفاكتوف يف (21)."الشاعر بالقناع كالزمن اؼباضي بالزمن اغباضر
توظيفهم للرمز التارىبي، كتقنعهم باألمكنة، بناء على أىدافهم اؼبتوخاة كمرجعياهتم التارىبية 

يشدنا كبو الرمز التارىبي ليس حقيقتو اؼبدكية يف "كالدينية كما يبلكونو من قدرات فنية فما 
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ذلك السياؽ اؼباضوم، كإمبا ىو مصّبنا الذم نلمحو بالتحديد من خبللو يف اغباضر، فنحن 
نطالع يف الرمز التارىبي ذبربتنا اػباصة موصولة بتجارب أسبلفنا يف اؼباضي،  كمن ىذه 

اػبصوصية نطالع يف الرمز مصّب البشرية  كذبربتها اإلنسانية العامة، إف للرمز الفِب دائما مثل 
  (22)."ىذه القدرة على دمج اػباص بالعاـ، كاآلٓف باؼبطلق، كاحملدكد اؼبعلـو بالبلؿبدكد اجملهوؿ

 :رمُٛخ انزكواه انهغٕ٘-02
إضافة إُف تقنية القناع الٍب ربمل بعدا نفسيا مهما يتمثل يف ؿباكلة تقمص شخصية 
ما كالتخفي من كرائها، يظهر التأثر النفسي بالوطن من خبلؿ تقنية التكرار اللغوم، حيث 
يعمد الشاعر إُف تكرار تيمة الوطن أك ما يتصل هبا، ليربز مدل ارتباطو كسبسكو بو حبسب 
السياؽ النصي الذم يأيت، كمن أكثر الدكاكين الشعرية اعبزائرية اؼبعاصرة  الٍب تواتر فيها 

 للشاعر عزالدين ميهويب، فكلمة ببلدم تكررت ثبلثْب" ملصقات"الوطن بشدة ديواف 
ملصقة، أما - 133- مرة، أغلبها افتتح هبا ملصقاتو،الٍب بلغت مائة  كثبلثا كثبلثْب -  30- 

ككلها . مرة-  19- الببلد كالبلد كببلدم كاعبزائر ككطِب كالوطن فتكررت ؾبتمعة  تسع عشرة 
تدخل يف إطار ببلدم كىي تدؿ على ارتباط الشاعر باؼبكاف اعبغرايف الوطِب الذم ينتمي 

تأيت بعد عنواف اؼبلصقة مباشرة، لتكوف ببلدم عنوانا " ببلدم"إليو، كلذلك جعل الشاعر 
 .ثانيا للنص، كؿبورا لو، على اؼبستول اللغوم ككذا على اؼبستول اؼبوضوعي

 بلغ مائة كسبعة كثبلثْب" ملصقات"     فالعدد اإلصباِف للمكاف اؼبتواتر يف الديواف 
أم أف عدد األمكنة أكثر من عدد اؼبلصقات، الٍب ذبذرت يف اؼبكاف .مكانا-  137- 

مل عند معظم الشباب أاعبزائرم، كأبرزت الوضع االجتماعي القامت يف اعبزائر، كسواد البل
اعبزائرم، كقد تعمق اإلحساس بو  لغويا يف ملصقاتو، كما تكرار ببلدم كمشتقات الوطن إال 

 كتأكيد حبو للجزائر كانشغالو هبمومها كنبـو شعبو، من (23)"لتوكيد فكرتو كدالالهتا اؼبؤكدة"
 . جهة، كإلبراز سوداكية الوضع يف اعبزائر كرفضو ؽبذا الواقع  األليم

للشاعر عبد اهلل ضبادم، " الربزخ كالسكْب"قبد ديواف " ملصقات"     كإضافة أيضا إُف 
اؼبدينة " - مدينٍب"مرة، يف النص الشعرم- 29-حيث تكررت لفظة مدينٍب، تسعا كعشرين 

مرات -06–الذم يلخص األزمة اعبزائرية يف التسعينيات، كست - زائد ياء اإلضافة للشاعر 
، مدينة لفظها التاريخ، مدينة ملغمة، مدينة مصادرة، 02مدينة الشهيد  )باإلضافة إليها 

 مرة، كقد أدل تكرار لفظة -35-أم دبجموع طبس  كثبلثْب   (مدينة التكبّب كالتشريد
كظيفة صبالية ألهنا تقـو دبثابة اؼبولد للصورة الشعرية كيف الوقت نفسو اعبزء الثابت " "مدينٍب"

مِّل الكلمة دالالت كإوباءات يف كٌل مرة،  اؼبشَبؾ بْب ؾبموعة من الصور الشعرية فبا وبي
من اؼبدينة ( 24)"كتعكس يف نفس الوقت إغباح الشاعر على داللة معينة زبتزؿ موقفو اعبماِف
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كىذا اؼبقطع  .كفبا وبدث فيها، فهو يسجل موقفو الفكرم كموقفو اعبماِف يف الوقت نفسو
  :الشعرم يلخص اؼبوقفْب

 مدينٍب لو ذبهلوف يف اؼبتوف.. مدينٍب
 ...مقربه

 أحبلمها أكظبة
 ...كسلع مهربة
 كفرؽ مدربة
 كبدع ؾبربة

 (...)كسنن مؤكدة 
 مدينٍب مسكونة
 بآفة النسياف
 مدينٍب مورطة
 (25)"ال هبوز" يف حرب 

     كما ضبلت لفظة اؼبدينة داللة نفسية كاضحة من خبلؿ تواترىا اؼبتكرر داخل بنية 
النص الشعرم كمن خبلؿ إبراز سلبياهتا كربديد موقفو منها، فمن بنية العنواف إُف آخر النص 
الشعرم سيطرت اؼبدينة على كل البُب، كعلى تفكّب الشاعر، الذم أراد أف يربز بشاعة ىذه 

اؼبدينة، كقرفها، على الرغم من سبسكو هبا، ألنو يبحث عن اؼبدينة البديلة اؼبغايرة، اؼبدينة 
اغبلم، كلذلك فهو يعرم اؼبدينة اؼبوجودة، كيكثر من تكرارىا، كاإلكثار كذلك من  الصفات 

 . اؼبنسوبة إليها، لتظهر بشاعتها جببلء
     كالشيء نفسو  قبده مرة أخرل عند الشاعر عبد اهلل ضبادم يف نصو الشعرم 

مرة، يف سبعة - 17- الذم كرر فيو لفظة كطن سبع عشرة- يف الديواف نفسو "- كطن"
سطرا شعريا، دكف احتساب الضمّب اؼبتصل أك الضمّب اؼبستَب الداؿ على - 17- عشر

الذم سكن فيو فسكنو، ليربز " كطن"الوطن، حيث يبدأ معظم أ سطره  الشعرية بكلمة 
سبػسكو بو كتفانيو فيو بطريقتو اػباصة بعيدا عن التكرار الفج أك اؼبتاجرة اللغوية، فاقَبب فيو 

 :  من القصيدة الغنائية
 كطنه يكربي  كطنه يعظمٍ 
 كطنه يسكني فوؽى األقبمٍ 
 كطنه ثائر كطنه سائرٍ 
 كطنه يكربي كطنه يبهرٍ 
 أمله أخضر حلم أزىرٍ 
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 فيو التقول فيو الكوثرٍ 
 فيو السلول فيو اؼبطهرٍ 
 ( 26)فيو اغببُّل حٌب اعبوىٍر 

    فالوطن ىو الشاعر كىو النص الشعرم الذم يلجأ إليو، كلذلك ىيمن لفظا صروبا 
فّبتبط تكرار اؼبكاف عنده " يف جهة الظل"كضمّبا متصبل كأما الشاعر علي مغازم يف ديوانو 

بالسياؽ النصي العاـ كاىتمامو بالَبكيز على معُب معْب، أك إثارة قضية حساسة، مع مراعاة 
" يف ببلدم"تكررت لفظة كطِب، كيف نصو " كطِب"اعبوانب الفنية كاعبمالية، ففي نصو 
يكشف ىذا التكرار عن إمكانات تعبّبية كطاقات فنية "تكررت لفظة ببلدم كيف كل مرة 

حبيث يؤدم خدمة فنية ثابتة على مستول النص تعتمد بشكل .. تغِب اؼبعُب كذبعلو  أصيبل 
أساسي على الصدل أك الَبديد ؼبا يريد الشاعر أف يؤكد عليو، أك يكشف عنو بشكل يبتعد 

 ( 27)."عن النمطية األسلوبية 

يساعد القارئ على كشف بؤر النص - الضيق-أك اؼبكاف- األكسع-     فتكرار الفضاء
 .                                                      أال يكوف التكرار ؾبانيا أك حلية لفظية إلكماؿ اؼبعُبطالشعرم، بشر

يساعد القارئ على كشف بؤر النص - الضيق-أك اؼبكاف- األكسع-     فتكرار الفضاء
 .                                                      أال يكوف التكرار ؾبانيا أك حلية لفظية إلكماؿ اؼبعُبطالشعرم، بشر

لقد عبأ الشاعر اعبزائرم إُف تقنية التكرار اللغوم للوطن كمشتقاتو، ليربز ارتباطو بو 
كسبسكو جبذكره الضاربة يف القدـ، كقد تباينت صباليات ىذا التكرار على اؼبستول النصي، 

 .فوفق بعض الشعراء يف استخداـ التكرار اللغوم، لكن آخرين أخفقوا يف توظيفو
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 فبرًخ

 
لقد تعددت رؤل الشعراء اعبزائريْب  للمكاف  كتنوعت مشاعرىم اذباىو، امتزج 

 دالتاريخ بالدين خاصة يف اؼبكاف اؼبقدس، كانتقلت دالالتو من داللة إُف أخرل، ألنو ال يوج
 من ـمعُب هنائي للنص الشع، كحافظ النص الشعرم على سلطتو التارىبية كالدينية بالرغ

إال زاكية من زكايا  كالتارىبية   الداللة الدينيةكماالدعوات النقدية الداعية إُف موت اؼبؤلف، 
النص الٍب وباكؿ القارئ القبض عليها، ؿباكال مقارنتها دبا يبلك من معارؼ من جهة، 

 .كمستفيدا فبا ال يبلك من جهة أخرل، ألف النص الشعرم كاف حافزه لبلستفادة كاالستزادة
فاؼبكاف الشعرم ال يرتبط بالداللة اغبرفية كالتارىبية كالدينية  فهو مكاف لغوم وبتمل 
كل شيء، ككركده أك عدمو ال يعطي للنص  شعريتو، فهو ليس معطى بسيط، بل ىو معطى 

الشعر يستقل بنفسو عن السياؽ "مركب غّب منتو متواصل التأثّب باختبلؼ األزمنة، فػ 
التارىبي الذم ينشأ فيو لينفتح على الواقع يف زمانو كسائر األزماف،  على أنو كائن من كبلـ 
مكتف بذاتو كمكتمل باعتباره صورة من صور اغبياة االجتماعية أك سبثيبل ؽبا ؿبدكدا حبدكدىا 

 لفهم أعمق لو كتتبع – األصغر كاألكرب – إال أف شعرية النص تقتضي السياؽ (28)"التارىبية
دالالتو الٍب هبسدىا، عرب نصو الواحد أك عرب نصوصو اؼبختلفة اؼبكتوبة يف أزمنة كأمكنة 

 .متعددة
كما أف شعرية النص  ليست من شرعية اؼبكاف كصبالو اؼبادم كؾبد تارىبو كالديِب 

امتدادا للقيم الركحية الٍب نعيشها ككبيا هبا، كيصبح اؼبكاف " كإمبا يستمد شعريتو عندما يصبح
كاإلنساف يف اغبياة الدنيا توأما يكمل بعضو بعضا، كبلنبا يأخذ من األخر كيعطيو ليكٌونا يف 

 كؼبعُب النص كؼبعُب اؼبتلقي الذم ال يبكن ضبطو أك تأطّبه (29)"النهاية نظرة مشولية ؼبعُب اغبياة
 .أك ربديده يف أطر معينة، بل يبقى معنا مفتوحا على كل االحتماالت كالقراءات

كاألخّب نقر حبقيقة ىامة، ىي أف اؼبكاف اعبزائرم عموما كالوطن خصوصا كانا يف دـ 
الشاعر اعبزائرم كيف حياتو كيف شعره، ألنو كجهو األخر كتارىبو اؼباضي كاغباضر، كقد 
تأسست رؤيتو لو على خلفيات كمرجعيات متعددة حسب السياؽ النصي كخصوصية 

 .التجربة كضركرات اؼبرحلة
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كأف اؼبكاف قبل أف يتعامل معو الشعراء على أنو فضاء نصي كطريقة تشكيلة إلضفاء 
 .أكثر الدالالت على النص، ىو النص حبد ذاتو كالركيزة األساسية الٍب أنبُب عليها
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يفٕٓو انعؤهح انمَكوٚخ فٙ انمبٌَٕ انلٔنٙ 

 

 

هّٕٔ فبنل .ك
يمٓل انمهٕو انمبََٕٛخ ٔاإلكاهٚخ 

- رًََٛٛهذ– انًوكي انغبيمٙ 
: يمليخ

 إذ سبٌس صبيع ،إف الضركرة يف إطارىا العاـ تعٌد من أكثر اؼبوضوعات تعقيدا كصعوبة
ذلك أف الظركؼ االضطرارية الٍب قد سبر هبا األطراؼ أثناء النزاعات اؼبسلحة  أطوار اغبياة،

تنشأ تعارضا حتميا بْب النص القانوٓف اؼبنظم ؽبذه النزاعات، كما يبر بو ىؤالء، األمر الذم 
الضركرة الة هبعل ـبالفة النص كاردة ربت عدة مسميات، لعٌل من أبرزىا ما يطلق عليو بح

. العسكرية
إف فكرة الضركرة مفهـو قدٔف كٌلد العديد من اؼبشاكل، كخاصة أثناء اغبركب، غّب أنو 

نتيجة الرتباطو بالقانوف الدكِف اإلنسآف الذم يسعى غبماية اغبقوؽ الدنيا لئلنساف أثناء 
،  كذلك بإحداث التوازف بْب االعتبارات اإلنسانية كالضركرات العسكرية،النزاعات اؼبسلحة

. جعل من ىذه األخّبة أبرز اؼبوضوعات الٍب تثار كلما اندلع نزع مسلح
ذلك أف الكثّب من الباحثْب أحجموا عن اػبوض يف غمار ىذا اؼبوضوع، كلعٌل السبب 

على اعتبار أف اغبرب يف حد ذاهتا  يف ذلك يعود الرتباطو باغبرب الٍب طاؼبا أنكرىا الفقو الدكِف،
كمن جانب آخر قبد أف ىذا اؼبوضوع من األنبية دبكاف الرتباطو . أصبحت عمبل غّب مشركع

ارتباط لزـك باالعتبارات اإلنسانية كصوف الذات، كأف الغموض الذم يكتنف مفهـو الضركرة 
 تباين االذباىاتإُف العسكرية، ىو الذم جعل اؽبوة عميقة بْب التقنيْب كالتطبيق، كمرٌد ذلك 

ما :  وبتم علينا البحث يف الذم الٍب قليت بشأف الضركرة العسكرية األمرالفقهية كاآلراء 
 وما  خصوصا؟القانون الدولي اإلنسانيو  عموما؟في القانون الدولي المقصود بهذا المفهوم

كألجل البحث يف ىذه  ؟ىي أىم اآلراء التي خّص بها الفقو مصطلح الضرورة العسكرية
 :التساؤالت نتطرؽ إُف ذلك كفق اؼبباحث التالية

انًجؾش األٔل 
 .يفٕٓو انعؤهح انمَكوٚخ فٙ فمّ انمبٌَٕ انلٔنٙ
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إف الضركرة العسكرية كثّبا ما تتخذ ذريعة لكل أفعاؿ القسوة كالوحشية مادامت توصل      
 من مبادئ القانوف الدكِف تكنظرا لغموض مفهـو الضركرة جعل.  من النزاعإُف الغرض اؼبنشود

اإلنسآف عرضة لبلنتهاؾ كٌلما أثّب نزاع مسلح، بل نستطيع القوؿ أنو بدكف ربديد مفهـو دقيق 
للضركرة كاغباالت اؼبشرعة الستعماؽبا فإنو ال يبكن لنا اغبديث عن ما يسمى بقواعد القانوف 

األمر الذم أدل جبانب من الفقو إُف البحث يف اؼبقصود دبصطلح الضركرة ، الدكِف اإلنسآف
، أك منالعسكرية، كذلك سواء من خبلؿ اآلراء كاالذباىات الٍب تناكلت ىذا   خبلؿ اؼبفهـو

االتفاقيات الدكلية اؼبنظمة لقواعد القانوف الدكِف اإلنسآف،  كعليو سنتناكؿ مفهـو الضركرة يف فقو 
لفقهية الٍب قيلت بشاف الضركرة أىم اآلراء امثٌ نتطرؽ إُف  ،(المطلب األول)القانوف الدكِف 
. (المطلب الثاني)العسكرية  

 
انًؽهت األٔل 

 .انعؤهح فٙ فمّ انمبٌَٕ انلٔنٙ يفٕٓو
، كاحتدـ اػببلؼ حوؿ مسمى الضركرة،  اذباىاتلقد تنازع مفهـو الضركرة عدة      

فتارة يطلق عليها حق كتارة أخرل يطلػق عليها حالة، كىناؾ من يسميها نظػرية أك حٌب 
فجانب . فكرة، كالسبب يف ذلك يعود إُف اؼبرتكز الذم من خبللو تبُب عليو الضركرة أصبل

يرل يف الضركرة حقا قانونيا، بينما يذىب جانب آخر إُف أف الضركرة ظرؼ كاقعي يفسر يف 
 ذلك  الٍب قيلت يف شأف الضركرة نتطرؽ إُف ىذه اؼبرتكزاتأضيق حاالتو، كحٌب نبْب ؾبمل 

 :كفق ما يلي
 

انفوق األٔل 
 :نهعؤهح(1)انًفٕٓو انمبََٕٙ

 هبب التضحية بالقانوف يف سبيل ،إذ كياف الدكلة إُف فكرةيستند أنصار ىذا االذباه     
فالقانوف .  بْب مفهـو القانوف بصفة عامة، كمفهـو الضركرةكمن ىنا الربط (2).سبلمة الدكلة

 يف نظرىم ىو كسيلة تستهدؼ احملافظة على كياف الدكلة، فإذا ما تعارضت ىذه الوسيلة
 .كاحملافظة على الدكلة أىدرت األكُف يف سبيل احملافظة على الثانية

كأف ضباية الدكلة ىو الغاية يف  إف مفاد ىذا اؼبرتكز ىو أف القانوف يعترب كسيلة فقط،     
حد ذاتو، فإذا ما كاف ترجيح بْب اغبفاظ على أحدنبا، فإنو يعمل على ىدر الوسيلة يف 

فكلما  (3)سبيل اغبفاظ على الغاية، كالغاية ىنا ىي الدكلة، كالٍب تعترب مطلب كل قانوف
 أك ،كانت الدكلة تواجو خطرا حقيقيا مهددا لسبلمتها، أك كجودىا اإلقليمي أك الشخصي
 (4).نظاـ اغبكم فيها، أعطى ؽبا مربرا بأف تنتهك اؼبصاٌف األجنبية الٍب وبميها القانوف الدكِف
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كذبد الضركرة هبذا اؼبفهـو سندا يف الفقو األؼبآف بأهنا فكرة مؤداىا أف للدكلة إضافة      
إُف حقها يف الدفاع ضد دكلة معتدية أك مهددة لسبلمتها حقا آخر يبيح ؽبا باسم الضركرة 

ككياهنا، حٌب كلو كاف ىذا العمل  أف تأيت من األعماؿ ما يسمح ؽبا احملافظة على مصاغبها
 ،كلقد طبق األؼباف ىذه النظرية أثناء اغبرب العاؼبية األكُف (5)،اعتداء على دكلة أخرل بريئة

عندما اقتحمت جيوشهم دكلٍب بلجيكا كلكسمبورغ احملايدتْب بزعم أف سبلمة أؼبانيا كانت 
         (6).تقتضي احتبلؽبما عسكريا

غّب أف ىذا اؼبفهـو القانوٓف الذم رٌكز على أف الضركرة ىي حق قانوٓف لقي معارضة      
أبعد من ذلك يف إُف  بل ىناؾ من ذىب (7)من أغلب الفقهاء إلضرار مثل ىذا اغبق بالدكؿ

تربيره لنقد ىذا االذباه مستندا على فكرة مفادىا أف التسليم باؼبفهـو القانوٓف على ىذا النحو 
من شأنو أف يهدـ قواعد القانوف الدكِف، بإهباد سبب ذم مظهر قانوٓف تستند إليو الدكؿ 

.   ػبرؽ ىذه القواعد كتربير كل ما يقع منها من اعتداءات
كتدعيما ؽبذه األفكار جاء مشركع إعبلف حقوؽ ككاجبات الدكؿ اؼبقدمة إُف ؾبمع      

ليس ألية دكلة، كلو إلنقاذ "نو القانوف الدكِف بعبارة صروبة ؽبدـ ىذا اؼبفهـو بالنص على أ
 .(8)"كياهنا، أف تقـو بأم عمل ضد كياف دكلة أخرل ال هتددىا

 
انفوق انضبَٙ 

 .انًفٕٓو انٕالمٙ نهعؤهح
 على فكرة مفادىا أنو هبب إحداث موازنة أرائهمإف أنصار ىذا االذباه يستندكف يف      

فهم يقولوف كبن ال نضحي بالقانوف من أجل سبلمة الدكلة، بل إف . بْب القانوف كالواقع
كبناءا على ىذا فقد اذبو بعضهم . الواقع يستدعي ىذه السبلمة، كالواقع ىنا ىو الضركرة

لتعريف الضركرة بأهنا اغبالة الٍب تتهدد هبا مصاٌف الدكلة يف كجودىا ككياهنا ذاتو إذا ما 
 (9).طبقت القواعد القانونية العادية فتضطر الدكلة إُف انتهاؾ ىذه القواعد

إف ما يرتكز عليو أصحاب ىذا الرأم يتمثل يف أنو كلما توفرت ظركؼ كاقعية      
كأصبحت ىذه األخّبة تشكل خطرا جسيما كحاال بالدكلة جاز ؽبذه األخّبة حسب ما 

  (10).سبق انتهاؾ حقوؽ دكلة أخرل ذبنبا ؽبذه الظركؼ
 الذم (11)إف مفهـو الضركرة استنادا إُف الطبيعة الواقعية هبد أساسو يف الفقو الفرنسي     

رفض ما ذىب إليو نظّبه األؼبآف، فالضركرة عندىم ال ربل ؿبل القواعد القائمة، كأف 
ير غاغبكومة إذا ازبذت إجراءات زبالف القانوف ربت كطأة الضركرة فتعترب ىذه اإلجراءات 

مشركعة كباطلة، غّب أنو يبكن للحكومة أف تطالب بإعفائها من اؼبسؤكلية الناصبة من ـبالفة 
 (12).  انتقادات لعدـ دقة اؼبصطلحات اؼبستخدمةت إالٌ أف ىذا االذباه القى عد،القانوف
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انًؽهت انضبَٙ 
 .اٜهاء انفمٓٛخ نهعؤهح انمَكوٚخ

إذا كانت الضركرة العسكرية كاضحة اؼبعاَف يف فقو القانوف الدكِف التقليدم على 
 فإف الفقو الدكِف اغبديث انقسم بْب رافض ؽبذه ،اعتبار ارتباط ىذه األخّبة بظركؼ اغبرب

  :يلي  يف ماكىذا ما كباكؿ التطرؽ إليو .الفكرة كبْب مؤيد ؽبا
 

انفوق األٔل 
 .انعؤهح انمَكوٚخ فٙ انفمّ انلٔنٙ انزمهٛل٘

تناكؿ الفقو الدكِف التقليدم مفهـو الضركرة العسكرية، كقد أكد يف ىذا الصدد أف      
الدكلة تعترب القاضي األكؿ كاألخّب فيما يتعلق باالحتياجات العسكرية أثناء النزاعات 

حيث كاف الفقو كخاصة األؼبآف ينظر إُف الضركرة اغبربية كمبدأ مقدـ على صبيع . اؼبسلحة
حيث قالوا أف الضركرة العسكرية تربر ، القيود الٍب يفرضها القانوف، كالسيما قانوف اغبرب

 ،صبيع التصرفات الٍب تقـو هبا القوات العسكرية، مهما بلغ عنفها كخلوىا من اإلنسانية
 (13).يكيافلي الغاية تربر الوسيلةاَفؼببدأ ؿكذلك تطبيقا 

إالٌ أف أغلب فقهاء القانوف الدكِف أشاركا إُف أف ىناؾ خطأ يف تبِب مفهـو الضركرة      
 إالٌ إذا ،اغبربية، ذلك أف الضركرة يف اعتقادىم ال تربر كل أعماؿ العنف الصادرة عن اعبنود

       (14).كانت ىذه األعماؿ ال مناص منها لتدمّب قوة العدك

 
انفوق انضبَٙ 

 .انعؤهح انمَكوٚخ فٙ انفمّ انلٔنٙ انؾلٚش
إف الفقو الدكِف اغبديث انقسم بْب رافض ؽبذه الفكرة من حيث األساس كبْب مؤيد 

 كعليو سوؼ كباكؿ ،على اعتبار ربط ىذا األخّب دبا يسمى بالقانوف الدكِف اإلنسآف
: استعراض اؼبوقفْب معا

 
                                                 :  االرغبِ انوافط نفكوح انعؤهح انمَكوٚخ :أٔال

حيث يرل جانب من الفقو أف حالة الضركرة باتت مرفوضة من حيث اؼببدأ أصبل      
كبالتاِف إذا كانت فكرة الضركرة إحدل . (15)استند على أف اغبرب َف تعد عمبل مشركعا

مستلزمات اغبرب فهي أيضا غّب مشركعة، كيلـز ذباىلها ماداـ التحرٔف يقيد حرية التصرؼ 
فإف الرأم الػذم يذىب إُف أف جبعػل . كقد مثٌػل على ذلك يف ربرٔف األسلحة النػوكية

 (16)استخدامها مشركعا هبب استبعاده حٌب كلو كاف ربت مسمى الضركرة
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كالقانوف الدكِف  غّب أف ىذا االذباه مت ضبطو أكثر من خبلؿ ربط الضركرة العسكرية     
اإلنسآف، كىذا ما انتهت إليو عبنة القانوف الدكِف عند دراستها ؼبسؤكلية الدكلة، إذ حرصت 

تلك . على اإلشارة إُف أف الوقت الراىن قد استتبع كجود قواعد القانوف الدكِف اؼبكتوبة
. (17)القواعد تتضمن نصوص مكتوبة تقضي احَباـ ما تفرضو الضركرة

 

  .االرغبِ انًإٚل نؾبنخ انعؤهح انمَكوٚخ ثْؤغ :صبَٛب
إف مرتكزات ىذا االذباه تبُب على فكرة ال مفٌر منها كىي أف الضركرة العسكرية      

حقيقة ال يبكن ذباكزىا، غّب أنو البد من التعامل معها كفق شركط ذبعل ىذه األخّبة أكثر 
.  (18)إنسانية كىو ما ذىب إليو فقو القانوف الدكِف اإلنسآف سباما

إف ىذا االذباه يضفي شرعية على العمليات العسكرية الٍب تباشرىا الدكلة مادامت      
ىذه العمليات يف إطار قوانْب اغبرب، كبالتاِف جعل الضركرة العسكرية يف اػبانة الطبيعية ؽبا 
مقارنة باالعتبارات اإلنسانية، كالٍب ىي مطلب دكِف لكل نزاع يثار كىذا ما سنبحثو فيما 

. يلي
 

انًجؾش انضبَٙ 
 اإلََبَٙ يفٕٓو انعؤهح انمَكوٚخ فٙ انمبٌَٕ انلٔنٙ

 إف إحداث التوازف بْب الضركرات العسكرية الٍب تستدعي تدمّب كإضعاؼ القوة     
العسكرية للعدك بغرض إحراز النصر، كبْب االعتبارات اإلنسانية الٍب ىي من أظبى غايات 
القانوف الدكِف اإلنسآف، فإف ىذا األخّب أخذ يف اغبسابات مسألة الضركرة كلكن كفق 

مفهـو كمعايّب ضبطت سلفا سواء تعلق األمر باغبرب يف شكلها العاـ، أك كحالة استثنائية 
كأخّبة كفق مقتضيات االتفاقيات الدكلية، أك كعمليات عسكرية يقـو هبا اعبنود أثناء اؼبعارؾ 

.  الٍب ىبوضوهنا أثناء النزاعات اؼبسلحة
كحٌب نقف بشيء من التفصيل حوؿ مفهـو الضركرة يف القانوف الدكِف اإلنسآف      

المطلب ) في  مث نأخذ اؼبفهـو الضيق ؽبا ،(المطلب األول)يف نتطرؽ إُف اؼبفهـو العاـ ؽبا 
  .(الثاني
 

انًؽهت األٔل 
نهعؤهح انمَكوٚخ  رمهٛل٘ انًفٕٓو ال

تعِب الضركرة العسكرية يف معناىا العاـ ىو القياـ دبا ىو ضركرم لتحقيق أىداؼ      
كيفهم من ىذا أف األعماؿ العسكرية أثناء النزاع اؼبسلح مقيدة بقيد الضركرة فهي  ،اغبرب
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ليست مطلقة، كإمبا مرىونة بتحقيق أىداؼ اغبرب كىي إضعاؼ العدك كإحراز النصر 
 (19)،العسكرم
فالضركرة العسكرية يف معناىا العاـ تعِب ربقيق اؽبدؼ من اغبرب كىو إخضاع العدك      

ككسر شوكتو، كربقيق النصر عليو، فبل يبكن أف نتصور قياـ حرب دكف أف تكوف ىزيبة العدك 
 كمن ىنا نقوؿ أف ،كالنصر عليو ضركرة عسكرية لدل قادة كجيوش الدكلة الطرؼ يف النزاع

. اؽبدؼ من الضركرة العسكرية ىو كسب اغبرب يف حد ذاهتا، كلكن كفق القوانْب اؼبنظمة ؽبا
فمفهـو الضركرة العسكرية ينطلق من عدة أسس منها أف اغبرب حبد ذاهتا استثناء      

1868 حيث جاء يف إعبلف ساف بطرسبورغ لعاـ،كىي كسيلة أخّبة كليست ىدفا
أف  (20)
اؽبدؼ الوحيد اؼبشركع الذم هبب أف تسعى إليو الدكؿ أثناء اغبرب ىو إضعاؼ قوات 
. العدك العسكرية، لذلك فإف إقصاء أكرب عدد فبكن من اعبنود يكفي لتحقيق ىذا الغرض

 دكف أف تقدر ىذه ،بدأ الضركرة على إطبلقومبكقد حذر بعض الفقهاء من األخذ      
األخّبة بقدرىا، كبالتاِف عدـ ذباكز مقتضيات اغبرب، كيكوف ذلك من خبلؿ أخذ رأم 

 بغرض تبياف أحكاـ ىذه (21)من الربكتوكوؿ األٌكؿ 82اؼبستشارين اؼبنصوص عليهم يف اؼبادة 
كالعمل على عدـ انتهاكها، كمٌب كانت الضركرة على ىذا الوضع فهي تعِب  الضركرة مسبقا،

اغبظر كالتجرٔف، كليست الضركرة الٍب تعِب اإلباحة كالتجاكز، كهبذا تساىم حالة الضركرة يف 
 سواء كاف ذلك يف ؾباؿ ،إرساء قواعد مهمة ذات شأف يف ؾباؿ القانوف اإلنسآف الدكِف

 (22).العرؼ الدكِف أك اؼبعاىدات الدكلية

 

انًؽهت انضبَٙ 
 . نهعؤهح انمَكوٚخانؾلٚشانًفٕٓو 

إذا كاف مفهـو الضركرة العسكرية يف شكلها العاـ يستدعي من الدكلة التخطيط      
اؼبسبق، بل كعرض ىذه اػبطط على اؼبستشارين القانونْب بقصد البحث يف مدل مطابقتها 
لقوانْب اغبرب، فإف ىذه الصورة هبذا الشكل قد ال توجد يف كثّب من األحواؿ، كقد تدكر 
معارؾ تفرضها ظركؼ القتاؿ، هبد القائد احمللي نفسو ؾبربا على ازباذ اإلجراءات الكفيلة 

للنجاة بوحداتو أك تغّب اػبطط بقصد اإليقاع بالعدك، كوبدث ىذا يف غّب متسع من الوقت، 
كقد تصادفو ضركرات عسكرية طارئة تكوف مؤثرة يف القرار الذم سوؼ يتخذه مثل ضركرة 

منع القوات اؼبعادية من العبور على جسور مدنية، أك من خبلؿ طرؽ يف قرل آىلة 
بالسكاف، أك تدمّب موقع عسكرم بالقرب من أعياف مدنية أك ثقافية، ىذه الضركرات سبليها 

 األمر ،كمتطلبات ربقيق مهمتو على القائد احمللي أك حٌب اعبندم البسيط ظركؼ القتاؿ
هبعلو يقدـ على ارتكاب بعض اػبركؽ كاإلخبلؿ ببعض النصوص القانونية اؼبنظمة الذم 
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للحرب، كمن ىنا يثار اإلشكاؿ الدقيق إُف أم حد يبكن للضركرة أف تسمح بانتهاؾ 
االلتزامات الدكلية، كما اؼبفهـو الضيق للضركرة العسكرية كالذم من خبللو وبدث التوازف 

. بينها كبْب االعتبارات اإلنسانية
إف اتفاقيات القانوف الدكِف اإلنسآف سلمت بوجود مثل ىذه الضركرات العسكرية      

.  (24)، كجعلتها مربرا لبعض االنتهاكات اعبسمية ألحكامها(23)الٍب قد سبليها ظركؼ القتاؿ
كمن التعاريف الٍب قيلت بشأف الضركرة العسكرية كتربير يرد على األفعاؿ الٍب قد تأتيها 

: الدكلة أك أحد قياداهتا أثناء اغبرب نذكر ما يلي
الضركرة العسكرية مفهـو قانوٓف يستعمل يف القانوف الدكِف اإلنسآف كجزء من التربير - 

القانوٓف ؽبجمات على أىداؼ عسكرية مشركعة، قد يكوف ؽبا نتائج معاكسة، كحٌب رىيبة 
 معُب ىذا أف القوات اؼبسلحة كىي تضع اػبطط اغبربية (25).على مدنيْب كأعياف مدنية

مسموح ؽبا أف تضع يف اغبسباف احتماؿ كقوع ضحايا يف صفوؼ اؼبدنيْب، لكن بشرط أف 
اؼبيزة احملققة من العملية أكرب من اغبادث العرضي الذم يتسبب يف قتل اؼبدنيْب أك تدمّب 

.  فبتلكات ؿبمية
إف مفهـو الضركرة هبذا اؼبعُب يفرض كجود أعماؿ غّب قانونية إالٌ أف تربيرىا ربت      
 (أسباب عسكرية ضركرية ملحة)أك  (الضركرة اؼبطلقة)أك  (ضركرة عسكرية ملحة)مسمى 

 غّب أف ىذا يضع عبء على من ، هبعلها مربرة، كيكوف يف حدكد ما سبليو ىذه األخّبة
  (26).يتذرعوف بارتكاهبا

على أهنا اؼبفهـو الذم يستخدـ لتربير اللجػوء إُف "كما تعرؼ الضركرة العسكرية      
 كأم عنف أك تدمّب ال تربره الضركرة العسكػرية مرفوض، كيكوف استعمػاؿ القوة "العنف

العسكرية مشركعا فقط عند ؿباكلة ربقيق أىداؼ عسكرية ؿبددة، كطاؼبا بقي ضمن إطار 
      (27).مبدأ التناسب

كما عرفت الضركرة العسكرية استنادا إُف الظركؼ العاجلة أك الطارقة  أثناء اؼبعركة      
بأهنا ضركرات عاجلة ال تسمح للقائد العسكرم بالتأخّب يف ازباذ اإلجراءات الٍب ال يبكن 

 ليتمكن بأسرع كقت من إخضاع القوات اؼبعادية، باستخداـ كسائل العنف ،االستغناء عنها
اؼبنظم الٍب تسمح هبا قوانْب كعادات اغبرب، كتكوف الضركرات عاجلة عندما ال يكوف ىناؾ 
كقت كاؼ الزباذ أم إجراء آخر، كإال نتج عن ذلك خطر ؿبدؽ، كيتم استخداـ كسائل 
العنف اؼبنظم عندما تصدر األكامر من السلطة العليا بقصد جعل القسم األكرب من اعبيش 
اؼبعادم غّب قادر على االستمرار يف القتاؿ، كحبيث تتناسب النتائج الٍب تتحقق من اإلجراء 

  (28).الذم مت بسبب الضركرات العسكرية، مع اؼبعاناة الٍب يتحملها اعبيش اؼبعادم
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 الٍب تقتضيها (29)إف ىذا التعريف يهدؼ إُف جعل الضركرة العسكرية كفق اغبدكد     
.  ذلك أف ما أبيح للضركرة هبب أف يتناسب كنتائج إتياف ىذه األفعاؿ،اؼبتطلبات اإلنسانية

. هباكر متطلبات الضركرة فهو غّب مربر كبالتاِف غّب مسموح بو عمل فأم اؼبخالفة كدبفهـو
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فــــبرًخ
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إف اإلحجاـ عن دراسة الضركرة العسكرية بقصد ربديد مفهـو يضبط حدكد      
استعماؽبا  كيوضح اؼبقصد منها، كاغباالت الٍب هبوز استخدامها، من اغباالت الٍب تنتفي 

حجية استخدامها حبجة أف الضركرة العسكرية ىي استثناء عن استثناء، أم أهنا استثناء يثار 
أثناء قياـ اغبرب، كأف ىذه األخّبة أصبحت ؿبرمة دبوجب اتفاقيات القانوف الدكِف، ىذا 
اإلحجاـ َف وبل مشكلة قياـ نزاعات مسلحة بْب فَبة كأخرل ىذا من جهة، كمن جهة 

أخرل قبد أف حٌب االتفاقيات الدكلية أبقت على حاالت مستثنيات من منع قياـ اغبرب، 
كما ىو اغباؿ يف مسألة الدفاع الشرعي، أك حالة اغبفاظ على السلم كاألمن الدكليْب، 

َف يشهد  (دبوجب ميثاؽ األمم اؼبتحدة)ضف إُف ذلك أف الواقع الدكِف كمنذ ربرٔف اغبرب 
 .  فَبات دكف قياـ ىذه األخّبة

الضركرة العسكرية :  يبكن أف لبلص إُف نتيجة مفادىا أف     كتأسيسا على ما سبق فإننا
 ىي حالة تتمثل يف ظهور حاجة عسكرية حالٌة كملحة تطرأ أثناء االشتباكات اؼبسلحة،

قانونية ذبيز ذلك اػبركج بشكل اؿقواعد اؿيقدرىا قائد ذك صبلحية تقتضي اػبركج على 
 ،مؤقت عن طريق استخداـ أساليب ككسائل قتالية مشركعة لتحقيق ميزات عسكرية أكيدة

 . مع ذبنب اإلضرار باؼبصاٌف احملمية قدر اؼبستطاع كدبا يتناسب كىذه اغبالة االستثنائية

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  انٕٓايِ ٔاإلؽبالد

أف الضركرة تقـو إذا كجد الشخص يف كضع يكوف فيو اغبل : تعرؼ الضركرة يف نطاؽ القانوف اؼبدٓف -1
الدكتور حساـ علي عبد اػبالق . الوحيد لتفادم ضرر أكرب أك مساك ىو ارتكاب ضرر أقل أك مساك
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كالعقاب على جرائم اغبرب مع دراسة تطبيقية على جرائم اغبرب يف البوسنة  اؼبسؤكلية: الشيخة
 36، ص 2004دار اعبامعة اعبديدة للنشر، . كاؽبرسك

 23، ص م1987القانوف الدكِف العاـ، اؼبعارؼ اإلسكندرية،  يف الضركرة فكرة :فؤاد أضبد مصطفى الدكتور -2
نظرية الضركرة يف القانوف الدستورم كبعض تطبيقاهتا اؼبعاصرة، دار النهضة العربية، : الدكتور وبي اعبمل -3

 34، صم1974القاىرة، سنة
-4 Karl strupp Eléments du droit international public. Tome 1. Édition. Les éditions 
internationales Paris 1930 p. 343 

ؼبنع احتبلؿ فرنسا ؽبا، كما احتلت إسرائيل لبناف حبجة إبعاد  1807لقد احتلت إنكلَبا كوبنهاجن عاـ  -5
كما أف  القوات األمريكية  قامت بغزك . اؼبقاكمة كإخراجها من لبناف ضمانا ألمنها كأمن مستوطناهتا

العراؽ حبجة ضركرة البحث عن أسلحة الدمار الشامل، كأف العراؽ يشكل خطرا على جّبانو، كأف 
ىذه الضركرة ىي مطلب عاؼبي يصب يف خانة ربقيق السلم كاألمن الدكليْب   

النظريات كاؼببادئ العامة، أشخاص القانوف الدكِف، } القانوف الدكِف العاـ: الدكتور صادؽ أبو صيف -6
اؼبعارؼ  {النطاؽ الدكِف، العبلقات الدكلية، التنظيم الدكِف، اؼبنازعات الدكلية، اغبرب كاغبياد

 .   177 ص 1995اإلسكندرية 
 .17الدكتور صادؽ أبو صيف، نفس اؼبرجع،  -7

 .  90، ص 1921من مشركع إعبلف حقوؽ ككاجبات الدكؿ ؾبموعة ليفور كسبلفر،  3نص اؼبادة  -8

 .82 مرجع سابق، ص: الدكتور مصطفى أضبد -9

-10 Un état، contrant par la nécessite 8 se protège un péril grave et imment  qu'il n'a pas 

provoqué volontairement et qu'il ne peut pas éviter autrement compatit un acte 
contraire au droit d'un autre état. 

ذىب  لقد عٌرؼ الفقهاء الفرنسيوف الضركرة استنادا إُف عدة اذباىات نذكر من أىم ىذه التعاريف ما -11
 ىي موقف الشخص الذم ال توجد لديو كسيلة لكي ينقذ >>: إليو  ىوجيِب يف تعريفو للضركرة بقولو

حالة  (مانيوؿ) كما عرؼ األستاذ <<حياتو أك حياة غّبه إال بارتكاب عمل وبرمو قانوف العقوبات
توجد حالة الضركرة كلما كجد التزاـ بااللتجاء إُف فعل جنائي من أجل إنقاذ حق أك ): الضركرة بقولو

غّب أف ىذا التعريف كسابقو أنتقد على أساس أنو غّب دقيق ألنو َف يوضح طبيعة اػبطر الذم  (ماؿ
 أما. يهدد الفرد إُف الدرجة الٍب تدفعو إُف ـبالفة القانوف

ىي حالة الشخص الذم يرتكب عمبل إجراميا ): فعٌرؼ الضركرة بقولو (دكندييو دم فابر)األستاذ  -12
مرجع سابق، ص : ينظر الدكتور حسِب ؿبمد عبد الدأف–  (يف ذاتو من أجل أف ينقذ حقا أك ماال

26  –27   . 
 ،2009ؿباضرات يف اؼبسؤكلية الدكلية، دار ىومة الطبعة الثانية، سنة : عبدالعزيز العشماكم -13

 . 116 ص 
اغبماية اعبنائية للمدنية يف زمن النزاعات اؼبسلحة دراسة ربليلية : الدكتور إظباعيل عبد الرضباف -14

.  302تأصيلية، اعبزء األٌكؿ، مرجع سابق، ص
لقد حـر ميثاؽ األمم اؼبتحدة الذم صدر دبدينة ساف فرانسيسكو يف السادس من شهر يونيو سنة  -15

 استخداـ القوة يف العبلقات الدكلية من خبلؿ نص الفقرة الرابع من اؼبادة الثانية بالقوؿ يبتنع 1945
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أعضاء اؽبيئة صبيعا يف عبلقاهتم الدكلية من التهديد باستعماؿ القوة أك استخدامها ضد سبلمة 
 .األراضي أك االستغبلؿ السياسي ألية دكلة أك على كجو آخر ال يتفق ك مقاصد األمم اؼبتحدة

 .175، صالسابق اؼبرجع: الدكتور إظباعيل عبد الرضباف -16
. اؼبسؤكلية الدكلية، العمل الدكِف غّب اؼبشركع كأساس ؼبسؤكلية الدكلة: الدكتور بن عامر تونسي -17

. 330، ص1995منشورات دحلب
– 112ص ،1982 نوفمرب .الدكِف للقانوف اؼبصرية اجمللة القتاؿ، كأساليب السبلح: الشيمي اللواء وبي -18

113. 
القانوف الدكِف اإلنسآف دليل للتطبيق على الصعيد الوطِب، دار : إعداد لببة من اؼبتخصصْب كاػبرباء -19

 .31، ص 2003 اؼبستقبل العريب، الطبعة األكُف، سنة
 . غراـ400 اػباص حبضر القذائف الٍب يزيد كزهنا على 1868إعبلف ساف تربسبورغ لسنة  -20
مدخل إُف القانوف الدكِف اإلنسآف، منشورات اؼبعهد العريب غبقوؽ اإلنساف، الطبعة : عامر الزماِف -21

 .91، ص 1997الثانية 
دليل للتطبيق  (القانوف الدكِف اإلنسآف)األسس األكلية للقانوف اإلنسآف الدكِف : إظباعيل عبد الرضباف -22

الدكتور قباة أضبد أضبد إبراىيم، مرجع سابق، :  ككذلك33على الصعيد الوطِب، مرجع سابق، ص 
 .100ص 

 1907من ذلك ما أشارت إليو دباجة اتفاقية الىام اػباصة باحَباـ قوانْب كأعراؼ اغبرب الربية لعاـ  -23
كترل األطراؼ السامية اؼبتعاقدة أف ىذه األحكاـ الٍب استمدت صياغتها ... >>: كالٍب جاء فيها

من الرغبة يف التخفيف من اآلالـ اغبربية، كما ظبحت بذلك اؼبقتضيات العسكرية، كىي دبثابة قاعدة 
        <<عامة للسلوؾ يقتدم هبا اؼبتحاربوف يف عبلقاهتم مع بعضهم البعض كمع السكاف 

 .112شريف علتم، مرجع سابق، ص  -24
معجم يف القانوف الدكِف اؼبعاصر، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، الطبعة األكُف، : الدكتور عمر سعد اهلل -25

. 273، ص 2005
 .273، ص  السابقاؼبرجع الدكتور عمر سعد اهلل،  -26
القاموس العملي للقانوف اإلنسآف، دار العلم للمبليْب لبناف، الطبعة األكُف، : فراسنواز بوشيو سولنييو -27

 .247، ص2005 سنة
-

28 William Gerald down: the law of war And military necessity A. J. I. L (April 1953) 
P.254. 

يبكن أف يستخدـ ىذا اؼبفهـو لدحض استخداـ القوة اؼبسلحة كاغبد منها إذا ما ظهر أف العنف أك  -29
 :التدمّب كاف

. حيث َف يرتبط اؽبدؼ أك الضحايا هبدؼ عسكرم ؿبدد: غّب ضركريْب -
 .َف يكن االنتقاـ أك اؽبجـو متناسبا مع اؽبجـو كالتهديد األساسي: غّب متناسبْب -
 .التهديد أك اؽبجـو َف يبيز بْب األىداؼ العسكرية كاؼبدنية -
مرجع سابق، : العنف كالتدمّب يهدفاف إُف شن الرعب بْب السكاف اؼبدنيْب، فرانسوار بوشيو سولنييو -

 .247ص 
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  فٙ ؽًبٚـــخ انجٛئـــخاإللــــــالو انجٛئــــــــٙكٔه 
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 ثــٍ يٓـــوح ًََٛـــــخ: انجبؽضخ

 
 

 :يهقص
إف ما آلت إليو البيئة كما حل هبا يف أكاخر القرف اؼباضي، عجل بربكز ما يسمى      

 باإلعبلـ البيئي بوسائلو اؼبختلفة، اؼبقركءة كاؼبرئية كاؼبسموعة، من صحف يومية كؾببلت عامة
كمتخصصة كقنوات إذاعية كتلفزيونية، كىو من أىم الوسائل الٍب  تلعب دكرا ىاما يف تنمية 

كلياتو اذباه البيئة كنشر ؤالوعي بقضايا البيئة كمشكبلهتا، كتعميق شعور اؼبواطن بواجباتو كمس
. مفاىيم التنمية اؼبستدامة

  كقد أصبح اإلعبلـ البيئي آلية من آليات التغلب كالتخفيف من حدة اؼبشكبلت    
البيئية كأحد اؼبقومات يف اغبفاظ على البيئة، اؼببِب على إهباد الوعي البيئي كاكتساب اؼبعرفة 
كنقلها، كعلى إدراؾ البشرية ػبطورة العبث بعناصر البيئة اؼبختلفة كاستعداده للتفاعل معها 
يف التوعية لنشر القيم اعبديدة اػباصة حبماية البيئة، أك الدعوة للتخلي عن سلوكيات ضارة 

.  هبا كاالعتماد على برامج صديقة للبيئة
 

 :يمليــــخ
  اإلعبلـ البيئي زبصص جديد يف ؾباؿ اإلعبلـ بدأ ينمو مع مطلع السبعينات    

حيث  1972كبالضبط منذ انعقاد اؼبؤسبر الدكِف للبيئة البشرية الذم انعقد يف استوكهوَف عاـ 
اإلعبلـ البيئي باعتباره حق كل إنساف دكف سبييز أك تفرقة يف أف يعرؼ  أكد على اغبق يف

يف  1992مث أكد مؤسبر ريودم جانّبك عاـ . كاؼبعلومات اؼبتعلقة باغبقائق البيئية األنباء
 توصياتو أيضا، على أنبية كسائل اإلعبلـ يف الَبكيج لقضايا البيئة كضبايتها  من كافة مظاىر

.  التدىور
  كزاد اىتماـ األجهزة اإلعبلمية اؼبختلفة بالقضايا البيئية نتيجة ؼبشكبلت التلوث    

كالكوارث البيئية الٍب طرأت يف فَبت السبعينيات كالثمانينات، مثل ربطم ناقلة النفط 
، كانفجار بئر "ثرم مايل أيلند"، كحادثة اؼبفاعل النوكم يف 1978يف عاـ " أموكوكانديس"

 1986، كانفجار اؼبفاعل النوكم السوفيٍب تشّبنوبل عاـ 1979النفط يف خليج مكسيكو عاـ 
. اٍف.... 
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 كقد أصبح اإلعبلـ البيئي آلية من آليات التغلب كالتخفيف من حدة اؼبشكبلت     
البيئية كأحد اؼبقومات يف اغبفاظ على البيئة اؼببِب على إهباد الوعي البيئي، كاكتساب اؼبعرفة 
كنقلها، كعلى إدراؾ البشرية ػبطورة العبث بعناصر البيئة اؼبختلفة، كاستعداده للتفاعل معها 
يف التوعية لنشر القيم اعبديدة اػباصة حبماية البيئة أك الدعوة للتخلي عن سلوكيات ضارة هبا 

. كاالعتماد على برامج صديقة للبيئة
 وما مدى فعاليتو في حماية البيئة والحفاظ ، فما مضمون اإلعالم البيئي،كعليو     

: اإلجابة عن ىذه اإلشكالية تقتضي أف نتطرؽ لدراسة النقاط التالية عليها؟
 

انًجؾش األٔل 
 يبْٛخ اإللـــــــالو انجٛئــــــٙ

اإلعبلـ البيئي أحد أىم أجنحة التوعية البيئية، كىو أداة إذا حسن استثمارىا يعترب      
كاف ؽبا اؼبردكد اإلهبايب للرقي بالوعي البيئي، كنشر اإلدراؾ السليم للقضايا البيئية اؼبعاصرة 

.  كتسيّب فهم كإدراؾ اؼبتلقي ؽبا، كبناء قناعات معينو ذباىو البيئة
مث إُف ، (اؼبطلب األكؿ)سأتطرؽ إُف ربديد اؼبقصود باإلعبلـ البيئي يف ىذا اؼببحث   ك   

. (اؼبطلب الثآف)أىدافو يف 
 

انًؽهت األٔل 
 يفٕٓو اإللـــالو انجٛـئـــٙ

اإلعبلـ البيئي تعبّب مركب من مفهومْب، نبا اإلعبلـ كالبيئة، فاإلعبلـ ىو الَبصبة       
اؼبوضوعية الصادقة كاألمينة لؤلخبار كاغبقائق، كتزكيد الناس هبا بشكل يساعدىم على 

أما البيئة فهي كل الظركؼ كالعوامل الٍب ربيط . تكوين رأم صائب يف كاقعة من الوقائع
باإلنساف كؿبصلة كافة العوامل اػبارجية الٍب تؤثر يف حياتو، سواء كانت كائنات حية أـ 

كال يوجد تعريف ؿبدد لئلعبلـ البيئي تتفق عليو آراء الباحثْب، بل أف مفهـو . صبادات
. اإلعبلـ يف حد ذاتو ؿبل اختبلؼ بْب الدارسْب

، فإف مصطلح اإلعبلـ ىو مصدر للفعل أعلم، كىو رباعي من العلم اللغةففي 
أك ىو العلم بالشيء بإخبار سريع أك اإلطبلع على . (1)الذم ىو إدراؾ الشيء على حقيقتو

 .(2)اػبرب الذم ىو مضموف الرسالة اإلعبلمية اطبلعا سريعا
 (3){يأيها الرسول بلغ ما أنـزل إليك من ربـك}: كيف القرآف الكرٔف، قاؿ اهلل تعاُف

 .أم أبلغ الناس  ،(4) {...وأذن في الناس بالحج }: كقاؿ أيضا
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، يقصد باإلعبلـ نشر األخبار كاؼبعلومات كاألفكار كاآلراء بْب االصطالح   كيف   
اعبماىّب بوسائل اإلعبلـ اؼبختلفة، كتزكيد اعبماىّب بأكرب قدر فبكن من اؼبعلومات 

. الصحيحة كاغبقائق الواضحة، الٍب يبكن التثبت من صحتها كدقتها 
قد كردت ؾبموعة من التعاريف اػباصة بو من قبل خرباء ؼ، البيئي اإلعالم أما عن     

ىو عملية إنشاء كنشر اغبقائق العلمية اؼبتعلقة بالبيئة "اإلعبلـ، من بينها أف اإلعبلـ البيئي 
. (5)"من خبلؿ كسائل اإلعبلـ هبدؼ إهباد درجة من الوعي البيئي كصوال للتنمية اؼبستدامة

كىو يتوجو إُف صبيع شرائح اجملتمع، ألهنا معنية بالتنمية اؼبتكاملة، كىو الذم يسلط الضوء 
.  (6)على اؼبشكبلت البيئية كيزيد معرفة اعبماىّب كمعلوماهتم ك كعيهم هبا

إعبلـ يسلط الضوء على كل اؼبشاكل البيئية من بدايتها "   كما يعٌرؼ أيضا على أنو   
كليس بعد كقوعها، كينقل للجمهور اؼبعرفة كاالىتماـ كالقلق على بيئتو من خبلؿ قنوات 
االتصاؿ كالتأثّب اعبماىّبم الٍب يتم االتصاؿ خبلؽبا يف نفس الوقت دبجموعات ضخمة 

كغّب متجانسة من اعبمهور اؼبستهدؼ، كعلى نطاؽ صباىّبم دكف أف يكوف ىناؾ نوع من 
.  (7)"اؼبواجهة اؼبباشرة بْب اؼبصدر كاعبمهور

إعبلمية  خطة خبلؿ من البيئة ضباية أغراض ربقيق إُف يسعى الذم   أك ىو اإلعبلـ   
ؾبموعة  كزباطب اإلعبلـ، كسائل كافة فيها تستخدـ سليمة علمية أسس على موضوعة
 ىذه أداء تقييم كبعدىا اػبطة ىذه أثناء كيتم مستهدفة، ؾبموعات أكعدة الناس من بعينها

. (8)البيئية لؤلىداؼ ربقيقها كمدل الوسائل
كل معلومة : " اإلعبلـ يف اجملاؿ البيئي بأنو (9)  كعرفت اؼبادة الثانية من اتفاقية أركس   

متوفرة يف شكل مكتوب أك بصرم، أك شفهي، أك إلكَبكٓف، أك أم شكل آخر يتضمن 
حالة عناصر البيئة كاؽبواء كمكوناتو، اؼبياه، األرض، الَببة، اؼبناظر كاؼبساحات 

  ".اٍف...الطبيعية
نقل معلومات ذات طابع بيئي من ككاالت أك منظمات "  كعرفو البنك العاؼبي بأنو    

غّب حكومية من أجل إثراء معارؼ اعبمهور كالتأثّب على آرائو كأفكاره كسلوكاتو ذباه 
. (10)"البيئة
  إذا، يقصد باإلعبلـ يف ؾباؿ ضباية البيئة صبع كنشر كإعبلـ اعبمهور باؼبعطيات    

اؼبتعلقة بالوقائع كالنشاطات كاؼبشاريع الٍب يبكن أف سبس البيئة، كحق اإلطبلع بكل حرية 
على اؼبعلومات اؼبتصلة بالبيئة، ال سيما تلك الٍب زبص األنشطة اؼبراد القياـ هبا كالٍب ربوزىا 

كال هبب أف يقتصر اإلعبلـ على حاالت التلوث فقط، بل هبب أف يشمل أيضا . اإلدارات
ؾبموع الوقائع الٍب من شأهنا إغباؽ أضرار بالبيئة، كاالستغبلؿ البلعقبلٓف للموارد الطبيعية 

. (11)اٍف... كاقبراؼ الَببة، كالزالزؿ 
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 انًؽهت انضبَٙ
أْــلاف اإللــــالو انجٛـــئــٙ 

 كاؼبسموعة اؼبكتوبة اؼبختلفة االتصاؿ كسائل استخداـ يف البيئي اإلعبلـ مهمة تتمثل     
 يتصل فيما ككل اجملتمع أك اؼبستهدفة اجملموعة أك اإلنساف بوعي كاؼبرئية لبلرتفاع

 تقيم كأف خاص، بوجو كالتنمية البيئة كبْب كجوىها جبميع كاغبياة بْب البيئة العضوية بالعبلقة
 معارفو كاذباىاتو تطوير على قادرا هبعلو دبا كتنفيذم فكرم كحوارم اتصاؿ خطوط معو

 .اؼبستدامة البيئة كالتنمية قضية ىبدـ دبا كسلوكو
كقد أصبعت الدراسات على أنبية الدكر الذم ينبغي أف تقـو بو كسائل اإلعبلـ يف      

تشكيل الوعي البيئي كيف ؾباؿ ضباية البيئة، كربويل القضايا البيئية إُف ؿباكر لبلىتماـ 
اعبماىّبم، كضركرة تأىيل كإعداد العاملْب يف ؾباؿ اإلعبلـ، كتزكيدىم بقاعدة معرفية عريضة 

   .(12)عن مشكبلت كقضايا البيئة، حٌب وبقق اإلعبلـ البيئي األىداؼ اؼبرجوة
خطوات التغيّب ىي أف يعي اإلنساف ما يقـو بو كؼباذا يقـو بو، فالوعي ىو إف أىم    

يبكن لئلنساف أف يتحمل النتائج اؼبَبتبة على تغيّب – كبناء على الوعي – األساس ألنو 
كمن ىنا يتضح أف أىم . سلوكو كموقفو اذباه موضوع ما، كأف يسعى بكل السبل إُف التغيّب

أىداؼ اإلعبلـ البيئي ىو ربقيق ىذا الوعي كتنمية اغبس بالبيئة لدل كل متلقيي الرسالة 
البيئية اإلعبلمية حٌب يصبحوا مواطنْب فاعلْب حقا، كيكونوا من عوامل التنمية اؼبستدامة 

اؼبتواصلة دبحافظتهم على البيئة ال معاكؿ ىدـ دبا وبدثونو من أضرار كسوء استخداـ للموارد 
.    (13)الطبيعية يف بيئتهم

اإلعبلـ البيئي أيضا، إُف تنمية القدرات البيئية كضبايتها دبا يتحقق معو   كيهدؼ    
تكييف كظيفي سليم اجتماعيا كحيويا للمواطنْب، ينتج عنو ترشيد السلوؾ البيئي يف تعامل 

  اإلنساف مع ؿبيطو كربضّبه للمشاركة دبشركعات ضباية البيئة كاحملافظة على اؼبوارد البيئية
كأنبية تعاظم اإلعبلـ البيئي كدكره يف اإلنذار اؼببكر كرصد أم خلل بيئي وبدث كربريكو 

. (14)للرأم العاـ كزيادة الوعي البيئي عند السكاف
أىداؼ اإلعبلـ البيئي يف ضوء  (عاصمة جورجيا)تبليسي   كمن جهتو حدد مؤسبر    

 : فيما يلي (15)أىداؼ الَببية البيئية
يف  كااليكولوجية كالسياسية االقتصادية اعبوانب بَبابط كاالىتماـ الوعي تعزيز -أ
 .كالريفية اغبضرية اؼبناطق

 كاؼبهارات االلتزاـ كركح كالقيم اؼبعرفة الكتساب فرد لكل الفرص  إتاحة-ب
 .كربسينها البيئة الفردية غبماية

  .كاجملتمع كاعبماعات األفراد لدل البيئة ذباه السلوؾ من جديدة أمباط  خلق-ج
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:    (16)   كعلى العمـو يبكن أف كبصر أىم أىداؼ اإلعبلـ البيئي فيما يلي
 نشر اؼبعرفة البيئية، كاؼبقصود هبا ؾبموعة اؼبعارؼ كاؼبفاىيم كاألحكاـ كاؼبعتقدات -1

كالتصورات الفكرية لدل الفرد عن البيئة كمشاكلها، كاؼبؤسسات اؼبعنية سواء على اؼبستول 
. احمللي أك القومي أك اإلقليمي أك العاؼبي

 ، زيادة الوعي البيئي، كىو يشّب بصفة عامة إُف إدراؾ الفرد جبوانب شيء معْب-2
. كإدراكو بأفكاره كمشاعره بالبيئة احمليطة بو، كمعرفة ما ىو صحيح كما ىو خطأ كسيء

 التعريف بطرؽ صيانة اؼبصادر كاؼبوارد الطبيعية كحسن استغبلؽبا كترشيد -3
. استخدامها خاصة كأف صبيع أكجو النشاط البشرم تعتمد بصورة كلية على اؼبصادر الطبيعية

 تقدير اجملهودات الٍب تبذؿ للمحافظة على ثركات البيئة كصيانة مواردىا كضبايتها -4
من التلوث، مع حث األفراد كاعبهات ذات العبلقة على ضركرة التعاكف بكافة مستوياهتا 
عاؼبيا كإقليميا كؿبليا من أجل تنفيذ الربامج الكفيلة بصيانة موارد البيئة كاغبد من عمليات 

. التدمّب البيئي الٍب تتعرض ؽبا بيئات عديدة يف كوكبنا األرضي
 تسليط الضوء على الطرؽ الٍب يبكن هبا احملافظة على الثركات البيئية من -5

االستنزاؼ أك التلوث، كتوضيح أنبية استخداـ التقنيات اؼبتطورة يف حسن استخداـ الثركات 
. البيئية

 اإلنذار اؼببكر كرصد أم خلل بيئي وبدث كربريكو للرأم العاـ، كالضغط على -6
. اغبكومات من أجل سن القوانْب اؽبادفة إُف ضباية البيئة

 
 يجؾش انضبَٙال

انزكــوٌٚ انمبَـَٕـــٙ نهؾــك فــٙ اإللــالو انجٛـئـــٙ 
كرس اغبق يف اإلعبلـ البيئي على اؼبستول الدكِف كاإلقليمي، كيف ىذا الصدد أكد      

. على اغبق يف اإلعبلـ البيئي 1972اؼبؤسبر الدكِف للبيئة البشرية الذم انعقد يف استوكهوَف عاـ 
 يف توصياتو على أنبية كسائل اإلعبلـ يف 1992كما أكد أيضا مؤسبر ريو دم جانّبك عاـ 

. التدىور الَبكيج لقضايا البيئة كضبايتها من كافة مظاىر
    كتضمنت أيضا القوانْب الداخلية للدكؿ ىذا اغبق، كنصت يف تشريعاهتا اؼبتعلقة بالبيئة   

أك ذات الصلة بالبيئة، على حق كل فرد أك مؤسسة يف اغبصوؿ على صبيع اؼبعلومات اؼبتعلقة 
 كمن بْب ىذه التشريعات، التشريع اعبزائرم، الذم َف يغفل اإلشارة إُف ىذا اغبق يف .بالبيئة

. بعض القوانْب، حٌب كلو كاف ذلك بطريقة متأخرة كغّب كافية كذلك كما سنرل الحقا
 

 انًؽهت األٔل
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انؾــك فــٙ اإللــالو انجٛـئــٙ لهــٗ انًَزـٕٖ انـلٔنــٙ 
، كالتحسيس دبخاطر عدـ  التلوث  بدأت اعبهود الدكلية تتكاثف للقضاء على ظاىرة   

اغبفاظ على البيئة من خبلؿ اإلعبلـ كالتوعية، فانعقدت عدة مؤسبرات كاتفاقيات يف ىذا 
ككانت البداية بانعقاد مؤسبر استكهوَف، الذم يعترب نقطة البداية العاؼبية للوعي . الصدد

البيئي، خصوصا كأنو أكد على حق اإلنساف يف اإلعبلـ البيئي ضمن اإلعبلـ الدكِف عن 
. 1972حقوؽ اإلنساف البيئية الذم انبثق عن ىذا اؼبؤسبر عاـ 

 بريو 1992 بل انعقدت قمة أخرل يف ،  كَف يتوقف األمر عند حدكد مؤسبر استكهوَف   
دم جانّبك الربازيلية، عرفت بقمة األرض، كتناكلت ىي األخرل حق الفرد يف اغبصوؿ على 

. إضافة إُف بعض االتفاقيات اإلقليمية الٍب اىتمت باإلعبلـ البيئي أيضا . اؼبعلومة البيئية
 

ٔل انفوق األ
 1972 اإللـــالو انجٛـئــٙ فــٙ ئؼــبه يـإرــًــــو اٍزـكـٓــٕنــــى

تشّب الدراسات، إُف أف نقطة انطبلؽ االىتماـ اإلعبلمي الواضح بقضايا البيئة قد      
، حيث أصدر 1972بدأ منذ انعقاد مؤسبر األمم اؼبتحدة للبيئة اإلنسانية باستكهوَف عاـ 

اؼبؤسبر إعبلنا دكليا غبقوؽ اإلنساف البيئية، تضمن حق كل إنساف، دكف سبييز، يف اغبق دبعرفة 
األنباء كاؼبعلومات البيئية بصورة صادقة ككاقعية، كذلك تأكيدا غبق اإلنساف يف اإلعبلـ البيئي 

.  الذم جاء ضمن اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف
 كقد مت تكريس مشاركة اؼبواطنْب يف صيانة البيئة يف اإلعبلف الذم تبناه مؤسبر األمم     

 كما اعَبؼ ،(17)يف عدة مبادئ منو 1972اؼبتحدة للبيئة اإلنسانية اؼبنعقد يف استكهوَف عاـ 
باغبق يف اإلعبلـ يف اجملاؿ البيئي لكونو شرطا ضركريا ؽبا، فيحث على تشجيع كتسهيل 

.  (18)التنقل اغبر لؤلخبار يف كافة بلداف العاَف
الذم تضمن النص على أنبية اإلعبلـ البيئي يف  20ػقبد اؼببدأ اؿىذا الصدد،   كيف    

كىذه . توعية العامة كاؼبسانبة يف إهباد اغبلوؿ ؼبختلف القضايا كاؼبشاكل اؼبتعلقة بالبيئة
اؼببادئ ىي الٍب شكلت القواعد األساسية الٍب قامت عليها اغبماية الدكلية للبيئة فيما بعد، 

أىم  كبلورت مفهـو احملافظة على البيئة كضبايتها باعتباره حقا من حقوؽ اإلنساف كربديد
اآلليات الكفيلة بإقراره كضماف التمتع الفعلي بو، كمنها باػبصوص اغبق يف اغبصوؿ على 

ليتواُف بعد ذلك تكريس ىكذا حق كإقراره القانوٓف عرب أغلب النصوص . (19)اؼبعلومة البيئية
الدكلية اؼبتعلقة بالبيئة، كونو األساس العملي غبماية البيئة كضماف حق كل إنساف يف التمتع 

. (20)ببيئة سليمة كصحية
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كمن التوصيػات الرئيسية الٍب انتهى إليها مؤسبػر استكهوَف كتناكلت اإلعبلـ البيئػي تلك      
التوصية الٍب تضمنت إنشاء جهاز دكِف تابع ؼبنظمة األمم اؼبتحدة يعُب بشؤكف البيئة، أطلق 

، كمن الوظائف اؼبنوطة بو تنمية كنشر اؼبعارؼ P.N.U.Eعليو برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة 
البيئية للتنسيق بْب اعبهود الوطنية كالدكلية يف اجملاؿ البيئي، كما هتتم منظمة اليونسكو التابعة 

. (21)لؤلمم اؼبتحدة باإلعبلـ البيئي إضافة إُف كظائف أخرل
 كاستمر األمر على ىذا النحو، إُف غاية انعقاد مؤسبر ريو دم جانّبك يف الربازيل عاـ     

.  الذم زاد من تكريس اغبق يف اإلعبلـ البيئي، كما سنرل يف اآليت1992
 

صبَٙ انفوق ال
 1992 اإللــالو انجٛـئــٙ فٙ ئؼــبه يــإرــًــو ه٘ ك٘ عــبَــٛــؤ

الٍب انعقدت يف العاصمة  (التسمية الٍب أطلقت على ىذا اؼبؤسبر)تعد قمة األرض      
إذ أهنا ، هبا اؼبؤسبرات  عبلمة بارزة تزداف1992 جواف 12إُف  1الربازيلية ريو دم جانّبك من 

كانت دبثابة أكرب ذبمع دكِف  كما أهنا. كضعت قضية التنمية اؼبستدامة يف صدر األكلويات
   .، كىي أكؿ قمة لؤلمم اؼبتحدة حوؿ البيئة كالتنمية(22)عقد على اإلطبلؽ آنذاؾ

من إعبلف ريػو دم جانيػػرك أنو تعاًف قضايا البيئة على أفضل  10 جاء يف اؼببدأ قد ك    
كجو دبشاركة صبيع اؼبواطنْب اؼبعنيْب على اؼبستول اؼبناسب، كهبب توفّب فرصة مناسبة لكل 
فرد على الصعيد الوطِب للوصوؿ إُف اؼبعلومات الٍب ربتفظ هبا السلطات العامة بشأف البيئة 

كيضيف ىذا اإلعبلف  .دبا يف ذلك اؼبعلومات اؼبتعلقة باؼبواد كاألنشطة اػبطرة يف ؾبتمعاهتم
أنو هبب أف تتسُب لكل فرد على اؼبستول الداخلي فرصة اؼبشاركة يف عمليات صنع القرار 

كعلى الدكؿ أف تقـو بتسيّب كتشجيع توعية اؼبواطنْب كمشاركتهم عن طريق إتاحة اؼبعلومات 
كأشار ىذا اإلعبلف أيضا إُف هتيئة فرص الوصوؿ بفعالية إُف اإلجراءات . على نطاؽ كاسع

.  (23)القضائية كاإلدارية دبا يف ذلك التعويض كسبل االنتصاؼ
 من ندكة قمة األرض، أنو جاء أكثر كضوحا باؼبقارنة مع 10   كما يبلحظ على اؼببدأ 

 من ندكة استكهوَف، إذ أقرف اؼبشاركة اغبقيقية لؤلفراد كاعبمعيات باغبق يف االطبلع 19اؼببدأ 
كعليو، فبدكف ذبسيد للحق يف اإلعبلـ يف اؼبواد البيئية، ال يبكن  على الوثائق كالبيانات البيئية

 فهذا اؼببدأ يعلن صراحة عن اغبق يف اإلعبلـ .(24)اغبديث عن مشاركة األفراد كاعبمعيات
 كأكصى بفسح ؾباؿ اؼبشاركة أماـ اؼبواطنْب اؼبعنيْب كأحسن طريقة ؼبعاعبة قضايا ،البيئي

.  التلوث كذلك لن يتأتى ذلك إال باإلعبلـ
 

 صــبنـشانفوق ال
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اإللــالو انجٛـئــٙ لـهــٗ انًَزـٕٖ اإللـهـٛـًــٙ 
 على اؼبستول اإلقليمي هبد اغبق يف اإلعبلـ البيئي تكريسو كإقراره القانوٓف يف العديد     

فمثبل على مستول اإلرباد اإلفريقي . من النصوص القانونية اإلقليمية اؼبتعلقة حبماية البيئة
إعبلـ اؼبواطنْب )نص اؼبيثاؽ اإلفريقي غبقوؽ اإلنساف كالشعوب يف اؼبادة التاسعة منو أف 

. (25)(بقضايا البيئة ككل ما يتعلق هبا أمر أساسي للتمتع حبقهم يف بيئة صحية كسليمة
 حوؿ اإلعبلـ كاؼبشاركة يف ؾباؿ 1980كيعَبؼ أيضا إعبلف سالزبورغ الصادر سنة      
حبق كل شخص يف بيئة صحية من نوعية تسمح حبياة كريبة، كمتزنة إيكولوجيا  (26)البيئة

كما يعترب ىذا اإلعبلف أف  .كدبسؤكليتو عن بيئتو، ككاجبو كحقو يف اؼبسانبة يف ضبايتها
 السياسيْب للمسئولْباؼبواطنْب، كيف إطار السياسة اإلعبلمية، يبثلوف مصدر إعبلمهم 

.  (27)كاإلداريْب، كأهنم يلعبوف دكرا ىاما يف التعبئة كالتحسيس من أجل ضباية البيئة
 25الصادرة على اؼبستول األكركيب يف أريس ة كما نصت اؼبادة الرابعة من اتفاقي     

 على ضركرة قياـ الدكؿ األطراؼ فيها بوضع تشريعات قانونية على مستواىا 1998جواف 
الداخلي تسمح لكل فرد من اإلطبلع كاغبصوؿ على اؼبعلومات اؼبتعلقة بالبيئة، كىو ما ربقق 

عمليا من خبلؿ قياـ العديد من الدكؿ األكركبية اؼبصادقة على االتفاقية بتبِب تشريعات 
. (28)متعلقة بإقرار اغبق كبياف إجراءات كطرؽ كضوابط فبارستو كالتمتع بو

  كيف إطار اؼبؤسبر األكركيب األكؿ حوؿ البيئة كالصحة اؼبنعقد بفرانكفورت بأؼبانيا بتاريخ    
 كالذم سانبت فيو اؼبنظمة العاؼبية للصحة، فقد أكد ىذا اؼبيثاؽ على حق ،08/12/1989

كل مواطن يف اإلعبلـ كاالستشارة خبصوص اؼبخططات كالقرارات كالنشاطات الٍب من شأهنا 
.  (29)اؼبساس بالبيئة كالصحة يف الوقت نفسو كاؼبشاركة يف مسار صنع القرار

 ؾبلس مت إحداث إذ البيئة، بقضايا االىتماـ الثمانينات    ككاكب العاَف العريب منذ  
 كوسيلة البيئي كاإلعبلـ بالتوعيةة، حيث اىتم البيئ شؤكف عن اؼبسئولْبالعرب  الوزراء
 األساسي نظامو من السادس الفصل زبصيص مت إحداثو، إذ منذ البيئة غبماية أساسية
 العربية اإلعبلـ كسائل كحث البيئي الوعي على نشر بالعمل العربية البلداف ليوصي

 البيئة ضباية إُف الرامية جهودىا على تكثيف البحوث كمراكز اؼبختلفة التعليم كمؤسسات
. التنمية كأىداؼ البيئية الَببية الوثيق بْب االرتباط على كالَبكيز براؾبها خبلؿ من
 

انضبَٙ انًؽهت 
 انؾــك فــٙ اإللــالو انجٛـئــٙ لهــٗ انًَزــٕٖ انلافـهــٙ
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تتمثل اؼبرحلة األكُف يف ،  بثبلث مراحلتطور اغبق يف اإلعبلـ البيئي يف اعبزائرمر      
 03/10البيئة  ضمن قانػػوفكانت اؼبرحلة الثانية  ك،03/10الفَبة السابقة على قانوف البيئة 

 .قانوف اعبماعات احملليةاؼبرحلة الثالثة من خبلؿ كأخّبا 
 

ٔل انفوق األ
 03/10 ؽـك فـٙ اإللـالو انجٛـئـٙ فـٙ انفـزــوح انَبثـمــخ لهـٗ لـبَـٌٕ انجٛئـخال

انصب اىتماـ اعبزائر مباشرة عقب االستقبلؿ على إعادة بناء ما خلفو االستعمار      
من دمار، كنتيجة ذلك أنبلت إُف حد بعيد اعبانب البيئي، ككانت التشريعات الصادرة 
آنذاؾ ال هتتم كثّبا دبوضوع ضباية البيئة كبصورة غّب مباشرة، رغم صدكر بعض اؼبراسيم 

، كمنها ما يتعلق باغبماية الساحلية (30)التنظيمية ذات الصلة، منها ما يتعلق حبماية السواحل
كأدركت اعبزائر أنبية التوازف بْب مقتضيات التنمية  .اٍف... (32) كإنشاء عبنة اؼبياه(31)للمدف

كضركرة اغبفاظ على احمليط البيئي فسعت إُف العمل على إهباد الوسائل الضركرية لتحقيق 
تنمية سليمة بيئيا، كيشكل القانوف كسيلة أساسية من بْب عدة كسائل لتحقيق ىذا 

. (33)التوازف
  على خطوات تطور اإلعبلـ البيئي خبلؿ ىذه اؼبرحلة،على العمـو يبكن تلخيص  ك    

 .النحو التاِف
 

: اإللالو انجٛئٙ فٙ انلٍبرٛو انغيائوٚخ -أٔال
، أربعة دساتّب، أكؽبا جاء بعد 1962تعاقبت على اؼبشهد السياسي اعبزائرم كمنذ      

، ككاف خاليا ليس من اإلشارة إُف اغبق يف اإلعبلـ البيئي فحسب، 1963استفتاء شعيب يف 
بل من اإلشارة إُف موضوع البيئة بصفة عامة، كلعل اؼبادة الوحيدة الٍب يبكن أف نشّب إليها 

تضمن اعبمهورية حرية الصحافة، كحرية ):  الٍب نصت على أنو19يف ىذا الصدد، ىي اؼبادة 
كسائل اإلعبلـ األخرل، كحرية تأسيس اعبمعيات، كحرية التعبّب كـباطبة اعبمهور كحرية 

 غّب أف ،1996، 1989 1976كعقب ذلك تعددت الدساتّب يف اعبزائر سنوات  .االجتماع 
صبيع ىذه الدساتّب َف تشر بصراحة إُف اغبق يف اإلعبلـ البيئي بصفة خاصة أك اغبق يف 

العيش يف بيئة سليمة بصفة عامة، كإمبا جاءت بعض النصوص الٍب يبكن أف يستشف منها 
. ضمنيا أهنا تشّب إُف اغبق يف اإلعبلـ

تكفل الدكلة اؼبساكاة لكل اؼبواطنْب ):  على أنو1976 من دستور 41 اؼبادة صت   فن  
كذلك بإزالة العقبات ذات الطابع االقتصادم كاالجتماعي كالثقايف الٍب ربد يف الواقع من 
اؼبساكاة بْب اؼبواطنْب كتعيق ازدىار اإلنساف، كربوؿ دكف اؼبشاركة الفعلية لكل اؼبواطنْب يف 
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كىذه اؼبادة على سبيل اؼبثاؿ تنص . (التنظيم السياسي كاالقتصادم، كاالجتماعي، كالثقايف
على حق اإلنساف يف اؼبشاركة يف صبيع اجملاالت دبا فيها ؾباؿ البيئة، كىو اغبق الذم ال يبكن 

 .ذبسيده إال من خبلؿ اغبق يف اإلعبلـ البيئي
 كديباجة 1989 من دستور 16، ككذا اؼبادة 1976من دستور  39  كما تشّب اؼبادة    

، إُف ضماف اغبريات األساسية كحقوؽ اإلنساف للمواطنْب اعبزائريْب كإُف 1996دستور 
سبتعهم حبق تسيّب الشؤكف العامة يف الدكلة،كىذا ما يبكن أف نقيس عليو كنعتربه اعَباؼ 

   .ضمِب حبق اؼبواطنْب يف اؼبشاركة يف تسيّب كضباية البيئة
 

انًُفى نهماللبد ثٍٛ اإلكاهح  131-88 اإللالو انجٛئٙ ؼجمب نًوٍٕو- صبَٛب
 : ٔانًٕاؼٍ

   جسد ىذا اؼبرسـو نقطة البداية األكُف للقواعد اؼبتعلقة باغبق يف اإلطبلع كأصبح الفقو   
 ألـز  إذ،(34)ينظر إليو على أنو يؤسس غبق اإلطبلع العاـ على كل الوثائق اإلدارية

 أم كباستعماؿ كتطوير تسطرىا، الٍب كالتدابّب التنظيمات على اؼبواطنْب بإطبلع اإلدارة
 كاآلراء كاؼبناشّب كاؼبذكرات التعليمات بانتظاـ كأف تنشر (35)كاإلعبلـ للنشر مناسب سند
 يف النشر َف يتقرر كإذا لذلك، ـبالفة كردت أحكاـ إذا إال باؼبواطنْب عبلقاهتا هتم الٍب

 كفقا كنشرىا يتم إعدادىا الٍب اؼبعنية الرظبية لئلدارة النشرة يف ينجز الرظبية فإنو اعبريدة
. (36)العمل بو اعبارم التنظيم ألحكاـ
 كما تضمن ىذا اؼبرسـو حق اإلطبلع على البيانات اؼبوجودة يف دائرة احملفوظات كىو     

 يطلعوا على أف للمواطنْب يبكن):  من اؼبرسـو الٍب تقضي10ما نصت عليو اؼبادة 
ؾباؿ اؼبعلومات  يف العمل بو اعبارم التنظيم أحكاـ مراعاة مع اإلدارية، كاؼبعلومات الوثائق
 االستشارة عن طريق االطبلع ىذا كيتم اؼبهِب، السر وبفظها الٍب كاؼبعلومات احملفوظة
 يتسبب ال بشرط أف الطالب نفقة على نسخ منها تسليم أك/ك اؼبكاف عْب يف اجملانية
 ....(عليها باحملافظة يضر أك الوثيقة إفساد يف نسخها
 

 
 :83/03 اإللالو انجٛئٙ فٙ لبٌَٕ انجٛئخ -صبنضب
ذبلى االىتماـ اؼبتزايد بأثر البيئة على مسار التنمية من خبلؿ إصدار قانوف رقم      
إنشاء حيث أجاز ىذا القانوف  كاؼبتعلق حبماية البيئة، 1983 فيفرم 05اؼبؤرخ يف  83/03

اعبمعيات للمسانبة يف ضباية البيئة، كلكن دكف تبياف الدكر الذم يبكن أف تلعبو ككيفيات 
كما أف ىذا القانوف َف يعطها دكرا للتثقيف كالتوعية البيئية الٍب . تدخلها يف ىذا اؼبيداف
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ؽبذا فإنو َف يكن للجمعيات يف ظل قانوف . تشكل األرضية اغبقيقية لديبقراطية بيئية منشودة
 .البيئة القدٔف أف تلعب الدكر اؼبرجو منها يف ؾباؿ ضباية البيئة

، يعد هنضة قانونية يف سبيل ضباية البيئة كالطبيعة من 83/03قانوف البيئة   كرغم أف    
صبيع أشكاؿ االستنزاؼ، كفاربا اجملاؿ كاسعا لبلىتماـ بالبيئة، كرغم نصو على حق إنشاء 

اعبمعيات للمسانبة يف ضباية البيئة، إال أف ىذا القانوف َف يعط دكرا للتثقيف كالتوعية البيئية 
كاستمر األمر على ذلك النحو إُف غاية . الٍب تشكل الَبضية اغبقيقية لديبقراطية بيئة منشودة

 .03/10صدكر قانوف البيئة 
 

صبَٙ انفوق ال
 03/10انجٛـئــٙ ظًـٍ لـبَــٌٕ انجـٛـئــخ انؾــك فـٙ اإللـالو 

 أىم 2003 جويلية 19 اؼبؤرخ يف 03/10يعترب قانوف ضباية البيئة كالتنمية اؼبستدامة رقم      
كقد . ؿبطة يف االعَباؼ بصورة خاصة باغبق يف اإلعبلـ يف اؼبواد البيئية ألكؿ مرة يف اعبزائر

فصبل كامبل حوؿ اإلعبلـ " بأدكات التسيّب"جاء يف الباب الثآف من ىذا القانوف اؼبتعلق 
: البيئي كاغبق فيو، كمن بْب أىم ما جاء فيو

.  كيفيات تنظيم شبكات صبع اؼبعلومات البيئية كشركطها-1
.  إجراءات ككيفيات معاعبة كإثبات صحة اؼبعطيات البيئية-2
 قواعد اؼبعطيات حوؿ اؼبعلومات البيئية العامة كالعلمية كالتقنية كاإلحصائية كاؼبالية -3

. العامة كاالقتصادية اؼبتضمنة للمعلومات البيئية الصحيحة
.  كل عناصر اؼبعلومات حوؿ جوانب البيئة على الصعيدين الوطِب كالدكِف-4
.  إجراءات طلبات اغبصوؿ على اؼبعلومات-5
.   ربديد كيفيات تطبيق ىذه اؼبادة عن طريق التنظيم-6
طبيعي أك )لكل شخص :  اؼبتعلقة باغبق العاـ يف اإلعبلـ البيئي أنو07   فتنص اؼبادة   

يطلب من اؽبيئات اؼبعنية معلومات متعلقة حبالة البيئة، اغبق يف اغبصوؿ عليها،  (معنوم
كيبكن أف تتعلق ىذه اؼبعلومات بكل اؼبعطيات البيئية كالتنظيمات كالتدابّب كاإلجراءات 

 من ىذا القانوف على 08كما تنص اؼبادة . (اؼبوجهة لضماف ضباية البيئة ككيفية إببلغها
ضركرة تبليغ اؼبعلومات إُف السلطات احمللية أك السلطات اؼبكلفة بالبيئة حوؿ كل ما يؤثر 

. بصفة مباشرة كغّب مباشرة على البيئة كالصحة العامة
على أنو من حق اؼبواطنْب اغبصوؿ على اؼبعلومات اؼبتعلقة أيضا  03/10 كنص قانوف     

باألخطار الٍب يتعرضوف ؽبا يف بعض اؼبناطق ككذا تدابّب اغبماية الٍب زبصهم كيطبق ىذا 
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اغبق على األخطار التكنولوجية كاألخطار الطبيعية اؼبتوقعة، كترؾ للتنظيم ربديد كيفية فبارسة 
 .  (37)ىذا اغبق

 
صبنش انفوق ال

 ٘ انجهلٚـــــخ ٔانـــٕالٚـــخانؾـك فـٙ اإللـالو انجـٛـئــٙ فــٙ لـبَـٌٕ
 .(ثانيا)كقانوف الوالية  (أكال)كنتطرؽ فيو لئلعبلـ البيئي يف كل من قانوف البلدية      
 

 :10-11 اإللالو انجٛئٙ فٙ لبٌَٕ انجهلٚخ- أٔال
10  –11أسند القانوف اعبديد للبلدية رقم      

مهاـ أكسع للبلدية يف تسيّب خيارات  (38)
 10-11جاء الباب الثالث من قانوف البلدية ؼكأكلويات التنمية من خبلؿ إشراؾ اؼبواطنْب، 

، ليعرب ضمنيا عن االعَباؼ باغبق يف "مشاركة اؼبواطنْب يف تسيّب شؤكف البلدية"ػكاؼبعنوف ب
:  منو على أنو11اإلعبلـ البيئي للمواطنْب كمشاركتهم يف ضباية البيئة، حيث تنص اؼبادة 

يتخذ اجمللس الشعيب البلدم كل التدابّب إلعبلـ اؼبواطنْب بشؤكهنم كاستشارهتم حوؿ ... )
خيارات كأكلويات التهيئة كالتنمية االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية حسب الشركط احملددة 

. يف ىذا القانوف
كيبكن يف ىذا اجملاؿ استعماؿ، على كجو اػبصوص، الوسائط كالوسائل اإلعبلمية      
. اؼبتاحة
. (كما يبكن اجمللس الشعيب البلدم تقدٔف عرض عن نشاطو السنوم أماـ اؼبواطنْب    

   فاؼببلحظ على ىذه اؼبادة أهنا تعَبؼ للمواطنْب باغبق يف اإلطبلع كاؼبشاركة يف ؾباؿ   
البيئة، ما دامت ىذه األخّبة أحد شؤكهنم كأنبها، كالبلدية ىنا ملزمة أف تعلم اؼبواطنْب بكل 

 .ما يتعلق بالبيئة، كذلك بأم كسيلة كانت، كخاصة بالوسائل اإلعبلمية
 

07-12 اإللالو انجٛئٙ فٙ لبٌَٕ انٕالٚخ- صبَٛب
 (39) : 

إُف جانب  (40)البيئة حبماية الوالئي الشعيب اجمللس ىبتص  يف ىذا الصدد،    
 كتتم مباشرة ىذا االختصاص عن طريق اؼبداكالت، كيساىم يف ،االختصاصات األخرل

. (41)إعداد ـبطط هتيئة إقليم الوالية كيراقب تطبيقو طبقا للقوانْب كالتنظيمات اؼبعموؿ هبا
يف  إجرائها قبل اؼبداكالت أعماؿ جبدكؿ  كقد ألـز اؼبشرع اعبزائرم إعبلـ اعبمهور    

اؼبواضيع  كمعاينة بتحضّب الشركاء اؼبهتمْب لتمكْب (42)لئلشهار خصيصا اؼبعدة األماكن
القرارات  ازباذ يف عنصر اؼبفاجأة حدكث لتجنب ذلك ككل للمناقشة، اؼبعركضة البيئية
 . (43)البيئية العناصر بتسيّب اؼبتعلقة
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يف األماكن  الوالئي، الشعيب اجمللس مداكلة ؿبضر من مستخرج نشر اؼبشرع ألـز   كما   
 (44)الوالئي اجمللس الشعيب دكرة تلي الٍب أياـ شبانية مهلة خبلؿ اعبمهور إلعبلـ اؼبخصصة

.   (45)كيسهر الواِف شخصيا على نشر ىذه اؼبداكالت كتنفيذىا
اإلعبلـ  لسرية زبضع الٍب اؼبواضيع كمع احَباـ اغبياة اػباصة للمواطن، كباستثناء     

 مداكالت اجمللس ؿباضر على اؼبكاف عْب يف يطلع أف شخص لكل وبق كالنظاـ العاـ، فإنو
 االطبلع على حق على منو كتأكيدا نفقتو، على منها نسخة يأخذ الوالئي كأف الشعيب
كذلك عن طريق كيفيات وبددىا  الوالئي، الشعيب دبداكالت اجمللس اؼبتعلقة احملاضر
. (46)التنظيم
  كاعَبؼ اؼبشرع اعبزائرم أيضا حبق اؼبواطنْب يف اؼبسانبة يف اغبفاظ على البيئة يف    

 اؼبتعلق بتحديد ؾباؿ تطبيق كؿبتول ككيفيات اؼبصادقة على دراسة 145-07اؼبرسـو رقم 
كموجز التأثّب على البيئة، حيث يشّب إُف كجوب قياـ الواِف بإعبلـ اؼبواطنْب دبوجب قرار عن 
فتح ربقيق عمومي لدعوة األشخاص الطبيعية كاؼبعنوية إلبداء مبلحظاهتم كانتقاداهتم حوؿ 

. (47)اؼبشاريع اؼبزمع اقبازىا كيف أثارىا اؼبتوقعة على البيئة
 

 ثؾش انضبنشانى
كٔه اإللــالو انجٛئــٙ فــٙ يمــبنغــخ ثمــط انمعـبٚــب انجٛـئــٛــخ 

إلعبلـ البيئي أحد أىم أدكات نشر كتعميم التنمية اؼبستدامة القائمة على يعترب ا     
التناغم كالَبابط بْب البيئة كسبلمتها كالتنمية االجتماعية كاالقتصادية، الٍب ال غُب عنها يف 

 كما وبسب لئلعبلـ دكره يف الضغط على حكومات بعض .كافة اؼبشاريع كالربامج التنموية
التسَب  الدكؿ للتعامل مع بعض اؼبشكبلت البيئية، دبا تقتضيو مصلحة اجملتمع بعيدا عن

 .كالتصرفات غّب القانونية
 

األٔل انًؽهت 
 كٔه اإللــالو انجـٛـئــٙ فــٙ رؾـمـٛـك انزـُـًـٛــخ انًَزــلايــخ

اإلعبلـ البيئي ىو أحد أىم أدكات نشر كتعميم التنمية اؼبستدامة القائمة على التناغم      
كالَبابط بْب البيئة كسبلمتها، كالتنمية االجتماعية كاالقتصادية، الٍب ال غُب عنها يف كافة 
اؼبشاريع كالربامج التنموية، كهبب فقط االىتماـ بالتخطيط اإلعبلمي اؼبسبق لؤلىداؼ 
اؼبرجوة من الطرح اإلعبلمي البيئي، دبا ىبدـ مصاٌف الوطن كيبتعد عن اإلثارة غّب اؼبربرة 

كاالىتماـ بتحفيز اجملتمع على صبيع مستوياتو على ربمل مسؤكليتو اذباه البيئة كاغبفاظ عليها 
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، كىذا (48)من االستنزاؼ كالقضاء على كل ما يتسبب يف تلوثها أك ىبل دبقوماهتا األساسية
. ىو جوىر اؼبسانبة يف ربقيق التنمية اؼبستدامة

 كيشّب مصطلح التنمية اؼبستدامة، إُف التنمية االقتصادية كالبيئية كاالجتماعية، كالٍب     
. تليب احتياجات اغباضر دكف اؼبساس بقدرة األجياؿ اؼبقبلة على تلبية احتياجاهتا اػباصة

كالتنمية اؼبستدامة ليست حالة ثبات من االنسجاـ كإمبا ىي عملية تغيّب كاستغبلؿ اؼبوارد 
كتوجيو االستثمارات كاذباه التطور التكنولوجي كالتغيّبات اؼبؤسسية الٍب تتماشى مع 

. (49)االحتياجات اؼبستقبلية، فضبل عن االحتياجات اغبالية
 كقد استحوذ موضوع التنمية اؼبستدامة على اىتماـ العاَف منذ أف طرح على قمة     

كقد أحدث نقلة  (1992مؤسبر األمم اؼبتحدة الثآف للبيئة كالتنمية بريو دم جانّبك )األرض 
نوعية يف مفهـو العبلقة بْب التنمية من جهة، كاالعتبارات البيئية من جهة أخرل كاستجابة 
طبيعية لتنامي الوعي البيئي العاؼبي الذم صار يعي حقيقة أف عملية التنمية ما َف تسَبشد 
باالعتبارات البيئية كاالجتماعية كالثقافية كاألخبلقية، فإف كثّبا منها سوؼ يأيت بنتائج غّب 
مرغوبة أك وبقق فوائد قليلة أك ردبا يفشل سباما، بل إف التنمية غّب القابلة لبلستمرار ستعمل 
على تفاقم اؼبشكبلت البيئية اؼبوجودة حاليا، فبا يوجب إدراؾ حقيقة ؿبدكدية اؼبوارد كقدرات 

.    (50)النظم البيئية
   كيلعب اإلعبلـ البيئي يف ىذا الصدد ثبلث أدكار، يتمثل الدكر األكؿ يف أنو جهاز   

. إنذار مبكر يرصد أم خلل وبدث يف التنمية فبا يؤثر على عنصر التواصل كاالستدامة
كالدكر الثآف، أنو يقـو على أساس أف اإلعبلـ وبرؾ الرأم العاـ كيسهم يف توعيتو نتيجة 
اإلغباح على تناكؿ قضايا البيئة كالتنمية اؼبستدامة بشكل مستمر، بل يستطيع أف يعمق 

أما . الوعي كيضبط االذباه يف السلوؾ اعبماعي، ؼبا لو من دكر معلومايت كتثقيفي كتربوم
الدكر الثالث لئلعبلـ فهو نقل اؼبعلومات من صانع القرار إُف اعبمهور كبالعكس كيسهم يف 

. نشرىا كتوضيحها كتبسيطها لتكوف يف تناكؿ الشرائح االجتماعية اؼبختلفة
كىكذا أصبح اإلعبلـ البيئي مشاركا فعاال يف جوانب التنمية اؼبستدامة، كىو يسهم      

يف توجيو صناع القرار كدفعهم إُف إصدار توجيهات أك تشريعات إهبابية يف قضايا البيئة الٍب 
. تزداد تعقيدا مع تطور العلم كالتقنيات اغبديثة

  كتأيت أنبية استخداـ كسائل اإلعبلـ اؼبختلفة يف الدكؿ النامية من حاجة تلك الدكؿ    
إُف إعبلـ يواكب خططها اإلمبائية، كيعمل على خلق اؼبشاركة من جانب األفراد يف عجلة 

كقد أكدت عدة دراسات أجراىا . التنمية، فهو السبيل لنشر اؼبعرفة خبطط الدكلة كأىدافها
ولبر علماء االتصاؿ على كجود عبلقة إهبابية بْب اإلعبلـ كالتنمية منها الدراسة الٍب أجراىا 

على مائة دكلة من الدكؿ النامية إللقاء الضوء على العبلقة بْب االتصاؿ اعبماىّبم شرام 
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كالتنمية، حيث توصل إُف أف معامل االرتباط بْب النشاط التنفيذم لوسائل اإلعبلـ كبْب 
كقد يكوف أكثر من ذلك لوجود ؾبموعة من  ،%72نتائج تنفيذ خطط التنمية قد كصل إُف 

العوامل السلبية الٍب ربوؿ دكف تنفيذ اػبطط يف كل من التخطيط اإلعبلمي كالتخطيط 
للتنمية بالدقة اؼبطلوبة، كبالتاِف فإف ىذه العوامل السلبية قد أضعفت مستول االرتباط 

%72كقللت درجتو إُف 
(51) .

 كباإلضافة إُف دكر اإلعبلـ البيئي يف نشر اإلدراؾ كاؼبعرفة كإبداء رأيو احملايد كإبراز     
كاؼبمارسات الناجحة ػبلق رأم عاـ كاع يستطيع أف يتصدل ؼبختلف اؼبشاكل  التجارب

القرار  التنموية كيسهم يف حلها على أسس علمية، يقـو اإلعبلـ البيئي أيضا بدكر يف صناعة
 .السياسي البيئي داخل اجملتمع، من خبلؿ الضغط كالتأثّب على صناع القرار

 
 انـضــبَــٙ يؽهتال

 كٔه اإللــالو انجـٛـئــٙ فــٙ انَٛـبٍٛـخ انجـٛـئـٛــخ نهـلٔنــخ
 اتصالية قناة باعتباره البيئة، بقضايا التبصّب يف بارزا دكرا اعبماىّبم اإلعبلـ يلعب     

 سهلة بصورة كاعبماىّب البيئة عن اؼبسئولْب بْب اؼبختلفة النظر كجهات على اهبابية للتعرؼ
 .البيئة على اغبفاظ يف الفعالة اؼبشاركة إُف هبم كالدفع اإلقناع طريقها عن كميسرة يتم

 كمن اؼبعركؼ أف ازباذ إجراءات ضباية البيئة، سواء من جانب اغبكومة أك رجاؿ     
الصناعة يعتمد أساسا على الوعي العاـ كالضغط اعبماىّبم، كاؼبعركؼ أنو كلما زاد القلق 
على البيئة بشكل كبّب كازداد الوعي عند اعبمهور، فإف ىذا يؤدم إُف تغطية إعبلمية أكرب، 

ككلما شعرت السلطة التنفيذية بأف الرأم . كىذه األخّبة تؤدم بدكرىا إُف زيادة الوعي العاـ
العاـ يتسم بالوعي كاإلدراؾ، كلما أثر ذلك على القرارات السياسية البيئية الٍب يتم تبنيها 

. داخل الدكلة، كقيد صناع القرار كألزمهم باحَباـ حقوؽ األفراد البيئية
   كتتمثل السياسة البيئية للدكلة، يف االىتماـ الذم توليو القيادات السياسية كمدل   

 توفّب هبدؼ فيها اؼبتضررين على العقوبات كتشديدسنها كتطبيقها لقوانْب ضباية البيئة، 
 كمن اإلقناعية، اعبهود فيها تكفي ال الٍب اغباالت البيئي يف االنضباط ربقق قانونية قاعدة

 قويا تيارا تشكل الٍب "اػبضر األحزاب"مثل  التنظيمات السياسية مشاركة أيضا الضركرم
 يف اغبكومية غّب كاؼبؤسسات الشعبية اجملالس ككذلك إشراؾ البيئة، ضباية جهود يدعم
. (52)كتنفيذىا القرارات ازباذ
   كاإلعبلـ البيئي ىو جزء من سياسة بيئية عامة كليس ؾبرد أداة لئلعبلف عن سياسة   

بيئية جاىزة، إنو يهدؼ إُف تنمية الوعي البيئي لدل قطاعات اجملتمع اؼبختلفة حٌب تتشارؾ 
 لدعم كاؼبسئولْببفعالية يف تطوير السياسات البيئية كمراقبتها كمراجعتها، كما يهيئ اعبمهور 
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كيف ىذا الصدد قبد أف الكثّب من التشريعات كالقوانْب، . (53)تنفيذ السياسات كالتدابّب البيئية
كحٌب االتفاقيات الدكلية قد جاءت نتيجة تأثّب كسائل اإلعبلـ كعلى سبيل اؼبثاؿ، فقد 

إيري " ةضبلة إعبلمية كبّبة حوؿ موت حبّب 1970شنت كسائل اإلعبلـ األمريكية عاـ 
ERIE"(54)  فبا أجرب سلطات الواليات اؼبتحدة األمريكية ككندا على ذبديد اتفاقية نوعية ،

 . (55) منطقة من البحّبات كخفض انبعاث الغازات الدفيئة43اؼبياه العذبة، كتنظيف 
  كيف اعبزائر، لو نعود إُف مراحل تطور ضباية البيئة، لوجدنا أف االىتماـ بالبيئة قد    

ازدىر كزاد منذ التسعينات إُف كقتنا اغباضر، كىي اؼبرحلة الٍب شهدت االنفتاح اإلعبلمي يف 
اعبزائر، نتيجة التعددية اإلعبلمية، كأصبح اؼبشرع يهتم كثّبا بالتشريع البيئي بسبب الضغط 

. يف ىذا الصدد– على اختبلؼ أنواعها – كاإلحراج الذم تسببو كسائل اإلعبلـ 
   كلتحقيق اإلعبلـ البيئي دكره يف التأثّب الناجح على السياسة البيئية للدكلة، فبلبد من   

إعداد ضبلة متكاملة األطراؼ ؼبعاعبة أم مشكلة بيئية تكوف ذات أنبية للدكلة، كعلى صلة 
 عن ىذه اغبملة اؼبسئولْبمباشرة باعبمهور، كقبل البدء هبذه اغبملة اإلعبلمية هبب اقتناع 

 .  (56)بأنبية ىذه اؼبشكلة كأثرىا على التنمية يف اجملتمع
: (57)   كيتحدد دكر اإلعبلـ البيئي خبلؿ مراحل السياسة البيئية كما يلي  
اؼبشكبلت البيئية، حيث يتمحور دكر اإلعبلـ على كضع قضايا بيئية  مرحلة تعيْب -1

ؿبددة على جدكؿ األعماؿ السياسي، كىنا تلعب اؽبيئات األىلية كالعلمية دكرا أساسيا يف 
كيساعد اإلعبلـ ىنا يف . التنبيو إُف مشكبلت بيئية معينة تؤثر يف ؾبموعات من الناس
.  كقادة الرأماؼبسئولْباستقطاب االنتباه كالدعم لقضايا ؿبددة كإقامة حوار مع 

 مرحلة االتفاؽ على السياسات البيئية، حيث يساعد اإلعبلـ على فهم أفضل لدكافع -2
السياسات البيئية كخلفياهتا، كيسهل إقرارىا رظبيا كقبوؽبا شعبيا، كىو ىنا يتوجو إُف صانعي 

. القرار كالرأم العاـ معا
 مرحلة تنفيذ السياسات البيئية، حيث يساعد اإلعبلـ يف تطوير مواقف شخصية -3

كؾبتمعية مبلئمة للتعامل مع التدابّب البيئية، كيعمل على استمرار التزاـ الناس هبذه اؼبواقف 
اعبديدة، كما يشرح اإلعبلـ مضامْب التشريعات كالقوانْب اؼبرتبطة بالبيئة، كأثرىا على الناس 

.     اؼبعنيْب
 

 فبرًــــــــــخ
 
يساىم اإلعبلـ البيئي بشكل كبّب يف اغبفاظ على البيئة من خبلؿ التعريف بالقضايا     

البيئية كالدفع بازباذ إجراءات كقرارات تلـز اؼبواطنْب كأصحاب الشركات حبماية البيئة كتلـز 
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كذلك بعد  اإلدارات بأف تضع ربت تصرؼ اؼبواطنْب كل اؼبعلومات اؼبتعلقة بالبيئة كمشاكلها
. أف يطلب منها ذلك بالطريق القانونية اؼبعركفة

 للدفاع البلزمة اؼبعلومة على اغبصوؿ البيئي، اإلعبلـ أكلويات أكُف من أصبحكقد      
 كحقوؽ العامة اغبريات مع اؼبتداخلة القضايا كخباصة البيئة، قضايا ما من قضية عن

 لؤلجياؿ عليها كاغبفاظ بأنواعها اؼبلوثات من خالية بيئة يف أف العيش ذلك اإلنساف،
 للمجتمعات كمشاركة مشورة من يستتبع كما حقوؽ اإلنساف، أبسط من ىو البلحقة
 العبلقة يدرؾ اإلعبلـ كقد بدأ. ؽبا اعبيد التنفيذ كمتابعة اؼبناسبة القرارات ازباذ يف احمللية
 فالبيئة اآلخر، دكف يستقيم ال أف أحدنبا بل اإلنساف، كحقوؽ البيئة بْب كاغبميمة اعبدلية
 اإلنساف كحقوؽ اػبياؿ، عاَف شيئا يف تبقى اإلنساف، حقوؽ من حقا تعترب َف ما السليمة

 غالبا السياسية اغبقوؽ على ناقصة مقتصرة تبقى األساس، مكوناهتا من البيئة تكن َف ما
 . اإلنساف الثالث غبقوؽ اعبيل ىي البيئة أف على االتفاؽ كاف ىنا كمن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 انٕٓايِ
 

، ربقيق كضبط ؿبمد سيد كيبلٓف، دار "اؼبفردات يف غريب القرآف" أبو اغبسن ؿبمد األصفهآف، -1
 .33اؼبعارؼ، دكف سنة نشر، بّبكت، ص 
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، دراسة مقدمة للحصوؿ "اإلعبلـ كدكره يف ربقيق األمن البيئي"عبد العزيز عبد اهلل أضبد الشايع، - 2
على درجة اؼباجستّب يف العلـو الشرطية، كلية الدراسات العليا، أكاديبية نايف العربية للعلـو األمنية 

 .17، ص 2003السعودية، 
 . 67 سورة اؼبائدة، اآلية -3
 . 27 سورة اغبج، اآلية -4
  .16- 15: ، ص2004، دار اؼبناىج، عماف، "الَببية البيئية"سليماف مزاىرة،  أيبن/عربيات ؿبمد  بشّب-5
مفهـو اإلعبلـ البيئي ؿباكلة لصياغة اسَباتيجية اإلعبلـ البيئي يف إقليم " أمّبة عبد اهلل اعباؼ، -6

  www.kawamakurd.com:مقاؿ منشور على اؼبوقع االلكَبكٓف التاِف" كردستاف العراؽ
، دراسة لعينة من أسر مدينة القاىرة، مذكرة "اإلعبلـ كالوعي البيئي" مارم سعد سليماف سعد، -7

 .29، ص 1991ماجستّب، جامعة عْب مشس، القاىرة 
 .135، ص 2000، مطبعة النجاح، اعبزائر، "الرىانات البيئية يف اعبزائر" أضبد ملحة، -8
أبرمت على الصعيد اإلقليمي اتفاقية حوؿ اإلعبلـ كمشاركة اعبمهور يف القرارات اؼبؤثرة يف البيئة،  -9

كاللجوء إُف القضاء يف اؼبسائل البيئية، كىي اتفاقية أركس اؼبنبثقة عن اؼبؤسبر اؼبنعقد دبدينة صوفيا 
 دكلة عضو يف السوؽ األكركبية اؼبشَبكة 40، كمت التوقيع على ىذه االتفاقية من قبل 1995ببلغاريا سنة 

بيئة "كيف منظمة األمم اؼبتحدة كاعبماعة األكركبية كذلك خبلؿ انعقاد اؼبؤسبر الوزارم الرابع بعنواف 
ينظر يف ىذا الصدد كل   .1998 جواف 25 إُف 23بالدمبارؾ دبدينة أركس يف الفَبة اؼبمتدة من " ألكركبا
: من

- Prieur Michel, "La Convention D’Aarhus Instrument Universel de la Démocratie 

Environnementale,  revu juridique de l’environnement, n: spécial, 1999, p. 9-29 . 

- Schrage Wiecher," "LA Convention Sur L’accés à L’information, LA 

Participation Du Public Au Processus  D’cisionnel ET L’accés  à LA Justice en 

Matière D’environnement,"  n: Spécial 1999? P. 5-7 .   

10 - Gillian Martin Mehers, "Manuel de Planification de la Communication 

Environnemental pour la Région Méditerraneénne," editeur suisse, suisse 1992, 

p. 01 . 

11-- Dejont Pons Maguelone, "La Reconnaissance d’un droit de L’homme à 

L’environnement,"  UNESCO, paris 1991, p. 468 .  

ضوء بعض أبعاد معاعبة الصحافة احمللية لبعض احملافظات لقضايا البيئة يف " خالد ؿبمد ؿبسن ؿبمد، -12
 .89، ص 1990جامعة القاىرة مذكرة ماجستّب، كلية اإلعبلـ، ، "الَببية البيئية

، الطبعة األكُف، طبعة كزارة الثقافة، عماف، األردف "مكانة البيئة يف اإلعبلـ" علي منعم القضاة، -13
 .15 14، ص 1996

، "دكر اإلعبلـ البيئي يف بناء الوعي البيئي كقدرات التكيف لدل اؼبواطن اؼبغريب" عبد اجمليد بوشنفى، -14
   www.maktoobblog.com     : مقاؿ منشور على اؼبوقع اإللكَبكٓف التاِف

دراسة ربليلية عبريدة )" اؼبعاعبة اإلعبلمية للتلوث الصناعي يف الصحافة اعبزائرية" أظباء عبادم، -15
، مذكرة ماجستّب، كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة منتورم، قسنطينة، (الوطن اعبزائرية

 .90 ص 2010

http://www.kawamakurd.com/
http://www.kawamakurd.com/
http://www.kawamakurd.com/
http://www.maktoobblog.com/
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اإلعبلـ البيئي بْب النظرية "صباؿ الدين السيد علي صاٌف، -  : ينظر يف ىذا الصدد كل من-16
اإلعبلـ "ـبلوؼ، ماجد   . – 95، ص 2008، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية "كالتطبيق

. 137، ص 2010، دار النهضة العربية، القاىرة، "كحقوؽ اإلنساف كالسكاف كالبيئة
، مطبعة اؽبيئة "ندكة تأىيل البيئة، اإلعبلـ كدكره يف إعادة تأىيل البيئة"ؿبمد عبد القادر الفقي، -      

ؿبسن ؿبمد، خالد ؿبمد -  . كما يليها111، ص 1999العليا للتعليم التطبيقي كالتدريب، الكويت، 
 .69مارم سعد سليماف سعد، مرجع سابق، ص -   .94-89مرجع سابق، ص 

لئلنساف اغبق األساسي يف اغبرية كاؼبساكاة كالظركؼ اؼببلئمة ): فمثبل نص اؼببدأ األكؿ منو على أف -17
للحياة يف بيئة من نوعية تسمح حبياة كريبة كبرفاىية، كىو يتحمل كامل اؼبسؤكلية يف ضباية كربسْب 

على ضركرة ضباية  كالتاسع عشر كنص اؼببدءاف  الرابع. (البيئة من أجل األجياؿ اغباضرة كاؼبقبلة
  .اؼبواطنْب للبيئة كربسْب نوعيتها

، مذكرة ماجستّب، كلية اغبقوؽ، جامعة مولود معمرم، "مشاركة اؼبواطنْب يف ضباية البيئة"ليلى زياد،  -18
. 49، ص 2010تيزم كزك 

19- Caroline Dommen et Philipe Cullet, "Droit International de L’environnement, 
Textes de Bas et Références",  Kluwer Law international – London, 1990, p. 03. 

، اجمللة "حق اغبصوؿ على اؼبعلومة البيئية كسيلة أساسية ؼبسانبة الفرد يف ضباية البيئة" كرٔف بركات، -20
، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة عبد الرضباف 2011األكاديبية للبحث القانوٓف، العدد األكؿ 

 .38،39، ص مّبة، جباية
، اجمللة السياسية الدكلية، "1992-1972دكر اإلعبلـ يف معاعبة قضايا البيئة " ؿبمد سعد أبو عمود، -21

 .140، ص 1992، السنة 110العدد 
 رئيس 140 دكلة، كالتقى يف ذركتو 178 مبدأ 27 الذم احتوت كثيقتو على شاركت يف ىذا اؼبؤسبر -22

دكلة كحكومة، كقد جاء استمرار عبهود األمم اؼبتحدة يف إدارة قضايا البيئة كشؤكهنا، ككاف اؽبدؼ 
األمْب العاـ للمؤسبر ىو كضع األساس للمشاركة  (موريس ساتوركنج)األكؿ للمؤسبر الذم حدده 

العاؼبية بْب البلداف النامية كالبلداف اؼبتقدمة صناعيا من منطلق االحتياجات كاؼبصاٌف اؼبشَبكة لضماف 
. مستقبل ىذا الكوكب، إذ أننا حباجة إُف ربقيق توازف عادؿ كقابل للبقاء بْب البيئة كالتنمية

، دكر األمم اؼبتحدة، اجمللة السياسية الدكلية، العدد "اإلدارة الدكلية لقضايا البيئة"عطية حسْب أفندم، - 
.  86، ص 1992 السنة 110

 .50 ليلى زياد، مرجع سابق، ص -23
، دار (دكر اعبمعيات كاؼبنظمات غّب اغبكومية كالنقابات)" اجملتمع اؼبدٓف كضباية البيئة" كناس وبي، -24

 .74 ، ص2004الغرب للنشر كالتوزيع، اعبزائر، 
  .39 كرٔف بركات، مرجع سابق، ص -25
الذم نظمو " البيئة كحقوؽ اإلنساف" صدر ىذا اإلعبلف دبناسبة انعقاد اؼبؤسبر األكركيب الثآف حوؿ -26

 2اؼبعهد من أجل سياسة أكركبية للبيئة كاؼبعهد الدكِف غبقوؽ اإلنساف يف مدينة سالزبورغ بالنمسا يف 
: ينظر يف ىذا الصدد.  حوؿ إعماؿ اغبق يف ضباية البيئة 1980 ديسمرب عاـ 3ك

- Déclaration de Salzbourg 1980, Annexe au Document,  "Environnement et Droit 
de L’homme,"  UNESCO, Paris, 1987, p. 176 . 

 . من إعبلف سالزبورغ2/2 اؼبادة -27
 .39 كرٔف بركات، مرجع سابق، ص -28
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 .59 ليلى زياد، مرجع سابق، ص -29
 .04/03/1963 اؼبؤرخ يف 13 اؼبتعلق حبماية السواحل، اعبريدة الرظبية، العدد 63/73 اؼبرسـو رقم -30
 اؼبؤرخ يف 98 اؼبتعلق باغبماية الساحلية للمدف، اعبريدة الرظبية، العدد 63/78 اؼبرسـو رقم -31

20/12/1963. 
 . 24/07/1967 اؼبؤرخ يف 52 اؼبتعلق بإنشاء عبنة اؼبياه، اعبريدة الرظبية، العدد 67/38 اؼبرسـو رقم -32
، ؾبلة اؼبدرسة الوطنية "كيفيات تطبيق التشريع اؼبتعلق بتسيّب احمليط كضباية البيئة" مصطفى كراجي، -33

 .05، ص 1996، 01، العدد 06لئلدارة اجمللد 
34- Soraya Chaib et Mustapha Karadji, "le droit d’accès aux documents 

administratifs en droit algérien", Idara، volume 13,  n: 2 . 2003 . p. 53 . 

 .، اؼبنظم للعبلقات بْب اإلدارة كاؼبواطن1988 جويلية 04 اؼبؤرخ يف 131-88 من مرسـو 08 اؼبادة -35
. 131-88 من مرسـو 09 اؼبادة -36

كمن بْب اؼبوضوعات الٍب ال تنشر يف اعبريدة الرظبية، كالٍب ينبغي الرجوع إُف اعبهاز اإلدارم اؼبعِب - 
هبا للحصوؿ عن معلومات عنها، اإلطبلع على سجبلت القرارات اإلدارية، مثل قرارات الَبخيص 
أك التصريح الٍب يصدرىا رئيس اجمللس الشعيب البلدم أك الواِف أك الوزير اؼبكلف بالبيئة حسب 

:  ينظر يف ىذا الصدد. اغبالة، أك دراسة مدل التأثّب على البيئة أك ـبطط شغل األراضي 
، رسالة دكتوراه يف القانوف العاـ، كلية "وبي كناس، اآلليات القانونية غبماية البيئة يف اعبزائر- 

 (.3اؽبامش ) 156، ص 2007اغبقوؽ، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمساف، 
، 2003 جويلية 19 اؼبتضمن ضباية البيئة كالتنمية اؼبستدامة، اؼبؤرخ يف 03/10 من القانوف 09 اؼبادة -37

 .2003 جويلية 20، يف 04اعبريدة الرظبية، العدد 
 جويلية 3، يف 37، اعبريدة الرظبية، العدد 2011 جواف 22 يتعلق بالبلدية، مؤرخ يف 10-11 قانوف -38

2011. 
 .2012 فيفرم 29، يف 12، اعبريدة الرظبية، العدد 2012 فيفرم 21 اؼبؤرخ يف 07-12 قانوف الوالية -39
يبارس اجمللس الشعيب الوالئي : " على أنو07-12 من قانوف 77 كيف ىذا الصدد تنص اؼبادة -40

: اختصاصات يف إطار الصبلحيات اؼبخولة للوالية دبوجب القوانْب كالتنظيمات، كيتداكؿ يف ؾباؿ
 ".ضباية البيئة... 

 .07-12 من قانوف الوالية 78 اؼبادة -41
أم دكرة )يلصق جدكؿ أعماؿ الدكرة : "  على أنو07-12 من قانوف الوالية 18 حيث تنص اؼبادة -42

فور استدعاء أعضاء اجمللس الشعيب الوالئي عند مدخل قاعة اؼبداكالت كيف  (اجمللس الشعيب الوطِب
أماكن اإللصاؽ اؼبخصصة إلعبلـ اعبمهور، كال سيما اإللكَبكنية منها، كيف مقر الوالية كالبلديات 

 ".التابعة ؽبا
 .158 وبي كناس، اآلليات القانونية غبماية البيئة يف اعبزائر، مرجع سابق، ص -43
 أدناه، يلصق مستخلص مداكلة اجمللس 32مع مراعاة أحكاـ اؼبادة ):  على ما يلي31 تنص اؼبادة -44

 أياـ الٍب تلي دخوؽبا (8)الشعيب الوالئي، اؼبصادؽ عليو بصفة هنائية بسعي من الواِف خبلؿ الثمانية 
حيز التنفيذ، يف األماكن اؼبخصصة إلعبلـ اعبمهور كدبقرات الوالية كالبلديات كبكل كسيلة إعبلـ 

 .(أخرل
 .07-12 من قانوف الوالية 102 اؼبادة -45
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 .07-12 من قانوف الوالية 31 اؼبادة -46
 . السالف الذكر07/145 من اؼبرسـو التنفيذم رقم 03 اؼبادة -47
، الطبعة األكُف، مكتبة اجملتمع العريب للنشر كالتوزيع، القاىرة "التوعية البيئية" عادؿ مشعاف ربيع، -48

 .154، ص 2009
، مقاؿ منشور على اؼبوقع االلكَبكٓف "كبو ؾبتمع أفضل– التنمية اؼبستدامة " نضاؿ ؿبمد السعيد، -49

 www.islammemo.cc/Tahkikat    :التاِف

 . 50 سناء ؿبمد اعببور، مرجع سابق، ص -50
 ، "دكر كسائل اإلعبلـ يف ربقيق التنمية اؼبستدامة يف العاَف اإلسبلمي" رضا عبد الواجد أمْب، -51

حبث مقدـ إُف مؤسبر التنمية اؼبستدامة يف العاَف اإلسبلمي يف مواجهة العوؼبة الذم أقامتو رابطة 
، منشور على 2012 مام 19 إُف 17اعبامعات اإلسبلمية كالبنك اإلسبلمي للتنمية، يف الفَبة من 

 www.site.iugaza.edu.ps/jdalou/files/2012/03: اؼبوقع االلكَبكٓف التاِف

 تونس،  ، اؼبنظمة العربية للَببية كالثقافة كالعلـو"اإلدارة البيئية يف الوطن العريب" ؿبسن عبد اغبميد، -52
 .196ص ،  1993

، اؼبنشورات التقنية، الطبعة األكُف، بّبكت "قضايا البيئة، أفكار يف البيئة كالتنمية" قبيب، صعب، -53
 . 32ص ، 1997

إضافة   حبّبة إيرم ىي كاحد من البحّبات اػبمس الواقعة بْب الواليات اؼبتحدة األمريكية ككندا، كىي-54
   . Erie  :Supérieur، Michigon، Ontario، Huron إُف

 .148 رضواف سبلمن، مرجع سابق، ص -55
 . 20، 19 عبد الرضباف عبد اهلل العوضي، مرجع سابق، ص -56

 .37 قبيب صعب، مرجع سابق، ص -57
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انصٛبغخ انزْوٚمٛخ ٔكٔهْب فٙ فليخ انزْوٚك 

 
ثٍ ؽفبف ًٍبلٛم .ك 

كهٛخ انؾمٕق ٔانمهٕو انَٛبٍٛخ ه ةام يؾبضـأٍذ 
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 -عبيمخ انغهفخ – 

 
     تكمن الغاية من كراء سن التشريعات كالقوانْب يف تنظيم العبلقات اجملتمعية كربقيق 

 نظرا لكثرة –استقرار للمراكز القانونية لؤلشخاص، كربقيق ىذه الغاية أصبح اليـو 
مرىوف بوجود صياغة قانونية جيدة سواء من الناحية اللغوية - التشريعات كالقواعد القانونية 

 .أك البنائية أك من ناحية اؼبعاعبة االفَباضية لؤلمور اؼبتوقع حصوؽبا بعد عدة سنْب
يعترب علم الصياغة القانونية من العلـو اغبديثة، فقد برزت العناية بصياغة النصوص      

القانونية بشكل ثابت كمنظم، نتيجة لصعوبة تنفيذ بعض منها كعدـ ربقيق أىدافها، كمرد 
ذلك افتقار صياغتها للدقة كالوضوح، ككذا كثرة النصوص القانونية كعدـ ذبانسها كتناسقها، 

يعَبيها يف بعض األحياف االختبلؼ كالتعارض، كىو ما ينعكس حتما على إحداث قد بل 
التغيّب االجتماعي كاالقتصادم، كتغيّب السلوكيات القائمة يف اجملتمع، كربقيق برامج التنمية 

. يف البلداف اؼبعنية
 الصياغة التشريعية إحدل صور الصياغة القانونية، حيث تشمل ىذه األخّبة      كتعد

مثل صياغة الكتب القانونية )الصياغة القانونية األكاديبية :  ىي الصياغةثبلثة صور من
مثل صياغة العرائض القضائية )، الصياغة القضائية (العلميةكالبحوث اؼبنهجية كاؼبقاالت 

كصياغة القوانْب كالدساتّب كاللوائح )، كالصياغة التشريعية (كالدفوع كاحملاضر كاألحكاـ
 .(كالقرارات اإلدارية

 كمن يقـو هبا دكرا مهما يف اإلجراءات التشريعية، ذلك أف  التشريعيةتلعب الصياغة     ك
كىذا إذا استثنينا تشريعات الدكؿ   -معظم مشاريع أك اقَباحات القوانْب يف الدكؿ

من ؾبلس الوزراء أك اللجاف القانونية إُف اإلقرار التشريعي دكف تنتقل -  الديبقراطية اغبقيقية
أم تعديل، كيف أحياف أخرل تنتقل من جهاز كمبيوتر الصائغ إُف القانوف النهائي دكف أم 

، األمر الذم يقتضي منا إبراز أنبية آلية الصياغة التشريعية كدكرىا تغيّب شكلي أك موضوعي
 :كوسيط أك مساعد للتشريع، كىذا من خبلؿ طرح اإلشكالية اآلتية

 النظام القانوني إلى تشريعات نافذة في أفكار التشريعات تحويلكيف تتم عملية 
 على نحو ىذه العمليةالتي تحكم ضوابط ال والقواعدللدولة؟ ومن يتولى ذلك؟ وما ىي 

 يفي بممارسة دورىا كوسيط للتشريع؟
قاؿ متعلق ب التنويو إُف أف نطاؽ ىذا اَف     كقبل اإلجابة عن ىذه اإلشكالية كج

التشريعات 'دكف الدساتّب ' التشريع العادم كالتشريع الفرعي'صياغة القوانْب كاللوائح ب
. 'األساسية
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 انًجؾش األٔل

 يفٕٓو انصٛبغخ انمبََٕٛخ
يقتضي بياف مفهـو الصياغة أكال ربديد اؼبقصود بالصياغة لغة كاصطبلحا، كفك 

، كثانيا إبراز اعبانب الفِب كالعلمي للصياغة، (الصائغ)االرتباط بْب الصياغة كالقائم هبا 
 . كأخّبا التطرؽ إُف أنواع الصياغة

 
 انًؽهت األٔل

  ٔانصبئغانصٛبغخرؾلٚل انًمصٕك ة
يفيد التشريع قياـ السلطة اؼبختصة بالتشريع يف الدكلة بصياغة قواعد قانونية زباطب 
سلوكا اجتماعيا، عامة كؾبردة، كذات قوة إلزامية، فالتشريع يستلـز أمرين اثنْب كجود آلية 
تدعى بالصياغة التشريعية، ككجود صائغ يقع على عاتقو مهمة إيصاؿ الغرض اؼبقصود من 

 .التشريع
 
:  رموٚف انصٛبغخ: أٔال

يَّالأى 'تعِب كلمة صاغ يف اللغة العربية  :انزموٚف انهغٕ٘ نهصٛبغخ - ' رىتَّالبى 'ك ' ىى
. (1)'كيقاؿ كبلـ حسن الصياغة أم جيد كؿبكم

 يقصد بالصياغة القانونية الوسيلة الٍب :انزموٚف االصؽالؽٙ نهصٛبغخ -
دبقتضاىا يتم نقل التفكّب القانوٓف من اغبيز الداخلي إُف العاَف اػبارجي، أم األداة الٍب من 
خبلؽبا يتم التعبّب عن فكرة كامنة لتصبح بفضل عنصر الصياغة حقيقة اجتماعية يتم التعامل 

.   (2)على أساسها
يبكن أف نعرؼ : Le gislativedrafting رموٚف انصٛبغخ انزْوٚمٛخ :صبَٛب

اؼبواد )آلية إلفراغ قصد كإرادة اؼبشرع يف ألفاظ النص القانوٓف 'الصياغة التشريعية بأهنا 
، كفق نسق منهجي كلغة سلسة ككاضحة كغّب مثّبة لبللتباس، كال تدع أم ؾباؿ (القانونية

.  'للتأكيل، فبا ىبرج النص عن قصد اؼبشرع
 من ثبلثة أنواع يشمل مصطلح الصائغ :Drafter 'انصبئغ'رؾلٚل يمُٗ  :صبنضب

:  النصوص القانونيةع مرااألشخاص الذين يرتبطوف ارتباطا كثيقا بإجراءات كضع مش
 .عباف التشريع كالشؤكف القانونية على مستول الربؼبانات -1
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حيث يشرؼ :  ذكك اػبربة يف اعبانب اؼبوضوعي ؼبشركع القانوفالوزاريْب  اؼبسئولوف-2
 يف الوزارة اؼبعنية عادة على مهمة صياغة برنامج تفصيلي لتنفيذ سياسية السلطات اؼبسئولوف

.  يف القطاع الوزارم
ىم الذين يتولوف مهمة كضع :  اؼبدربوف تدريبا منهجيا على أساليب الصياغة اؼبسئولوف-3

 .(3)الربنامج السابق يف الشكل احملدد ؼبشركع القانوف
 

 انًؽهت انضبَٙ
 انصٛبغخ لهى ٔفٍ

قبل أف تكوف الصياغة عملية تقنية تتسم بنوع من التعقيد كالَبكيب، كال يستطيع 
 .القياـ هبا سول أىل االختصاص من رجاؿ القانوف، فهي علم كفن

 ألف ؽبا نظرية قائمة بذاهتا أخذت يف التطور تبعا لتطور ،انصٛبغخ لهى :أٔال
اجملتمعات كزيادة اغباجة للتشريع، كما أهنا من العلـو التطبيقية إذ تعتمد على قواعد 
كأساليب ال تيعُب فقط باعبانب الشكل كاإلجرائي للقواعد القانونية فقط، كإمبا هتدؼ 
للوصوؿ إُف سن تشريع متطور كمواكب ألىداؼ كأطر اإلسَباتيجية التنموية، كمليب 
الحتياجات اجملتمع على اختبلؼ صورىا، يف منتهى الوضوح كالبياف، منسجم كغّب 

 . متعارض مع التشريعات األخرل، قابل للفهم كالتطبيق من قبل اعبميع
 من حيث أهنا تتطلب مهارات كقدرات من الصائغ حٌب ،انصٛبغخ فٍ :صبَٛب

يتجنب التعقيد يف لغة النصوص التشريعية، فيختار بذلك اؼبصطلحات كاعبمل اؼببلئمة من 
، كأف يبتعد عن اعبمل اؼبركبة كاؼبعقدة، للمسئولْبأجل ذبسيد األفكار كالربامج السياسية 

كالٍب تستعمل يف األعماؿ األدبية كالقصصية، كما هبب عليو أف يتفادل قدر اإلمكاف 
 اك تيغٌّبه، كأف يعتمد أسلوبأثر يف معُب النص ؤف تأاألخطاء مادية كانت أك قانونية من شأهنا 

 يكوف هبما القانوف مفهوما لدل كافة الناس، كلدل اؼبمارسْب ،كاضحا كسهبل كلغة بسيطة
ذبنب تعدد التفسّبات كتعارض األحكاـ القضائية يتم لو من قضاة كؿبامْب كغّبىم، كبالتاِف 

كتضارهبا، بسبب اختبلؼ كجهات النظر حوؿ غايات اؼبشرع عند كضعو للنصوص 
 .القانونية

 انًؽهت انضبنش
 انزْوٚمٛخإَٔاق انصٛبغخ 

كصياغة لقواعد ، مرنة كأخرل  جامدةصياغة:التشريعية من الصياغة عدةىناؾ أنواع 
 .آمرة كأخرل لقواعد مكملة
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يتم بواسطتو التعبّب عن االلتزاـ يستخدـ فيها أسلوب جامد  :انصٛبغخ انغبيلح -1
، كمرد ترؾ ؼبطبق القاعدة القانونية ؾباال للتقدير كالتصرؼتال القانوٓف بطريقة قاطعة كؿبددة، ك

ذلك أف مضموف القاعدة ينصرؼ إُف كاقعة أك فرضية معينة، تقتضي حبل كاحدا كثابتا ال 
، كتستعمل ىذه الصياغة على (4)يتغّب مهما كانت الظركؼ احمليطة هبذه الواقعة أك الفرضية

 .سبيل اؼبثاؿ يف ربديد مواعيد رفع الدعاكل ككذلك مواعيد الطعوف يف األحكاـ كالقرارات
تستعمل ىذه الصياغة يف اغباالت الٍب ال يبكن ربديدىا بصفة :انصٛبغخ انًوَخ -2

حصرية عند صياغة النص، فتتم صياغتو بطريقة تسمح ؼبطبقو باستعماؿ سلطتو التقديرية، 
 .كذلك حبسب اختبلؼ ظركؼ كمبلبسات كل حالة
، ألهنا تأخذ يف اغبسباف (الفعلية)كسبتاز ىذه الصياغة بأهنا ربقق العدالة الواقعية 

اػبصوصيات الذاتية لكل حالة، دبا وبقق االستقرار كالثبات يف اؼبعامبلت، فهي عكس 
 .  (5)الصياغة اعبامدة الٍب هتدؼ لتحقيق العدؿ اجملرد

كمن أمثلة الصياغات اؼبرنة قبد القواعد اعبنائية الٍب تقرر حدا أدْف كحدا أقصى 
للعقوبة، فيبقى القاضي حرا يف أف يشدد أك ىبفف العقوبة حبسب اؼببلبسات كالظركؼ 

 . (6)احمليطة باعبريبة
يستخدـ ىذا النوع من الصياغة عندما يتعلق األمر  :صٛبغخ انمٕالل اٜيوح -3

بتحديد كاجبات أك فرض التزامات، كعند حظر القياـ بسلوكات معينة، أك عند اؼبعاقبة على 
ارتكاب سلوكات معينة، كعند منح اغبقوؽ كالسلطات، كمعلـو أنو إذا استخدـ اؼبشرع 

الصيغ اآلمرة يف تنظيم عبلقة ما، فإنو من غّب اؼبمكن ألطراؼ العبلقة االتفاؽ على ـبالفة 
اغبكم القانوٓف اؼبنظم ؽبا، من أمثلة الصيغ اآلمرة الصيغ اؼبستخدمة يف التشريعات العقابية، 
حيث تتضمن أحكامها عقوبات، كذلك القواعد الٍب تقضي ببطبلف كل اتفاؽ ىبالف 

 .(7)حكمها أك تدؿ صياغتها على أنو ال يسمح باالتفاؽ على ـبالفتها
تستعمل ىذه الصياغة يف حاؿ ما إذا أراد اؼبشرع ترؾ : صٛبغخ انمٕالل انًكًهخ -4

اجملاؿ مفتوح إلرادة األطراؼ ألف يتفقوا على خبلؼ ما كرد يف النص، كعادة ما يكوف ؾباؿ 
 .  ىذه الصياغة القانوف اػباص كفركعو

 
 انًجؾش انضبَٙ

 يجبكئ ٔأؽكبو انصٛبغخ انزْوٚمٛخ
حٌب تتمكن اؽبيئة اؼبشرفة على عملية الصياغة التشريعية من بلورة أفكار التشريعات 

الصياغة عبملة من كترصبتها يف شكل تشريعات كنصوص قانونية، كجب أف زبضع عملية 
 .اؼبتطلبات كالضوابط كأف سبارس كفق إجراءات ؿبددة
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ٔل انًؽهت األ

' انصبئغٌٕ'كٔه انٓٛئخ انًْوفخ لهٗ لًهٛخ انصٛبغخ انزْوٚمٛخ 
من الواضح أف القائموف على الصياغة التشريعية يبلكوف دكرا مهما يتجلى من خبلؿ 

: (8)ما يلي
 من ؾبرد فكرة أك النص التشريعياإلشراؼ على الكيفية الٍب يتحوؿ هبا مشركع - 

 .تصور إُف مشركع أك مقَبح، يقدـ للمصادقة كاإلقرار
 .ترصبة السياسات كتبليغ النتائج القانونية اؼبتصلة هبا إُف أفراد اجملتمع- 
 كأفراد اجملتمع، إذ أهنم ؼبا يقوموف اؼبسئولْبالقياـ بدكر حلقة كسط بْب سياسات - 

 .بصياغة تفاصيل مشاريع القوانْب، فإهنم يصمموف بذلك اؼبضموف التطبيقي ؽبذه السياسات
اغبرص على كضع مشاريع القوانْب بلغة كاضحة كمفهومة كسلسلة كخالية من - 

 .قوانْب ألفراد اجملتمع بسهولةؿااللتباس يبكن بواسطتها إيصاؿ اؼبغزل اغبقيقي ؿ
السارية يف النظاـ القانوٓف ضماف عدـ ـبالفة مشاريع القوانْب للقواعد القانونية - 

، إذ أف ىذا األخّب ىو النقطة الٍب تبدأ منها إجراءات إنشاء (9)، ال سيما الدستورللدكلة
 .(10)القواعد القانونية األخرل

 
 انًؽهت انضبَٙ

 لٕالل انصٛبغخ انزْوٚمٛخ
، جودة النص كتقلل من فعاليتوعلى حٌب يتجنب الصائغ الوقوع يف نقائص تؤثر 

كجب عليو اإلحاطة بالقواعد اؼبعتمدة يف صياغة النصوص التشريعية، كاػبضوع لضوابط 
 .  كمعايّب معينة

 
 
 

  :يزؽهجبد انصٛبغخ انزْوٚمٛخ: أٔال
 ترتبط صياغة النص التشريعي باعتبارىا علما كفنا قائما بذاتو، جبملة من اؼبتطلبات      

 :من أنبها
هبب على الصائغْب أف يكوف  :ايزالن األٍبنٛت انالىيخ نهصٛبغخ انمبََٕٙ (أ

من ذكم اػبربة يف اجملاؿ القانوٓف ككذا اللغوم، كأف يكتسبوا اؼبهارات الفنية الضركرية لَبصبة 
. السياسات إُف مشاريع قوانْب
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، سواء من -كاللغة الفرنسية بالنسبة للتشريع اعبزائرم–فاإلؼباـ اعبيد باللغة العربية 
إذ أف الكثّب من اؼبفردات يف اللغة ، ناحية مفرداهتا أك دالالهتا على درجة كبّبة من األنبية

العربية ينظر إليها على أهنا تؤدم نفس اؼبعُب، غّب أف اغبقيقة غّب ذلك، فقد تؤدم إُف معاف 
تقود ' العمل'ك' الفعل'عدة، فعلى سبيل اؼبثاؿ يظهر لنا للوىلة األكُف أف مفردات كل من 

إُف نفس اؼبعُب، لكن األمر غّب ذلك، حيث يعِب الفعل صبيع التصرفات الٍب يقـو هبا 
، بينما ...سواء كانت باستعماؿ اليد أك الرجل أك اللساف أك  (كل حركة عضوية)الشخص 

تعِب الثانية ما يقـو بو الشخص من تصرفات عدا ما يتلفظ بو لسانو من أقواؿ، أيضا هبب 
على اؼبكلف بالصياغة التشريعية أف يلم جيدا بقواعد النحو كالصرؼ، حٌب ال يقع يف معاف 

. ـبتلفة
 هبب على ىيئة الصياغة عند صياغتها ؼبشركع القانوف :رٕفٙ انًصهؾخ انمبيخ (ب

أف تتوخى اؼبصلحة العامة ال مصلحة صباعة أك فئة بعينها، كلكن قد يأمرىا الوزير بغّب 
يبثل حبل كسطا وبوم قدر اإلمكاف نص ذلك؟ يف ىذه اغبالة ينبغي عليها أف تصوغ مشركع 

. األمور غّب القابلة للتنازؿ عنها، بوصفها تتعلق باؼبصلحة العامة
يف نطاؽ ' اؼبسئوؿ' من كاجبات ىيئة الصياغة تقدٔف النصح ؼبوكلها :انُصؼ (ج

.   جراء تصرؼ ماترتبهاالصياغة، بشأف النتائج احملتمل 
 كالتقارير النصوصينبغي على ىيئة الصياغة أف ربافظ على سرية مشاريع  :انَوٚخ (د

. (11)اؼبرتبطة هبا حٌب تقدـ بصفة رظبية للمصادقة
 إضافة إُف اكتساب النصوص التشريعية تتطلب صياغة :رٕفٙ انؾٛؽخ ٔانؾنه (ج

، أف يكوف لدل اؼبكلف بالصياغة بعد النظر كسعة  مهارات خاصة هبذا النوع من العلـو
التصور كاستحضار الفركض اؼبختلفة للوقائع الٍب يراد حكمها بالنص، كىذا حٌب ال ىبرج 

ثغرات يبكن من خبلؽبا التهرب ؿ مقصود اؼبشرع الذم أراده، كال يَبؾ ؾباال ىذا األخّب عن
. (12)من حكم النص

 
 

 :انعٕاثػ انًٕظٕلٛخ نهصٛبغخ انزْوٚمٛخ : صبَٛب
  حٌب يتجنب الصائغ كجود أية نقائص يف النصوص القانونية اؼبصاغة، تضطره إُف   

: ، كجب عليو التقييد دبجموعة من اؼبعايّب(13)مراجعة النص بصفة دكرية
:  عند صياغة النصوص القانونية(14)كجوب استحضار خصائص القاعدة القانونية (أ

أهنا تينظم : - حيث أف ىناؾ إصباع فقهي على أف القواعد القانونية تتضمن اػبصائص التالية
عند كضع القاعدة -  كمن شبة الصائغ -كتعِب أف يتجرد اؼبشرع : التجريد-سلوكا اجتماعيا، 
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كالٍب تعِب أف يتم تطبيق : العمومية -، (15)الشخصيةا الذاتية كالقانونية من صبيع ميوالتو
. (16)القواعد القانونية على األشخاص بصفاهتم ال بذكاهتم

كالذم يتحقق بالتبويب السليم كترتيب النصوص مع الربط بْب : العرض احملكم (ب
 ككشف اؽبدؼ منها بشكل كاضح كدقيق، كخاصة إذا تعلق األمر بقانوف يعتمد ،أجزائها

مصطلحات خاصة، إذ يتطلب األمر عندئذ التعريف هبا حٌب يعلم هبا لدل اؼبخاطب، مث 
. يتم توزيع بقية األبواب حبسب احملاكر اؼبراد تنظيمها

كإذا حول القانوف عقوبات جزائية تطبق لدل ـبالفة أحكاـ ىذا القانوف، فيجب 
. زبصيص باب ربدد فيو العقوبات بشكل مرتب كدقيق

 أف يتم االقتصار على ما ىو ضركرم مع الَبكيز على اؼببادئ األساسية، كتبليف (ج
عليو كجب كالدخوؿ يف التفاصيل بصفة مبالغ فيها، كىذا ذبنبا إلثقاؿ النص القانوٓف، 

التعبّب عن اؼبعُب اؼبقصود بأقل ما يبكن من األلفاظ، ألف اإلطالة تفتح الباب للتأكيبلت الٍب 
. (17)ال تتوافق كغاية اؼبشرع، كما أهنا تعيق التطبيق األجدل للنص القانوٓف

 ما مت توارثو من تقاليد تتعلق أف يتم احَباـ اؼبصطلحات القانونية من خبلؿ (د
ما ىو متعارؼ عليو من اؼبصطلحات الٍب تفيد نفس اؼبعُب بالصياغة كالكتابة القانونية، ك

.  (18)دكف تغيّب، كىذا حٌب يصل اؼبعُب الذم قصده اؼبشرع للجمهور
اإلؼباـ بكل جوانب اؼبعُب، إذ هبب على الصائغ أف وبيط علما بكل ما يتعلق  (ذ

بالشيء ؿبل التقنْب، فعلى سبيل اؼبثاؿ إذا كاف موضوع القانوف ذبرٔف اؼبخدرات كاؼبؤثرات 
 .(19)العقلية، فعلى اؼبكلف بالصياغة أف يعرؼ صبيع أنواع العقاقّب كاؼبواد اؼبخدرة الضارة

 
 انًؽهت انضبنش

 ئعواءاد ٔظك يْؤق انمبٌَٕ
بغض النظر عن البيئة الٍب تبلورت كنشأت فيها الفكرة القانونية، يتوجب على صائغي 
القوانْب أف ييراعوا إجراءات الصياغة، من حيث عناصرىا ككذا تصميم أحكاـ النص القانوٓف 

 .كفق نسق تسلسلي كمنطقي، كأخّبا أف تكوف الصياغة كفق تصميم ىيكلي معْب
 : يصله يْؤق انمبٌَٕ:أٔال 
اؼبوظفْب   تتمخض مشاريع القوانْب لدل ـبتلف الدكؿ كاألنظمة القانونية، إما على يد    

 التابعْب للقطاعات الوزارية اؼبختلفة، عندما يكتشفوف أثناء فبارستهم كتنفيذىم العموميْب
للقوانْب القائمة، ؾبموعة من اإلشكاالت كالصعوبات كبالتاِف يسعوف لطرح اغبلوؿ كالبدائل 
من أجل حل تلك اإلشكاالت كتذليل تلك الصعوبات، كما قد تولد مشاريع القوانْب من 

األحزاب السياسية كمنظمات اجملتمع اؼبدٓف كالناخبوف من األفراد على مستول طرؼ 
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يف تبِب أفكار  للقيادة السياسية، دكف أف ننسى الدكر الكبّب لس اؼبنتخبةاالربؼبانات كاؼبج
.  (20)كبرامج جديدة يتوُف الصائغوف مهمة ذبسيدىا يف مشاريع قوانْب

اقَباح )     كيف اعبزائر جعل الدستور اعبزائرم حق اؼببادرة بالتشريع لكل من الربؼباف 
، إال أف الواقع العملي أثبت أف اغبكومة ىي من يهيمن (مشركع قانوف)كاغبكومة  (قانوف

 .  (21)على فبارسة ىذا اغبق
 

 :صٛبغخ يْؤق انمبٌَٕ :صبَٛب
 من منتخبْب أك كزراء بصياغة مشاريع قوانينهم اؼبسئولْبيف كاقع األمر يقـو معظم      

بعبارات تتسم بقدر كبّب من العمومية، لتتوُف بعدىا ىيئة الصياغة التفصيل فيها ككضعها يف 
قالب قانوٓف، كإف كاف من اؼبفَبض أف يكوف لدل اؼبشرع فكرة كاضحة عن القانوف اؼبراد 

صياغتو، غّب أنو يف غالب األحياف ال يكوف لديو سول فكرة غامضة عن حالة أك كضع ما، 
.  فتتوُف ىيئة الصياغة بلورة أفكار اؼبشرع كتنظيمها كمن شبة صياغتها صياغة قانونية

لدل قيامها بعملية الصياغة ذبرم اؽبيئة اؼبكلفة بذلك عملية حبث يف اؼبكتبة القانونية      
الٍب ربوم تشريعات الدكلة كتشريعات الدكؿ األخرل، إضافة إُف الكتب كاؼبقاالت كالبحوث 

عبأ تكقد ، كاألعماؿ التحضّبية كالتعليقات، كذلك بغية االستفادة منها أثناء عملية الصياغة
، كذلك من (22)إُف عملية ترصبة النصوص القانونية اؼبوجودة يف التشريعات اؼبقارنةىذه اؽبيئة 

 .األجل االستعانة هبا عند التحرير كالصياغة
 

 :لُبصو انصٛبغخ انزْوٚمٛخ ( أ
 فالفاعل القانوٓف ىو :(الفاعل القانوني)تحديد المخاطب بالحكم القانوني  -1

ٌوؿ حقا أك التزاما أك امتيازا أك سلطة، كىو الشخص الذم هبوز أك ال  الشخص الذم ىبي
هبوز لو، كالعامل عند بياف حقوقو ككاجباتو أك اؼبستفيد من امتياز الستغبلؿ مرفق عمومي 

أك عبنة تنشأ كيبنح لو بعض الصبلحيات، بغض النظر عن طبيعة ىذا الشخص أكاف طبيعيا 
 .أك معنويا
ثل :تحديد الفعل القانوني -2  كالفعل القانوٓف ىو جزء من اعبملة القانونية الذم يبي

من ىبوؿ أك يفرض على الفاعل من حق أك التزاـ أك امتياز أك سلطة، كىو ما يقاؿ فيو 
للفاعل القانوٓف ما الذم هبب أف يفعل أك ال يفعل كما الذم هبوز أك ال هبوز لو، كهبب أف 

 .  (23)يكوف الفعل بصفة اؼبضارع، كأف تستخدـ فيو صيغة اؼببِب للمعلـو قدر اإلمكاف لوصفو
 يسرم الفعل القانوٓف يف أغلب األحواؿ على حالة معينة، كيعترب :وصف الحالة -3

 .ربديد ىذه اغبالة كإدراجها يف اعبملة القانونية من صميم عمل الصائغ
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 زبتلف اعبملة القانونية عن غّبىا من اعبمل من حيث أهنا :بناء الجملة القانونية -4
تتصف بالتعقيد يف أغلب األحياف، كىذا راجع العتبارات عدة، أنبها طوؿ اعبملة بشكل 
مبالغ فيها، كاستخداـ العبارات اؼبقيدة للمعُب بشكل كبّب لتقييد أجزاء معينة يف اعبملة، أك 

لتقييد اعبملة كلها، إضافة إُف ازدحاـ اعبملة بتفاصيل ذبعل من التمييز بْب أجزائها 
 .(24)صعبا

     كلكي تتم صياغة اعبملة القانونية بصفة جيدة، يستحسن زبصيص صبلة لكل فكرة، 
كاستخداـ اعبمل القصّبة كمتوسطة الطوؿ، كإذا كانت اعبملة طويلة هبب تقسيمها إُف عدة 

، ككذلك استعماؿ الفقرات كالَبقيم كفق (25)صبل، زبصص كل صبلة منها إُف شرح فكرة معينة
نظاـ موحد كمنسق، كذبنب اعبمل اؼبركبة، كأف يتم اللجوء إُف استخداـ اعبمل الفعلية 

، كأف يتم أيضا اختيار األلفاظ اؼبؤدية للمعُب (26)كصيغة اؼببِب للمعلـو بدؿ اؼببِب للمجهوؿ
بدقة، كاالبتعاد عن استعماؿ الكلمات اؼبَبادفة الٍب تؤدم نفس اؼبعُب يف اعبملة الواحدة، 
ألف اللغة القانونية ىي لغة دقيقة كـبتصرة، كوببذ كذلك ذبنب الكلمات الغامضة أك ذات 
اؼبفاىيم اؼبتعددة، كيستحسن أخّبا مراعاة االنسجاـ كالتجانس يف استعماؿ اؼبصطلحات، 
حبيث تستعمل نفس اؼبصطلحات للتعبّب عن نفس اغبالة كمصطلحات أخرل للتعبّب عن 

 .حالة ـبتلفة
تقتضي اؼبمارسة اغبسنة أف تقـو اؽبيئة اؼبكلفة بالصياغة بسلسة من إجراءات التثبت،      

كذلك دبراجعة مسودة مشركع النص عدة مرات، ألف ىذا اإلجراء سيمكنها من التعرض 
  .لكل اؼبسائل الٍب ربتاج إُف اؼبزيد من التوضيح كالتدقيق

 :رصًٛى انُص انزْوٚمٙ ( ب
من أجل تيسّب فهم النص التشريعي كتسهيل تطبيقو، فإف األمر يقتضي تصميم 

 :(27)أحكامو كفق نسق تسلسلي كمنطقي، كذلك باعتماد القواعد التالية
 أجزاء أك ث ذبميع األحكاـ اؼبتصلة دبشركع القانوف مع بعضها البعض، كإحدا-1

 .فصوؿ منفصلة للمجموعات اؼبتباينة من األحكاـ
 زبصيص اؼبادة األكُف لذكر أىداؼ النص التشريعي كمقصده األساسي كؾباؿ -2
 .تطبيقو

 . كضع األحكاـ الرئيسية قبل األحكاـ الفرعية التابعة ؽبا-3
 . كضع األحكاـ ذات التطبيق العاـ قبل األحكاـ اؼبتعلقة حباالت خاصة أك معينة-4
 البدء باألحكاـ الٍب تنص على اغبقوؽ كااللتزامات كاالختصاصات كالسلطات -5

 .قبل تلك الٍب تتناكؿ كيفية فبارستها
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 البدء باألحكاـ الٍب ربدث اؽبيئات قبل تلك الٍب تنص على كيفية أداء عملها -6
 .ككظيفتها
 . كضع األحكاـ الدائمة قبل تلك الٍب ستطبق لفَبة ؿبددة-7
 البدء بذكر كتعريف اؼبصطلحات األساسية اؼبستعملة يف النص قبل استعماؽبا يف -8

 . النص
 

 : ْٛكهخ انُص انزْوٚمٙ(ج
     هبب أف وبتوم أم نص تشريعي على البيانات األساسية التالية الٍب تشكل ىيكلو 

 :األصلي
 كعنواف، كأف يكوف (28)لكل نص تشريعي رقم: رقم كعنواف مشركع النص التشريعي- 

قانونا عضويا أك قانونا عاديا أك أمرا رئاسيا، كإذا كاف النص التشريعي ميعٌدؿ كميتٌمم كجب 
، (يعدؿ كيتمم)يعدؿ أك يتمم أك كليهما معا  (قانوف أك أمر)أف تستعمل عبارة مشركع 

 .  (29)كيضاؼ لو العنواف الكامل للنص ؿبل التعديل أك التتميم كرقمو كتارىبو
اعبهة مصدرة التشريع، مثل القوانْب العادية أك العضوية يصدرىا : سلطة اإلصدار- 

 .  الربؼباف، كاألكامر اؼبتضمنة قوانْب يصدرىا رئيس اعبمهورية
كىي القواعد القانونية الٍب اعتمد عليها النص التشريعي : Lesvisasالتأشّبات - 
السلطة مصدرة النص كأحكاـ الدستور الٍب ؽبا عبلقة بإعداد : ، كالٍب تشمل (30)كمرجعية

النص كالقوانْب السابقة ذات الصلة بالنص ؿبل اإلعداد، كهبب أف يراعي يف ذكر التأشّبات 
، ككذا (الدستور، االتفاقيات إف كجدت، قوانْب عضوية، قوانْب عادية)التسلسل التدرهبي 
 . (31)التسلسل الزمِب

 .االستشارات إف كجدت، كاستشارة ؾبلس الدكلة يف مشاريع القوانْب- 
كىي ؾبمل األحكاـ الٍب مت سنها دبوجب النص : (مضموف النص)أحكاـ النص - 

القانوٓف، كالٍب تشمل التعريف بالنص كبياف أىدافو، يلي ذلك متنو كأخّبا األحكاـ االنتقالية 
: كاػبتامية، كالٍب تصاغ يف شكل مواد كفقرات موزعة على تقسيمات كتفريعات معينة

 .األبواب، األجزاء، األقساـ، كالفصوؿ
كتصاغ مواد النص يف شكل فقرات، مع مراعاة التوازف فيما بينها، كيستحسن أف 

 دائما، غّب أف باقي اغبركؼزبصص كل مادة لفكرة معينة، كهبب صياغة اؼبادة األكُف منو ب
 .(32 )ومنطقياؼبواد تكتب باألرقاـ، كيتم الَبقيم كفق ترتيب تدرهبي 

 ....اؼبوافق لػ ... يف ... تكتب عبارة حرر بػ : تاريخ كمكاف النص- 
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فبرًخ 
 

 :     يف هناية اؼبطاؼ أمكن أف لبلص إُف صبلة من النتائج كاؼبقَبحات نوجزىا فيما يلي
أف الصياغة التشريعية تعترب دبثابة التشريع الوسيط الذم يتم من خبللو إحداث - 

التغيّب السلوكي يف اجملتمع كربقيق التنمية اؼبنشودة، األمر الذم هبعل اؼبكلف بالصياغة 
ناط بو مهمة إيصاؿ التشريع إُف اؼبخاطب بالتشريع بصيغة 

ي
التشريعية يف ربد مهم، إذ ىو اؼب

كاضحة ال ربمل الغموض كاللبس، كلتحقيق ىذه اؼبهمة على أكمل كجو كجب أف زبضع 
 . الصياغة التشريعية جملموعة من القواعد كاؼبتطلبات كالضوابط
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ؼبا كاف ربقيق األىداؼ اؼبتوخاة من النصوص التشريعية يف الدكلة مرىونا دبدل - 
إحداث ىيئة كطنية مستقلة صياغتها بشكل متناسق كمنسجم كسليم، أصبح من الضركرم 

من أجل مراقبة جودة التشريع يف اعبزائر، تتكوف من كفاءات متعددة االختصاصات دبا فيها 
 كتبْبُّل نقائصها  النصوصيعهد إليها دبهمة مراجعة مشاريع- التشريعية اختصاص الصياغة  -

 .كاختبلفاهتا كتقدـ مقَبحاهتا بشأف ذلك
 كتأكيد ،اعبزائرم-  السلطة التشريعية األصيلة -العمل من أجل رد اعتبار الربؼباف - 

حق اؼببادرة باقَباح القوانْب على أرض الواقع، كىذا كي تستعيد ىاتو اؼبؤسسة اؼبهمة دكرىا 
 .يف ـبتلف مراحل العملية التشريعية

اغبرص على توفّب آليات العمل التشريعي كاؼبعلومة التشريعية، كتأمْب بيئة معلوماتية - 
، ككذا ضماف سهولة اغبصوؿ على اؼبعلومة  تساىم يف نشر ثقافة جودة التشريع،مبلئمة

. الثقافية القانونية للمشتغلْب يف ؾباؿ الصياغة
تدريس مادة علم الصياغة القانونية يف معاىد ككليات القانوف، حٌب ال هبد - 

كىا الذين ىبتاركف كظائف القضاء أك أعواف القضاء أك احملاماة أك اؼبنازعات اإلدارية أك يجخر
 .  إدارات التشريعات، صعوبات يف ؾباؿ الصياغة
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اػبطر يزكؿ عندما نعلم أف تدخل السلطة القضائية لسد الثغرات اؼبوجودة يف التشريع يكوف يف ؾباؿ 

سعدل ؿبمد اػبطيب، الدكلة القانونية كحقوؽ اإلنساف، منشورات . د: أنظر كبل من. ؿبدد جدا
مفهـو '، ركبرت ألكسي، فلسفة القانوف .76، ص 2012اغبليب اغبقوقية، الطبعة األكُف، بّبكت، 

، منشورات اغبليب اغبقوقية، الطبعة (ترصبة كامل فريد السالك)، 'القانوف كمفهـو سرياف القانوف
 .87ص ، بّبكت، 2006األكُف، 

تؤدم كثرة مراجعة النصوص القانونية كتعديلها إُف كجود نوع من عدـ االستقرار التشريعي، كما يَبتب - 13
 .عليو من أثار سلبية للمتعاملْب مع النص القانوٓف

نستطيع أف نيعٌرؼ القانوف على أنو صيغة : "NicolasLUHMANNيقوؿ األستاذ نيكوالس لوماف - 14
نفس ركبرت ألكسي، :  أنظر".للنظاـ االجتماعي يستند على تعميم موحد للسلوؾ اؼبعيارم اؼبنتظر

 .40ص اؼبرجع، 
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 .42 علي فبلِف، اؼبرجع السابق، ص. د- 15
 .18ص اؼبرجع السابق، أضبد ؿبمد الرفاعي، . د- 16

1- Voir le site d’internet :http://www.arabruleoflaw.org/Files/pdf2009/MenaCLS-

FRC/Annex15. pdf  

- 17 Ibid. 
 :، منشور باؼبوقع اإللكَبكٓف"الصياغة التشريعية"نقاء بن سلماف البقمي، - 18

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=url 

 .49-48آف سيدماف، ركبرت سيدماف، نالْب أبيسيكّبم، اؼبرجع السابق، ص - 19
". لكل من الوزير األكؿ النواب حق اؼببادرة بالقوانْب ":1996دستور من  119تنص اؼبادة - 20
 .49آف سيدماف، ركبرت سيدماف، نالْب أبيسيكّبم، اؼبرجع السابق، ص - 21
تعرؼ الَبصبة القانونية بأهنا عملية نقل نص ذم صبغة قانونية من لغة إُف أخرل مع مراعاة األنظمة - 22

 دراسة ربليلية  -ترصبة اؼبتبلزمات اللفظية يف قانوف األسرة مبوذجا "تيغزة ىدل، . القانونية
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستّب يف الَبصبة، كلية اآلداب كاللغات، جامعة منتورم -" مقارنة

 .4، ص 2012-2011قسنطينة، اؼبوسم اعبامعي 
 :منشور باؼبوقع اإللكَبكٓف ، "مبادئ الصياغة القانونية"حيدر سعدكف اؼبؤمن، -23

www.nazaha.ia/body.asp?field=news_arabic&id=1542 

.  السابقحيدر سعدكف اؼبؤمن، اؼبرجع- 24
25-Principes de technique législative, Guide de rédaction des textes législatifs et 

réglementaires, Conseil d’Etat، 2008، p 9. 

. نقاء بن سلماف البقمي، اؼبرجع السابق- 26
، مداخلة مقدمة لليـو الدراسي اؼبنظم من "آليات إعداد مشركع قانوف أك تعديلو"بوخارم وبي،  -27

 .13، اعبزائر، ص 2009 فيفرم 15طرؼ مركز البحوث القانونية كالقضائية، يـو 
تدكين تاريخ توقيعو حسب إجراءات كيف اعبزائر تتوِف األمانة العامة للحكومة تصنيف النص كترقيمو -28

. مضبوطة كمقننة داخليا
 . 15 ص اؼبرجع السابق،بوخارم وبي، - 29

En Angleterre et en général dans les pays de commonlawles lois ont deux titres un, long 

titleet un short title, Le long titre، placé en tête de la loi, a fonction descriptive du contenu 

tandis que le court titre est finalisé à la citation de la loi. Il est placé dans un article final de 

la loi. Voir: Rodolfo PAGANO, Aperçu de la rédaction des lois,  Intervention au cours de 

«Pratique du Droit» de l’Institut International de Droit du Développement – Rome, 23 

octobre 2002, p. 12. 

30-Rodolfo PAGANO, Ibid,  p. 14. 

 .16ص نفس اؼبرجع، بوخارم وبي، -31
32- Guide pour la rédaction des textes législatifs, Assemblée nationale, Mai 2009, p. 6. 
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كٔه انًؾكًخ انغُبئٛخ انلٔنٛخ فٙ انُياق انًَهؼ غٛو 
 .انلٔنٙ

 -ؽبنخ ئلهٛى كاهفٕه -
 

 لهٛهِٛ انؽبْو .أ

 يمٓل انمهٕو انمبََٕٛخ ٔاإلكاهٚخ
 -رًََٛٛهذ- انًوكي انغبيمٙ
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    :يمليخ
عقب انتهاء اغبرب العاؼبية الثانية كما شهدنو من جرائم، عرؼ العاَف ذبربة إقامة      

ؿباكم جنائية مؤقتة لبلقتصاص من اجملرمْب الذين قاموا دبختلف االنتهاكات الٍب عرفتها 
" نورنربغ"اؼبعارؾ يف فَبة اغبرب، لذلك مت إنشاء ؿبكمتْب عسكريتْب مؤقتتْب، نبا ؿبكمة 

حملاسبة مرتكيب ىذه اعبرائم، ليستمر العمل هبذه الطريقة كإقامة ؿباكم  "طوكيو"كؿبكمة 
فقد مت فيما بعد تشكيل . مؤقتة  ؼبعاعبة االنتهاكات الٍب قد تقع على الساحة الدكلية

احملكمة الدكلية حملاكمة األشخاص اؼبسئولْب عن االنتهاكات اعبسيمة للقانوف الدكِف 
، بقرار من ؾبلس األمن 1991اإلنسآف الٍب ارتكبت يف إقليم يوغسبلفيا السابقة  منذ عاـ 

، كاحملكمة اعبنائية الدكلية حملاكمة األشخاص  1993شباط / فربار22اؼبؤرخ يف  (808)رقم 
اؼبسئولْب عن أعماؿ اإلبادة اعبماعية كغّب ذلك من االنتهاكات اعبسيمة للقانوف الدكِف 

اإلنسآف اؼبرتكبة يف إقليم ركاندا كاؼبواطنْب الركانديْب اؼبسئولْب عن أعماؿ اإلبادة اعبماعية، 
يناير، / كانوف الثآف 01كغّبىا من االنتهاكات اؼبماثلة يف أراضي الدكؿ اجملاكرة يف فَبة بْب 

تشرين /نوفمرب 08اؼبؤرخ يف (955) بقرار ؾبلس األمن رقم 1994ديسمرب / كانوف األكؿ 31ك
 .1994الثآف 

     كعلى إثر التجارب السابقة، جاء مشركع نظاـ ركما األساسي إلنشاء ؿبكمة جنائية 
، زبتص دبحاكمة األشخاص الطبيعيْب فبن تثبت التحقيقات إدانتهم 1989دكلية لعاـ 

بارتكاب اعبرائم الٍب تدخل يف اختصاص احملكمة احملدد بواسطة نظامها األساسي يف أربعة 
كقد . جريبة اإلبادة اعبماعية كجرائم اغبرب كجرائم ضد اإلنسانية كجريبة العدكاف: جرائم ىي

، ؼبا 2002 سبوز/ جويلية01دخل النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية حيز النفاذ يف 
 .دكلة (60)بلغ عدد الدكؿ اؼبصدقة عليو ستْب 
، القاضي بإحالة 2005 آذار/ مارس31اؼبؤرخ يف  1593     كقد أصدر ؾبلس األمن القرار 

من  (16)الوضع يف إقليم دارفور إُف احملكمة اعبنائية الدكلية، كفق نص اؼبادة السادسة عشر 
النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية، ليعرؼ النزاع يف اإلقليم  تطورا آخر بصدكر 

 .مذكرات اعتقاؿ يف حق العديد القيادات السودانية منها الرئيس السودآف شخصيا
 

 انًجؾش األٔل
 .كاهفٕه أٍبً رلفم انًؾكًخ انغُبئٛخ انلٔنٛخ فٙ انُياق انًَهؼ فٙ ئلهٛى

     يكوف البحث يف أساس تدخل احملكمة اعبنائية الدكلية يف النزاع اؼبسلح يف إقليم 
دارفور من خبلؿ التعرض إُف موضوع اختصاص احملكمة اعبنائية الدكلية، كمنو التوصل إُف 

 .العبلقة الٍب تربط بْب النزاع اؼبسلح كاحملكمة باعتبارىا جهة قضائية الدكلية اؼبختصة
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من النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية  (12)     يف البداية نصت اؼبادة الثانية عشر 
الدكلية على الشركط اؼبسبقة ؼبمارسة احملكمة الختصاصها بشأف جريبة ما، إذ هبب  أف 

كيبكن . تكوف اعبريبة ؿبل االهتاـ قد ارتكبت يف إقليم دكلة طرؼ، أك دبعرفة أحد رعاياىا
للمحكمة أف سبارس اختصاصها بالنسبة للدكؿ الٍب ليست طرفا يف نظامها األساسي، إذا 
كافقت  مثل ىذه الدكلة على فبارسة االختصاص كبشرط أف تكوف اعبريبة قد ارتكبت يف 

 .(2)إقليم ىذه الدكلة، أك يكوف اؼبتهم أحد رعاياىا
     كعليو سبارس احملكمة اختصاصها على صبيع األشخاص الذين يرتكبوف أشد اعبرائم 
خطورة موضع االىتماـ الدكِف، كال تعفي الصفة الرظبية للشخص سواء كاف رئيس دكلة  أك 
حكومة  أك عضو يف اغبكومة  أك يف الربؼباف  أك  فبثبل منتخبا  أك موظفا  حكوميا  من 

اؼبسئولية اعبنائية، كما أهنا ال تشكل يف حد ذاهتا سببا لتخفيف العقوبة، كال يعتد بأم نوع 
 .من اغبصانات كاالمتيازات

     أما من حيث اعبرائم، فيقتصر اختصاص احملكمة على أشد أنواع اعبرائم خطورة، 
جريبة اإلبادة : من النظاـ األساسي كىي (05 )ةكالٍب كرد النص عليها يف اؼبادة اػبامس

اعبماعية، كجرائم اغبرب، كاعبرائم ضد اإلنسانية، كجريبة العدكاف، حيث ال تسقط ىذه 
اعبرائم الٍب تدخل يف اختصاصها بالتقادـ أيا كانت مدتو، كيبتد النطاؽ الزمِب الختصاص 
احملكمة ليشمل اعبرائم الٍب ترتكب بعد دخوؿ نظامها األساسي حيز النفاذ، كمن شبة فبل 

اختصاص للمحكمة على اعبرائم الٍب كقعت قبل دخوؿ النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية 
 (3).2002سبوز /يوليو 01الدكلية حيز النفاذ أم قبل

 إُف اؼبدعي 2002يوليو / سبوز01     لقد أحاؿ ؾبلس األمن الوضع القائم يف دارفور  منذ 
العاـ للمحكمة اعبنائية الدكلية، ك ذلك بعد إطبلعو على نص تقرير عبنة التحقيق الدكلية 

 على قرار ابشأف انتهاكات القانوف الدكِف اإلنسآف كقانوف حقوؽ اإلنساف يف دارفور، بناء
كيشّب ىذا األخّب إُف اؼبادة . 2004أيلوؿ /رسبتمب 18 بتاريخ 1564ؾبلس األمن رقم 
من النظاـ األساسي للمحكمة، كالٍب تقضي بأنو ال هبوز البدء أك  (16)السادسة عشر 

شهرا بناء على طلب  (12)اؼبضي يف ربقيق أك مقاضاة دبوجب ىذا النظاـ  ؼبدة إثِب عشر 
من ؾبلس األمن إُف احملكمة هبذا اؼبعُب الذم يتضمنو قرار يصدر عن اجمللس دبوجب الفصل 

 . (4)السابع من ميثاؽ األمم اؼبتحدة، كيبكن  للمجلس ذبديد ىذا الطلب بالشركط ذاهتا
من نفس النظاـ كربت عنواف فبارسة االختصاص، فتنص على أف  (13)     أما اؼبادة 

كفقا ألحكاـ  (05)سبارس احملكمة اختصاصها فيما يتعلق جبريبة مشار إليها يف اؼبادة اػبامسة 
 (5):ىذا النظاـ األساسي يف األحواؿ التالية
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حالة يبدك فيها  (14)إذا أحالت دكلة طرؼ إُف اؼبدعي العاـ  كفقا للمادة الرابعة عشر  -أ
 .أف جريبة  أك أكثر من ىذه اعبرائم قد ارتكبت

 إذا أحاؿ ؾبلس األمن، متصرفا دبوجب الفصل السابع من ميثاؽ األمم اؼبتحدة، حالة -ب
 .إُف اؼبدعي العاـ يبدك فيها أف جريبة أك أكثر من ىذه اعبرائم قد ارتكبت

 إذا كاف اؼبدعي العاـ قد بدأ دبباشرة ربقيق فيما يتعلق جبريبة من ىذه اعبرائم كفقا -ج
 (.15)للمادة اػبامسة عشر 

     كمنو فإف فبارسة احملكمة اعبنائية الدكلية الختصاصها يف اعبرائم الٍب عرفها إقليم 
دارفور يبدكا كاضحا من خبلؿ توظيف ؾبموعة من النصوص كاإلجراءات القانونية، بغية 

 31 اؼبؤرخ يف 1593الوصوؿ إُف ىذه اإلحالة دبوجب قرار ؾبلس األمن رقم 
    .2005آذار/مارس

 ذيف ىذه العملية القانونية الٍب جرت إلحالة الوضع القائم يف دارفور من أول خطوة     ك
 إُف اؼبدعي العاـ للمحكمة اعبنائية الدكلية، ىي اعتبار الوضع القائم يف 2002يوليو / سبوز01

من اؼبيثاؽ األفبي،  (39)دارفور هتديدا للسلم كاألمن الدكليْب دبوجب اؼبادة التاسعة كالثبلثْب 
كعلى أساس ذلك كحبسب سلطتو التقديرية، يقرر ؾبلس األمن إذا كاف الوضع يف إقليم 

دارفور يشكل هتديدا للسلم كاألمن الدكليْب أك اإلخبلؿ بو، أك عمبل من أعماؿ العدكاف، 
كمن شبة فتح الباب كاسعا أماـ ؾبلس األمن الستخداـ الصبلحيات القانونية الواردة يف نص 

، كالٍب تصل غبد استخداـ القوة (42)، كالثانية كاألربعْب (41)اؼبادتْب الواحدة كاألربعْب 
 .اؼبسلحة كوسيلة ضغط كهتديد على اغبكومة السودانية

، كالٍب جاءت مرة أخرل بزعم مواصلة جهود حفظ السلم كاألمن أما الخطوة الثانية     
الدكليْب، كربت بنود الفصل السابع دائما، فهي تشكيل عبنة ربقيق دكلية لبحث طبيعة 

انتهاكات القانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف كالقانوف الدكِف اإلنسآف الٍب يعرفها إقليم دارفور، 
 18 اؼبؤرخ يف 1556 قرار ؾبلس األمن رقم بكمعرفة اؼبتسببْب يف تلك االنتهاكات دبوج

 25كقد أهنت اللجنة تلك اؼبهمة كرفعت تقريرىا إُف األمْب العاـ يف . 2004أيلوؿ /سبتمرب
 .2005يناير / جانفي31كالذم أكدعو بدكره أمانة ؾبلس األمن يف . 2005جانفي /يناير

     لقد كاف ؿبتول تقرير عبنة التحقيق يف األكضاع القائمة يف دارفور عبارة عن تقصي 
جملموعة اعبرائم الٍب عرفها إقليم دارفور، من خبلؿ إبراز أىم األحداث كؿباكلة سردىا بطريقة 
تسمح بتحديد اؼبتسببْب يف ذلك، سواء من اغبكومة السودانية أك من اؼبتمردين، للوصوؿ 
فيما بعد إُف التوصيف القانوٓف ؽبذه االنتهاكات يف شكل جرائم عامة، ىي جرائم حرب 

يف الوقت نفسو نفت  عبنة التحقيق الدكلية أم كجود عبريبة اإلبادة . كجرائم ضد اإلنسانية
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اعبماعية، كذلك لتخلف الركن اؼبعنوم اػباص، الذم ينم عن كجود نية مبيتة إلبادة سكاف 
 .اإلقليم
، من ؾبموع إجراءات إحالة الوضع القائم يف دارفور إُف أما الخطوة الثالثة واألخيرة     

 31 اؼبؤرخ يف 1593 األمن رقم ساؼبدعي العاـ للمحكمة اعبنائية الدكلية، ىي صدكر قرار ؾبل
 01 كالذم نص بصريح العبارة أف األكضاع يف إقليم دارفور بداية من 2005 آذار/مارس
، زبضع للتحقيق على يد اؼبدعي العاـ للمحكمة اعبنائية الدكلية، ىذا 2003يوليو /سبوز

من النظاـ األساسي للمحكمة  (فقرة ب 13)كبنص اؼبادة الثالثة عشر  (اؼبدعي العاـ)األخّب 
اعبنائية الدكلية يباشر اختصاصو للتحقيق يف ؾبموع اعبرائم الٍب تضمنها التقرير النهائي للجنة 

 ؾبلس األمن قد أحاؿ إُف اؼبدعي العاـ القضية متصرفا دبوجب الفصل فالتحقيق الدكلية، أل
 . (6)السابع من ميثاؽ األمم اؼبتحدة

     لقد منح النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية اؼبدعي العاـ مدة إثِب عشرا 
شهر، يستطيع من خبلؽبا  البحث كالتحرم كالتحقيق يف اعبرائم الٍب عرفها إقليم  (12)

دارفور، كىي دبثابة مدة لتنسيق عمل ؾبلس األمن كفق سرياف ؾبريات التحقيق، كمدل 
 .(7)استجابة األطراؼ السودانية اؼبتهمة ألكامر القبض الٍب صدرت فيما بعد يف حقهم

     لقد كانت اػبطوات الثبلثة السابقة متسلسلة قانونيا، كمتوافقة مع نصوص مواد ميثاؽ 
األمم اؼبتحدة كالنظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية ؽبدؼ كاحد ىو إضفاء الشرعية 

القانونية البلزمة على ـبتلف إجراءات التحقيق، كاالستدعاء أماـ احملكمة للعديد من 
الشخصيات الٍب تتمتع بامتيازات كحصانات دبوجب القانوف الداخلي، كحٌب القوانْب الدكلية 
االتفاقية كاألعراؼ الدبلوماسية الٍب سبنح رؤساء الدكؿ كاغبكومات حصانات خاصة ذبعلهم 

 .دبنأل كلي عن اؼبساءلة القانونية

 
انًجؾش انضبَٙ 

. رلفم انًؾكًخ انغُبئٛخ انلٔنٛخ فٙ انُياق انًَهؼ فٙ ئلهٛى كاهفٕه
 بإحالة اؼبشتبو 2005آذار /مارس31اؼبؤرخ يف  1593     أصدر ؾبلس األمن القرار رقم 

فيهم  بارتكاب جرائم حرب يف دارفور كجرائم ضد اإلنسانية إُف احملكمة  اعبنائية الدكلية 
الواليات "ك" الصْب"ك" ركسيا" دكلة كامتناع أربعة دكؿ ىي (11)دبوافقة إحدل عشر 

 وباؿ فيها ملف قضية من كىذه ىي اؼبرة األكُف الٍب. عن التصويت" اعبزائر" ك"اؼبتحدة
، حيث كاف ؾبلس األمن قبل 1998ؾبلس األمن  إُف احملكمة  اعبنائية منذ تأسيسها عاـ 

ذلك يلجأ من خبلؿ السلطات اؼبخولة لو دبوجب الفصل السابع  لتكوين ىيئات تساعده 
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يف إقرار السلم كاألمن الدكِف، كىو الذم إعتمد عليو يف إنشاء احملاكم اعبنائية  اؼبؤقتة  
 . (8)"ركاندا"كيف " يوغسبلفيا"جملرمي اغبرب  يف 

     كنص قرار إحالة اؼبشتبو يف ارتكاهبم عبرائم حرب يف دارفور إُف احملكمة اعبنائية 
الدكلية على أف ؾبلس األمن قد أخذ يف عْب االعتبار تقرير اللجنة الدكلية لتقصي اغبقائق 
حوؿ انتهاكات القانوف الدكِف اإلنسآف كقانوف حقوؽ اإلنساف يف دارفور، كأيضا البند 

، الذم يقضي بعدـ إجراء ربقيق قضائي 1998من معاىدة ركما لعاـ  (16)السادس عشر 
شهرا من طلب  (12)أك رفع أية دعول قضائية أماـ احملكمة اعبنائية الدكلية خبلؿ إثِب عشرة 

من نظاـ ركما األساسي،  (79) ك(75)ؾبلس األمن ذلك اإلجراء، مع اإلشارة إُف اؼبادتْب 
كإذ يشجع الدكؿ على اإلسهاـ يف الصندكؽ اإلستئمآف للمحكمة اعبنائية الدكلية اؼبخصص 
للضحايا، قرر اجمللس أف الوضع يف السوداف ال يزاؿ يشكل هتديدا للسلم كاألمن الدكليْب، 

إُف اؼبدعي العاـ للمحكمة اعبنائية  2002 سبوز/كعليو أحاؿ الوضع يف دارفور منذ يوليو
الدكلية، كدعى اجمللس من خبلؿ قرار اإلحالة إُف إنشاء آليات للتحقيق  كاؼبصاغبة تضم 

قطاعات اجملتمع السودآف لتتكامل مع اإلجراءات القضائية للمحكمة،  كتدعم إعادة السبلـ 
 .الشامل بالتعاكف مع اإلرباد اإلفريقي

 الدكؿ اؼبسانبة فيف فقرتو السادسة على إخضاع مواطِب أية دكلة ـ 1593     كنص القرار 
من خارج السوداف ال تكوف طرفا يف نظاـ ركما األساسي، أك مسئوليها أك  أفرادىا اغباليْب 
أك السابقْب للوالية  اغبصرية لتلك الدكلة اؼبسانبة عن كل ما يدعى بارتكابو، أك االمتناع 

عن ارتكابو من أعماؿ نتيجة  للعمليات الٍب أنشأىا أك أذف هبا اجمللس أك اإلرباد اإلفريقي، 
أك فيما يتصل هبذه العمليات، ما َف تتنازؿ  تلك الدكلة  اؼبسانبة عن ىذه الوالية اغبصرية 

 َف  يتضمن ربميل األمم اؼبتحدة النفقات اؼبالية اػباصة ؽتنازال كاضحا، كلكن القرار الساب
للمحكمة اعبنائية " ركما"باحملاكمة، على أساس أف تتحملها الدكؿ األعضاء يف معاىدة
 .(9)الدكلية كالدكؿ الٍب تود التطوع بإسهامات مالية ؽبذه احملاكمات

 الدكلية لتقدٔف تقرير عن سّب ة     كدعى ؾبلس األمن اؼبدعي العاـ للمحكمة اعبنائي
أشهر حوؿ اإلجراءات  (06)أشهر، كتقدٔف تقرير ثآف كل ستة  (03)اإلجراءات كل ثبلثة 

كحث اجمللس الدكؿ كاؼبنظمات اإلقليمية كالدكلية . الٍب ازبذت بالفعل على أرض الواقع
اؼبهتمة بقضية دارفور على التعاكف لتطبيق القرار اؼبذكور، كدعا اجمللس األمن كبل من احملكمة 

اعبنائية الدكلية كاإلرباد اإلفريقي لوضع الَبتيبات البلزمة  لتسهيل عمل اؼبدعي العاـ، 
 .كإجراءات احملاكمة، كضباية حقوؽ اإلنساف يف دارفور

، قرر اؼبدعي 2005 آذار/ مارس31     فعقب اإلحالة الصادرة عن ؾبلس األمن بتاريخ 
، فتح ربقيق يف الوضع "لويس مورينو أككامبو"العاـ الرئيسي للمحكمة اعبنائية الدكلية السيد 
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السائد يف دارفور بالسوداف، حيث تلقى اؼبدعي العاـ ؿبفوظات، ككثائق عبنة التحقيق الدكلية 
اؼبعنية بدارفور، كما طلب مكتب اإلدعاء العاـ معلومات من مصادر ـبتلفة، ما أدل إُف 

كقد استمع مكتب اإلدعاء العاـ إُف أكثر من طبسْب خبّبا مستقبل، . صبع آالؼ الوثائق
كبعد ىذا التحليل قرر اؼبدعي العاـ أف اؼبتطلبات القانونية لبدء التحقيق قد أستوفيت، كأف 
التحقيق سيتطلب تعاكنا مستمرا من قبل السلطات الوطنية كالدكلية، كسيشكل جزءا من 

جهد صباعي يكمل اؼببادرات الٍب يقـو هبا اإلرباد اإلفريقي  كغّبه من أجل  إهناء العنف يف 
 .(10)دارفور، كتعزيز العدالة 

 27يف " أضبد ىاركف"     ككانت أكُف نتائج التحقيق السابق مع صدكر أمر بالقبض على 
، "أضبد ىاركف"اؼبدعو " أضبد ؿبمد ىاركف" يف قضية اؼبدعي العاـ ضد 2007نيساف / أفريل

 يف قضية اؼبدعي 2007 نيساف/أبريل 27بتاريخ "  علي كوشيب"كأمر بالقبض الثآف  على 
 (11)". علي كوشيب"اؼبدعو "  علي ؿبمد علي عبد الرضباف"العاـ ضد 

الذم شغل منصب كزير دكلة يف كزارة "- أضبد ىاركف"     لقد ضبل أمر القبض على 
، كتوُف 2005 سبتمرب/إُف غاية أيلوؿ 2003 نيساف/الداخلية غبكومة السوداف من أبريل

 ةبصفتو ىذه إدارة مكتب أمن دارفور، كالتنسيق بْب كل اؽبيئات اغبكومية اؼبعنية دبكافح
عدة - التمرد دبا يف ذلك الشرطة، كالقوات اؼبسلحة، كاألمن الوطِب، كميليشيا اعبنجويد

من النظاـ  (ج /ب/25/3)أسباب لبلعتقاد أنو يتحمل اؼبسؤكلية اعبنائية  دبقتضى اؼبادة 
األساسي يف ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية، كجرائم حرب، كما ىو مبْب بالتحديد يف الئحة 

 ةهتمة مفصلة كمؤرخ (51)التهم الواردة يف طلب اإلدعاء العاـ، كالٍب عددىا كاحد كطبسوف 
 .حبسب تاريخ كمكاف ارتكاهبا

 نيساف/أبريل 27 ، كالذم صدر يف"علي كوشيب"     كخبصوص أمر القبض على 

 اعبنجويد الٍب كانت تنفذ عملياهتا ا، فقد عرؼ اؼبعِب باألمر بوصفو أحد قادة ميليشي2007
جنبا إُف جنب مع القوات اؼبسلحة السودانية، كقد شارؾ شخصيا يف بعض اؽبجمات ضد 

، حيث ارتكبت 2004 اذار/كمارس  2003 اغسطس/السكاف اؼبدنيْب يف فَبة بْب آب
أعماؿ قتل كاغتصاب كتعذيب كهنب، كبالتاِف فيتحمل كامل اؼبسؤكلية اعبنائية دبقتضى اؼبادة 

من النظاـ األساسي يف ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية كجرائم حرب، كما ىو  (د/أ/25/3)
مبْب يف الئحة التهم الواردة ضمن طلب اإلدعاء العاـ كالٍب تضمنت كاحدا كطبسوف هتمة 

 . عجلت بصدكر أمر بالقبض عليو(51)
" عمر حسن البشّب"     أما أمر القبض الثالث، فقد جاء يف قضية اؼبدعي العاـ ضد 

نيساف /يف أبريل" الفاشر" أنو كبعد اؽبجـو الذم شن على مطار ثالرئيس السودآف، حي
 ارتكبت القوات اغبكومية السودانية يف ـبتلف أكباء منطقة  2008 يوليو/ سبوز14 حٌب 2003
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دارفور جرائم ضد اإلنسانية، مشلت القتل كاإلبادة كالنقل القسرم كالتعذيب كاالغتصاب 
عمر حسن "من النظاـ األساسي، كدبا أف  الرئيس (ز/ك/د/ب/أ/7/1)بنفس مفهـو اؼبواد 

كاف رئيس دكلة السوداف، كالقائد العاـ  للقوات اؼبسلحة  فعليا كقانونيا، من شهر " البشّب
، كأنو يف منصبو ىذا أدل دكرا أساسيا يف 2008يوليو / سبوز14 إُف 2003 آذار/مارس

تنسيق، ككضع كتنفيذ ضبلة اغبكومة السوداف ؼبكافحة التمرد مع سياسيْب كقادة عسكريْب 
 أمرا بالقبض عليو الرتكابو جرائم 2009 آذار/ مارس04 خكعليو فقد صدر بتارم. آخرين
 (12). كجرائم ضد اإلنسانيةبحر

، أصدرت دائرة االستئناؼ باحملكمة اعبنائية الدكلية 2010شباط / فرباير03     كبتاريخ 
عمر "قرارىا بشأف االستئناؼ اؼبقدـ من جانب اإلدعاء العاـ يف قضية اؼبدعي العاـ ضد 

 04 التمهيدية األكُف الصادر يف     ة، حيث قررت كباإلصباع إلغاء قرار الدائر"حسن البشّب
، يف شقو الذم رفضت فيو الدائرة التمهيدية األكُف إصدار أمرا بالقبض 2009آذار /مارس

 االستئناؼ من الدائرة ة، كقد طلبت دائر(13)"البشّب"بتهمة اإلبادة اعبماعية يف حق الرئيس 
  (14).التمهيدية النظر ؾبددا يف ما إذا كاف ينبغي تضمْب أمر القبض هتمة اإلبادة اعبماعية

     كالقضية الرابعة الٍب عرضت أماـ احملكمة اعبنائية الدكلية خبصوص الوضع يف دارفور 
، حيث ترل الدائرة التمهيدية بأف اؽبجـو على "حبر إدريس أبو قردة"زبص اؼبدعي العاـ ضد 

العسكرم الذم نفذتو قوات منشقة عن حركة العدؿ كاؼبساكاة، بقيادة "  حسكنيتا"موقع 
 (08) جنود اإلرباد اإلفريقي، كإصابة شبانية ف قتيبل ـ(12)قد خلف اثِب عشر " أبو قردة"

آخرين جبراح بليغة باإلضافة إُف اػبسائر اؼبادية،كاؼ إلصدار أمر باغبضور أماـ احملكمة 
 كىو الذم حدث بالفعل، فقد مثل 2008تشرين الثآف /نوفمرب 30اعبنائية الدكلية بتاريخ 

، ليكوف بذلك أكؿ مشتبو بو يبثل 2009آيار  / مايو18اؼبشتبو بو طواعية أماـ احملكمة يف 
تشرين األكؿ / أكتوبر19كبتاريخ .  دارفور بالسودافةأماـ احملكمة اعبنائية الدكلية يف إطار حاؿ

، افتتحت أماـ الدائرة التمهيدية األكُف باحملكمة اعبنائية الدكلية جلسة اعتماد التهم يف 2009
تشرين األكؿ /  أكتوبر29لتستمر حٌب " حبر إدريس أبو قردة"قضية اؼبدعي العاـ  ضد 

 02 خ األكُف للمحكمة اعبنائية الدكلية بتارمة الدائرة التمهيدمت، ىذا كقد رفض2009
زعيم اؼبتمردين السودانيْب، " لبحر إدريس أبو قردة" االهتامات اؼبوجهة 2010شباط /فرباير

من أفراد قوات حفظ السبلـ التابعة لئلرباد ( 12)بأنو ساعد يف التنسيق لقتل اثِب عشر 
، كاعتربت الدائرة التمهيدية أنو ال يبكن ربميلو اؼبسؤكلية اعبنائية 2007اإلفريقي يف دارفور يف 

ىذا كقد  تقدـ اإلدعاء العاـ يف . عن اؽبجـو لعدـ كجود الدليل الكاؼ كالقاطع عن ذلك
احملكمة اعبنائية الدكلية، بطلب رظبي للدائرة التمهيدية األكُف يف احملكمة لبلستئناؼ ضد 
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ضد حبر إدريس "القرار السابق، الذم ينص على رفض االهتامات الٍب كجهها اإلدعاء العاـ  
 .(15 )"أبو قردة

 
 انًجؾش انضبنش

.رمٛٛى كٔه انًؾكًخ انغُبئٛخ انلٔنٛخ فٙ انُياق انًَهؼ فٙ ئلهٛى كاهفٕه  
     يتميز العمل على تقييم أداء احملكمة اعبنائية الدكلية يف النزاع اؼبسلح يف إقليم دارفور 
بطابعو اؼبؤقت، ذلك أف اإلجراءات كاؼبتابعة أماـ احملكمة الزالت مستمرة، عدا قضية اؼبدعي 

الٍب انتهت إُف براءة ىذا األخّب من ـبتلف التهم اؼبنسوبة " إدريس حبر أبو قردة"العاـ ضد 
إليو، غبْب الفصل يف استئناؼ اؼبدعي العاـ، فيما تواصل القضايا األخرل طريقها إُف 

عمر حسن "التصعيد أكثر فأكثر، يف ظل التحدم الظاىر للعياف بْب الرئيس السودآف 
حيث تتواُف زيارات ". لويس مورينو اككامبو" كاؼبدعي العاـ للمحكمة اعبنائية الدكلية" البشّب

الرئيس السودآف عمر البشّب ؼبختلف عواصم العاَف كخاصة العربية كاإلفريقية، مع استمرار 
 القانونية حملاكمة تدعوات اؼبدعي العاـ للرئيس السودآف بتسليم نفسو كالتمتع بالضمانا

 . عادلة الٍب حـر منها مواطنْب سودانيْب يف دارفور
     كأكؿ نقطة ينبغي حبثها ىي مدل اختصاص احملكمة اعبنائية الدكلية يف ؿباكمة الرعايا 

 أف اختصاص ةالسودانيْب من حيث الزماف، لقد أكد نص النظاـ األساسي للمحكم
احملكمة ال يشمل صبيع اعبرائم  الٍب ارتكبت فيما مضى كقبل سرياف معاىدة إنشاء احملكمة، 

دبعُب أنو يسرم فقط على اعبرائم  الٍب سَبتكب بعد دخوؿ . كإمبا ىو اختصاص مستقبلي
من النظاـ ( 24) ك (11)النظاـ األساسي حيز النفاذ، كقد مت تأكيد ىذا اؼببدأ يف اؼبادتْب 

قد ميزت لبدء ( 11)األساسي  إلنشاء احملكمة اعبنائية الدكلية، حيث أف اؼبادة اغبادية عشر 
 :اختصاص احملكمة الزمآف بْب حالتْب

كىي فئة الدكؿ األطراؼ يف النظاـ األساسي، كالٍب يسرم اختصاص احملكمة يف  (-1
 .مواجهتها دبجرد دخوؿ النظاـ األساسي حيز النفاذ

 كىي فئة الدكؿ الٍب َف تنضم بعد بدء سرياف اؼبعاىدة، كيف مثل ىذه اغبالة فإف -2
 يوما من (60)اختصاص احملكمة سوؼ يسرم يف اليـو األكؿ من الشهر الذم يلي الستْب 

كعليو فإف تبِب احملكمة اعبنائية الدكلية ؼببدأ  .(16)إيداع تلك الدكلة لوثيقة التصديق
االختصاص اؼبستقبلي، إمبا ىو تطبيق للقاعدة العامة بعدـ جواز تطبيق القوانْب اعبنائية بأثر 

 .رجعي، بل تسرم ىذه القوانْب بأثر فورم كمباشر كال ترتد إُف اؼباضي
 2005آذار /مارس 31 اؼبؤرخ يف 1593     كعند مطابقة ذلك مع نص قرار ؾبلس األمن 

 إُف 2002يوليو /سبوز 01يف فقرتو األكُف، الٍب تنص على إحالة الوضع القائم يف دارفور منذ 



139 
 

اؼبدعي العاـ للمحكمة اعبنائية الدكلية، حيث أف ىذا التاريخ ىو تاريخ نفاذ النظاـ 
 من حصر ؾباؿ اؼبساءلة اعبنائية بتاريخ ضكمنو فالغر. األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية

 ىو إدخاؿ معظم االنتهاكات الٍب عرفها اإلقليم ضمن االختصاص 2002يوليو /سبوز 01
 .الشخصي كالزمآف للمحكمة اعبنائية الدكلية

     كتتعلق النقطة الثانية دبدل اختصاص احملكمة النظر يف اعبرائم الٍب عرفها إقليم 
دارفور، من حيث الدكؿ أك األشخاص الذين يبكن مبلحقتهم قضائيا، إذ زبتص احملكمة 
بنظر الدعول مٌب كانت اعبريبة ؿبل االهتاـ مرتكبة يف إقليم دكلة طرؼ أك دبعرفة أحد رعايا 

،كما زبتص احملكمة  أيضا بنظر الدعول عندما توافق دكلة (12/2)ىذه الدكلة حبسب اؼبادة 
ليست طرفا يف النظاـ األساسي على اختصاص احملكمة، كعندما تكوف اعبريبة قد ارتكبت 

 من النظاـ األساسي (12/3) اؼبادة بيف إقليم ىذه الدكلة أك يكوف اؼبتهم أحد رعاياىا حبس
للمحكمة، مع العلم أف السوداف ليس طرفا يف النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية، 

كَف تتم إجراءات  2000 أيلوؿ/سبتمرب 09 كقعت على النظاـ األساسي بتاريخ ثحي
التصديق، فبا يفرض على السوداف االمتناع عن أم تصرؼ من شأنو تعطيل إسباـ التصديق 

 من اتفاقية فيينا للمعاىدات اؼبؤرخة يف (18)على النظاـ األساسي كفق ما تنص عليو اؼبادة 
كمنو فإف اختصاص احملكمة َف ينعقد حبسب ما سبق، إمبا يتعلق  (17).1969 آيار/ مايو23

من النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية  (ب/13)األمر حبالة أخرل نصت عليها اؼبادة 
حيث يبكن جمللس األمن ازباذ قرار بإحالة اغبالة الٍب يشتبو فيها حدكث جرائم، . الدكلية

 .طبقا للفصل السابع من ميثاؽ األمم اؼبتحدة دبا يهدد السلم كاألمن الدكليْب
 األشخاص الطبيعيْب الذين ل الدكلية فقط علة     كينطبق اختصاص احملكمة اعبنائي

 من النظاـ (26 ) ك(25)ك( 01) حبسب نصوص اؼبواد (18 )يرتكبوف جريبة بعد بلوغهم سن
 من (27 ) بالصفة الرظبية مهما كانت طبيعتها كفق نص اؼبادةداألساسي للمحكمة، كال يعت

كؼبا كاف معظم اؼبشتبو فيهم سودانيي اعبنسية، كذباكزكا السن القانونية . النظاـ األساسي
 .للمساءلة اعبنائية بكثّب، فإف اختصاص احملكمة اعبنائية قائم يف ىذه النقطة

     كمنو لبلص إُف انعقاد اختصاص احملكمة اعبنائية الدكلية بنظر انتهاكات القانوف 
الدكِف غبقوؽ اإلنساف كالقانوف الدكِف اإلنسآف الٍب عرفها إقليم دارفور، الٍب تضمنها تقرير 

 تاريخ نفاذ النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية 2002 يوليو/سبوز 01عبنة التحقيق الدكلية منذ 
. 1593 تاريخ إحالة الوضع القائم يف دارفور بالقرار 2005 آذار/ مارس31الدكلية إُف غاية 

 األمم اؼبتحدة، ميثاؽفالقرار يتمتع بكل الشرعية القانونية كفق ـبتلف النصوص القانونية سواء 
ىذه . (18)أك النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية، إال أنو يفتقد للمشركعية البلزمة

اؼبشركعية الٍب ذبعل اؽبدؼ من القرار البحث عن العدالة كزبليص اجملتمع الدكِف من 
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االنتهاكات اعبسيمة للقانوف الدكِف اإلنسآف مهما كاف مقَبفها سواء دكلة من العاَف الثالث 
 .أك دكلة تتمتع حبق النقض داخل ؾبلس األمن

     فعلى الرغم من أف نظاـ ركما األساسي قد دخل حيز النفاذ فعبل، كأف عدد الدكؿ 
، إال أف اؼبعارضة األمريكية إلنشاء 2009 سبوز/ جويلية21 دكلة حٌب (110)اؼبصدقة عليو بلغ 

ىذه احملكمة تظل العقبة األبرز أماـ ربقيق تطلعات كتلبية األمنيات يف توفّب ضباية فعالة 
فهناؾ رفض كامل للمحكمة اعبنائية . كعادلة لضحايا انتهاكات القانوف الدكِف اإلنسآف

الدكلية من قبل الواليات اؼبتحدة األمريكية،  فهي زبشى أف وبد كجودىا من قدرهتا على 
ربقيق مصاغبها  كالدفاع عنها، كما تشعر بالقلق من إمكانية مساءلة جنودىا الذين 

يشاركوف يف عمليات حفظ السبلـ، أك اؼبنتشرين يف القواعد األمريكية عرب ـبتلف دكؿ 
كعلى الرغم من توقيع الواليات اؼبتحدة األمريكية على النظاـ األساسي للمحكمة . (19)العاَف

أهنا  2002 آيار/مايو 06 إال أهنا أعلنت يف ،2000ديسمرب/ كانوف األكؿ31اعبنائية الدكلية يف 
قامت بإشعار األمم اؼبتحدة رظبيا أهنا ال تنوم أف تصبح طرفا يف نظاـ ركما األساسي، كأهنا 
تسحب توقيعها على ىذه اؼبعاىدة، كتتحرر بالتاِف من أية التزامات يفرضها عليها ميثاؽ 

 . ركما
 اتصلت الواليات 2002جويلية /     كتكملة لكل ذلك، فإنو كمنذ أكاخر شهر سبوز

 مع ىذه الدكؿ ةاؼبتحدة األمريكية بكل دكؿ العاَف من أجل الدخوؿ يف اتفاقيات ثنائي
 . لضماف عدـ تسليم اؼبواطنْب األمريكيْب إُف احملكمة اعبنائية الدكلية

     كقد ىددت الواليات اؼبتحدة األمريكية الدكؿ الٍب ترفض الدخوؿ يف االتفاقات 
بقطع اؼبساعدات االقتصادية كاؼبالية عنها، فبا دفع بالعديد من الدكؿ إُف التوقيع على ىذه 

كمنو فإف العدالة الدكلية يف ظل ميزاف القول اغباِف تظل خاضعة للقول  (20).االتفاقيات
الكربل فبا وبوؿ دكف ربقيق الغاية منها كإهباد قضاء جنائي دكِف من شأنو أف يكفل اغبقوؽ 

 .اإلنسانية عبميع األفراد على حد السواء
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 فبرًخ
 

     تعد ذبربة القضاء اعبنائي الدكِف فبثلة يف احملكمة اعبنائية الدكلية حديثة نوعا ما قامت 
كبديل عن القضاء اعبنائي اؼبؤقت، حبيث كضعت احملكمة اعبنائية الدكلية ىدفها ربقيق 

العدالة مهما كانت صفة مرتكيب ـبتلف انتهاكات القانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف، كالقانوف 
 .الدكِف اإلنسآف

كفيما بعد  احملاكم اؼبؤقتة  ''نورنربغ'' ، ك''طوكيو''     كمع إف  ذبارب كل من ؿبكمٍب 
كانت تبحث  عن ربقيق نفس اؽبدؼ، إال أف ذلك َف  يبنع من  ''ركاندا'' ك'' ليوغسبلفيا''

 .ظهور العديد من النقائص حاكؿ اجملتمع الدكِف ذباكزىا عرب احملكمة اعبنائية الدكلية
     إف النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية  ينص على ضركرة إحالة مرتكيب اعبرائم 

 مٌب ارتكبت ىذه األخّبة يف إقليم إحدل الدكؿ 5،6،7،8اؼبنصوص عليها يف اؼبواد 
األعضاء، أك بطلب من دكلة ما، أك بإحالة صادرة عن ؾبلس األمن  كفقا لنص اؼبواد 

 .من النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية 13،14،15
 أكؿ إحالة من 31/03/2005 اؼبؤرخ يف 1593     لذا يعترب قرار ؾبلس األمن الدكِف رقم 

كالذم دبوجبو أصدرت احملكمة مذكرة توقيف يف حق العديد من .ىذا النوع إُف احملكمة
، كالذم ال يزاؿ يبارس ''عمر حسن البشّب''اؼبسئولْب السودانيْب على رأس القائمة الرئيس 
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مهامو على رأس الدكلة السودانية، مع سبتعو بكل اغبصانة كاغبماية الٍب تقرىا االتفاقيات 
 .الدكلية كاألعراؼ الدبلوماسية

إُف احملكمة اعبنائية الدكلية أف '' عمر حسن البشّب''   لقد دلت  إحالة الرئيس السودآف
عبلقة العمل بْب احملكمة كجهاز قضائي  كؾبلس األمن كجهاز سياسي بعيدة كل البعد عن 

 .  ربقيق العدالة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انٕٓايِ
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 .144ص ،2010منشورات اغبليب اغبقوقية، : بّبكت. العربية

 
 



144 
 

 انمعٕٚخ نَهؽبد ظجػ انُْبغ االلزصبك٘ حٍزمالنٙاإل
 ٔانًبنٙ فٙ انغيائو

 
 يُصٕه كأك.                                                                     أ

 يمٓل انمهٕو انمبََٕٛخ ٔاإلكاهٚخ                         
 انًوكي انغبيمٙ رًََٛٛهذ
 

  :انًهقص
إف استقبللية سلطات ضبط النشاط االقتصادم كاؼباِف يفرض أكال الغياب التاـ عبميع      

أنواع الرقابة السلمية كالرقابة الوصائية، كذلك بغض النظر كوهنا تتمتع أك ال تتمتع بالشخصية 
، (1)القانونية لكوف  ىذه األخّبة  ال تعترب معيارا حاظبا كفعاال لقياس درجة ىذه االستقبللية

، كىذا ما عرب عنو األستاذ (2)باإلضافة إُف عدـ تلقي أية أكامر أك تعليمات من اغبكومة
Beger Guy يف سياؽ ربديده ؼبفهـو السلطات اإلدارية اؼبستقلة حيث اعتربىا ىيئات إدارية 

إضافة إُف . (3)أككل ؽبا قدرة التصرؼ كالعمل نيابة عن الدكلة بدكف أف تكوف تابعة للحكومة
ذلك استقبللية سلطة الضبط ىي أكال استقبللية يف فبارسة اؼبهاـ، كىذا مرتبط بغياب الرقابة 

 .، كلعل االستقبللية العضوية تعترب من أىم العناصر اؼبؤثرة كالٍب هبب اإلحاطة هبا(4)التدرجية
 

  :يمليخ
     إف لبلستقبللية العضوية لسلطات ضبط النشاط االقتصادم كاؼباِف خصائص فرضها 

كاقع اإلصبلحات الٍب انتهجتها الدكلة بعد انسحاهبا من اغبقل االقتصادم كاؼباِف ىذه 
اػبصائص ىي معايّب تزيد من ترسيخ األمن القانوٓف من الناحية الشكلية بْب السلطة 

اؼبوضوعية بْب الضابطة كمؤسسات الدكلة من جهة كذبسيد األمن االقتصادم من الناحية 
السلطة الضابطة كاؼبتعاملْب االقتصاديْب من جهة أخرل، كتتمثل ىذه اؼبعايّب خصوصا يف النظاـ 

 البشرية كأسلوب تعيْب األعضاء، القانوٓف اؽبيكلي عموما السيما فيما يتعلق بالَبكيبة كالتشكيلة
كالنظاـ القانوٓف لؤلعضاء خصوصا من حيث األحكاـ اؼبتعلقة بعهدهتم كخضوعهم ؼببدأ 

 . اغبياد كاؼبوضوعية

ما ىي األطر القانونية كالتنظيمية الِب حددىا اؼبشرع : كعليو نطرح اإلشكالية التالية
يف اؽبيطل البشرم لسلطات ضبط النشاط االقتصادم كاؼباِف؟ كىل ىذه األطر معربة حقا 

 عن االستقبللية العضوية ؽبذه السلطات؟
 :انُفبو انمبََٕٙ انٓٛكهٙ نَهؽبد ظجػ انُْبغ االلزصبك٘ ٔانًبنٙ: أٔال
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تتميز الَبكيبة كالتشكيلة البشرية لسلطات  :انزوكٛجخ ٔانزْكٛهخ انجْوٚخ -1
الضبط االقتصادم كاؼباِف خباصية اعبماعية، التنوع كالنوعية، ىذه اػبصائص الثبلث تعترب من 

كلكن ىذه التشكيلة اعبماعية ال سبتاز بالثبات يف  عدد أعضائها كاؼبصدر  .أىم الدعائم
 . (5)اؼبهِب الذم ينتمي إليو ىؤالء كيضاؼ إُف ذلك تنوع طرؽ التعيْب

كىبتلف عدد أعضاء تشكيلة سلطات الضبط من سلطة إُف أخرل لينحصر عدد      
 : عضو موزعة كالتاِف حسب القوانْب اؼبنظمة ؽبا14 أعضاء إُف أربعة عشر 4األعضاء من 

 أعضاء كيتعلق األمر بكل من عبنة ضبط الكهرباء كالغاز، 4     سلطة تتكوف من أربعة 
أعضاء كيتعلق األمر بكل من الوكالتاف  5سلطة تتكوف من طبسة .سلطة ضبط قطاع اؼبياه

الوطنيتاف اؼبكلفة باجملاؿ اؼبنجمي كنبا الوكالة الوطنية للممتلكات اؼبنجمية كالوكالة الوطنية 
أعضاء  6سلطة تتكوف من ستة . للجيولوجية كاؼبراقبة اؼبنجمية، عبنة اإلشراؼ على التأمينات

كيتعلق األمر بكل من ككالٍب احملركقات كنبا الوكالة الوطنية ؼبراقبة النشاطات كضبطها يف 
 أعضاء 7سلطة تتكوف من سبعة .ؾباؿ احملركقات كالوكالة الوطنية لتثمْب موارد احملركقات

كيتعلق األمر بلجنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها، عبنة ضبط الربيد كاؼبواصبلت السلكية 
أعضاء  8سلطة تتكوف من شبانية  .كالبلسلكية، اؽبيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو

أعضاء كيتعلق األمر دبجلس النقد  9سلطة تتكوف من تسعة .كيتعلق األمر باللجنة اؼبصرفية
 . عضو كيتعلق األمر دبجلس اؼبنافسة12سلطة تتكوف من اثِب عشر . كالقرض

     يف حْب أككل اؼبشرع ربديد تشكيلة كل من سلطة ضبط النقل كالوكالة الوطنية للمواد 
 . الصيدالنية اؼبستعملة يف الطب البشرم عن طريق التنظيم الذم َف يصدر بعد

     أما عن خاصية التنوع كالنوعية يتضح من خبلؿ النصوص القانونية أف اؼبشرع اعبزائرم 
كمن خبلؿ ازباذه أسلوب اعبماعية يف الَبكيبة البشرية لسلطات ضبط النشاط االقتصادم 
كاؼباِف حرص على التنوع كالنوعية يف الَبكيبة كوف أف اعبماعية كحدىا غّب كافية كال تعترب 
ضمانة بدكف كجود تركيبة سبثيلية تعددية تشمل اعبهات اؼبعنية كذلك من أجل الوصوؿ إُف 

، ىذا (6)توافق كتوازف يف اغبلوؿ، ككذا االختبلؼ يف اآلراء يضمن كجود أفكار فبيزة كـبتلفة
من الناحية النظرية، كطبعا مشوليتها ألكثر من جهة يضفي ؽبا طابع اؼبشركعية الذم تستمده 
من صفة أعضائها، ىذه اؼبشركعية الٍب كانت ربتاجها سلطات ضبط النشاط االقتصادم 

 .كاؼباِف يف ظل عدـ تكريسها دستوريا
     كعليو، فقد قاـ اؼبشرع بضم ؾبموعة من الفئات، فئة ذات طابع إدارم، فئة ذات 

 .طابع قضائي أك شبو قضائي، فئة ذات طابع خربايت، فئة ذات طابع تقديرم
كقبدىا يف تركيبة ؾبلس النقد كالقرض، كاللجنة  :فئخ ماد ؼبثك ئكاه٘ 1-1
 .اؼبصرفية
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 إف التقارب بْب كظيفة سلطات ضبط النشاط :فئخ ماد ؼبثك لعبئٙ 1-2
االقتصادم كاؼباِف ككظيفة السلطة القضائية كاف عامبل يف إشراؾ أعضاء ذات صفة قضائية، 
كدبا أف السلطة القضائية تتميز باستقبلليتها عن السلطة التنفيذية كالسلطة التشريعية، فإف 
كجود فئة ذات طابع قضائي يفَبض استقبللية سلطات ضبط النشاط االقتصادم كاؼباِف 

 . (7)لزاما، باإلضافة إُف اعتباره ضمانة أساسية
كىناؾ ثبلثة سلطات تضم قضاة يف تشكيلتها كىو ما قبده يف كل من اللجنة 

 .اؼبصرفية، عبنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها، كعبنة اإلشراؼ على التأمينات
 حيث تضم سلطات ضبط النشاط االقتصادم :فئخ ماد ؼبثك فجوارٙ 1-3

كاؼباِف شخصيات كفأة، كىذا ما قبده يف عبنة اإلشراؼ على التأمينات، عبنة تنظيم عمليات 
كنشّب أف اؼبشرع اعبزائرم ضيق من سبثيل مهِب القطاع . البورصة كمراقبتها، ؾبلس اؼبنافسة

على مستول ؾبلس النقد كالقرض، ىذا على خبلؼ نظّبه الفرنسي الذم فتح اجملاؿ كاسعا 
 .(8)أمامهم، السيما البنوؾ كصبعيات البنوؾ

كىذه الفئة تتميز بالغموض حيث َف وبدد فيها  :فئخ ماد ؼبثك رملٚو٘ 1-4
اؼبشرع طبيعة الَبكيبة كشركط تعيْب أعضائها كلكن تركها تقديرية، كىذا ما قبده يف سلطة 
ضبط الربيد كاؼبواصبلت السلكية كالبلسلكية، عبنة ضبط الكهرباء كالغاز، الوكالة الوطنية 
 . للممتلكات اؼبنجمية كالوكالة الوطنية للجيولوجيا كاؼبراقبة اؼبنجمية، سلطة ضبط احملركقات

لقد حصر اؼبشرع اعبزائرم سلطة التعيْب كأفرده  :أٍهٕة رمٍٛٛ األلعبء-2
لرئيس اعبمهورية باستثناء حالة غيبو فيها، كعدد أسلوب التعيْب فيها كىي حالة عبنة تنظيم 

 .  عمليات البورصة كمراقبتها، كمع غياب تاـ للربؼباف بغرفتيو
لقد حصر اؼبشرع اعبزائرم سلطة تعيْب  :أٍهٕة انزمٍٛٛ االَفواك٘ 2-1

أعضاء سلطات ضبط النشاط االقتصادم كاؼباِف بصفة انفرادية بيد رئيس اعبمهورية بدكف 
مشاركة أم جهة أخرل رغم أنو كاف لرئيس اغبكومة دكرا يف تعيْب بعض أعضائها كما كاف 

 .اغباؿ يف ؾبلس النقد كالقرض كاللجنة اؼبصرفية
     كمن خبلؿ استبعاد دكر رئيس اغبكومة يف التعيْب، قبد أف رئيس اعبمهورية لديو 

سلطة تعيْب أعضاء سلطات ضبط النشاط االقتصادم كاؼباِف، طبيعة ىذه السلطة احملتكرة 
من طرفو ىي سلطة تقديرية مطلقة يف حاالت كنسبية يف حاالت أخرل، حيث أف رئيس 

اعبمهورية إُف جانب استئثاره بسلطة التعيْب وبتكر سلطة االقَباح، كىذا ما ذبسد يف كل من 
، حيث قبد رئيس (10) كسلطة ضبط الربيد كاؼبواصبلت السلكية كالبلسلكية(9)ؾبلس اؼبنافسة

اعبمهورية ىو الذم وبتكر سلطة تعيْب كاقَباح األعضاء، أما عن السلطة التقديرية النسبية 
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 من جهات كزارية تشمل كل من كزارة (11)فإُف جانب سلطة التعيْب ىناؾ سلطة اقَباح
 .العدؿ، كزير التجارة، كزير اؼبالية، كزير الداخلية، ككزير الطاقة كاؼبناجم

     إف تعدد جهات االقَباح الوزارية يعترب من أىم اؼبظاىر الٍب تؤثر تأثّبا كبّبا يف درجة 
استقبللية سلطات الضبط، ككلما تعددت جهات االقَباح زادت نسبة درجة االستقبللية 

كالعكس صحيح، كما نبلحظو أف اؼبشرع اعبزائرم تأرجح بْب سلطة االقَباح الواحد كىذا ما 
، الوكالة الوطنية (13)، عبنة ضبط اؼبياه(12)قبده يف كل من عبنة ضبط الكهرباء كالغاز

، ككذا سلطة ضبط (14)للممتلكات اؼبنجمية كالوكالة الوطنية للجيولوجيا كاؼبراقبة اؼبنجمية
، كسلطة االقَباح اؼبتعدد كىذا ما ىو مكرس يف عبنة اإلشراؼ على التأمينات، (15)احملركقات

حيث قبد اقَباح رئيسها يكوف من طرؼ الوزير اؼبكلف باؼبالية، كالقاضيْب باقَباح من 
 .   ، باإلضافة إُف عبنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها-كزارة العدؿ–احملكمة العليا 

يعترب ىذا األسلوب استثناءا من الناحية النظرية :أٍهٕة انزمٍٛٛ انًزملك 2-2
من   06ك  02كقبده قد اتبع يف عبنة تنظيم كمراقبة عمليات البورصة حيث حسب نص اؼبادة 

 فإنو يتم تعيْب رئيس عبنة تنظيم كمراقبة عمليات البورصة 175-94اؼبرسـو التنفيذم رقم 
دبوجب مرسـو تنفيذم يتخذ يف ؾبلس اغبكومة بالنسبة لرئيسها بناءا على اقَباح من الوزير 

كزير : اؼبكلف باؼبالية، أما بالنسبة لباقي األعضاء رغم أف االقَباح يتم من طرؼ عدة جهات
العدؿ، الوزير اؼبكلف باؼبالية، الوزير اؼبكلف بالتعليم العاِف، ؿبافظ بنك اعبزائر، اؼبصف 
الوطِب للخرباء احملاسبْب كؿبافظي اغبسابات كاحملاسبْب اؼبعتمدين فإف تعيينهم يكوف عن 

 . طريق قرار كزارم
 إف ىذا االستثناء الذم كرد يف ىذه السلطة من الناحية العملية ـبالف ؼبا مت النص عليو     

 تنظيم عبنة رئيس تعيْب مت (16)رئاسي مرسـو كدبوجب أنو حيث السابق، التنفيذم اؼبرسـو يف
 .استوُف رئيس اعبمهورية على صبلحية للوزير األكؿ كهبذا كمراقبتها، البورصة عمليات

 
 انُفبو انمبََٕٙ نأللعبء: صبَٛب

إف مدة العهدة كنظاـ التنايف ىي عناصر أساسية من أجل ضماف استقبللية أعضاء 
   .(17)سلطات الضبط اؼبستقلة

كل من اؼبشرع كاحملاكم الدستورية كحٌب :األؽكبو انًزمهمخ ثبنمٓلح -1
الدساتّب أكدت على ضمانات استقبللية سلطات الضبط اؼبستقلة من خبلؿ خصائص 

عهدة أعضائها كنتيجة ؽبذا األساس القانوٓف ىناؾ ميزتْب أساسيتْب يف العهدة مدة العهدة 
 .  (18)من جهة، كذبديد أك عدـ ذبديدىا من جهة أخرل
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من خبلؿ النصوص القانونية يتضح لنا أف اؼبشرع تأرجح بْب :  انمٓلحمدة 1-1
العهدة احملددة خاصة يف عبنة تنظيم البورصة كمراقبتها، ؾبلس اؼبنافسة، كاللجنة اؼبصرفية، 
كالعهدة غّب احملدد يف عبنة ضبط الكهرباء كالغاز، سلطة ضبط الربيد كاؼبواصبلت السلكية 
كالبلسلكية، سلطة ضبط احملركقات، كالوكالة الوطنية للممتلكات اؼبنجمية كالوكالة الوطنية 

 .للجيولوجيا كمراقبتها
     ىذا فيما يتعلق بالعهدة احملددة، أما عن العهدة غّب احملددة، فقد كرست بالنسبة 

، (20)، سلطة ضبط الربيد كاؼبواصبلت السلكية كالبلسلكية(19)للجنة ضبط الكهرباء كالغاز
، الوكالة الوطنية للممتلكات اؼبنجمية كالوكالة الوطنية للجيولوجيا (21)سلطة ضبط احملركقات

 .(22)كمراقبتها
     فبالنسبة للميزة األكُف كاؼبتعلقة دبدة العهدة فإنو من اؼبؤكد أف مدة العهدة ىي مدة 

كعلى سبيل اؼبقارنة ككما . (23)ضباية الستقبللية أعضاء السلطات يف مواجهة السلطة التنفيذية
 كيف حديثو على العقبات الٍب تؤثر على استقبللية القضاة يؤكد François Luchaireأشار 

 .(24)على أف التعيْب مدل اغبياة ىو ضمانة استقبلؿ القضاة

     إف ؾبموع اؼبتغّبات الٍب تتأثر هبا سلطات الضبط اؼبستقلة، فإف متغّب مدة العهدة 
مهم لدرجة قصول أين ال يبكن ألعضائها كسب االحَباـ أثناء فَبة أدائهم ؼبهامهم الضبطية 
الطويلة أك القصّبة كيف؟ يف الواقع، يبكن للسلطة اإلدارية اؼبستقلة االستفادة من االستقبلؿ 
اغبقيقي، إذا كاف مدة عضوية أعضائو تقتصر على أقل من ثبلث سنوات؟ خبلؿ مدة أكثر 
من ثبلث سنوات، يبكن للسلطات اإلدارية اؼبستقلة سبارس عملها بسهولة أكرب، كربقيق 

كلكن عندما يكوف النظاـ ذك كتّبة ذبديداتو ىي قريبة جدا فإف ذلك يؤثر  أفضل النتائج،
 .(25)على عهدة األعضاء، كبالتاِف استقبلؽبا

دكف اغبد ،      إف الوقت ىو كاحد من اؼبكونات األساسية للطمأنينة كبالتاِف االستقبلؿ
كلذلك ينبغي . األدْف من الوقت، فإنو من اؼبستحيل لبلستقبللية أف تتأكد، تنمو كترسخ

إف التحديد الدقيق للوقت . على العهدة أف توفر لعامل االستقبللية الوقت البلـز ؽبذه التنمية
كمع ذلك، فإف اإلهباز وبوؿ دكف االستقرار، أما الطويلة . اؼبثاِف ىو طبعا من اؼبستحيل

لكن من الناحية الفنية، تردع ىذه اؼبدة العديد من . بدكف شك يف صاٌف االستقبللية
 .  (26)اؼبَبشحْب كالذين ىم إطار مسارىم اؼبهِب، كتشجع قدـك مرشحْب كبار يف السن

 هبب أف يكوف معقوال، حيث (27)     كىذا أيضا ما مت تأكيده على أف متغّب مدة العهدة
أف قصره يؤثر سلبيا على استمرارية عمل السلطة، كتسييسها عند التوظيف، كيعترب ىذا أكرب 
اؼبخاطر، أما عن طوؿ العهدة، فالتأثّب يبس مباشرة اؼبسار اؼبهِب لؤلعضاء خاصة إذا كانوا 



149 
 

يف بدايتها، عكس الذين ىم يف أكاخر حياهتم اؼبهنية كوف ينعدـ طموحهم اؼبهِب، كبالتاِف 
 .   (28)تعترب أكثر جلبا لبلستقبللية

تعترب العهدة إذا من بْب أىم اؼبعايّب اؼبعتمد عليها من أجل إظهار طابع 
، حيث تسمح دراسة كضع أعضاء سلطات ضبط النشاط االقتصادم كاؼباِف (29)االستقبللية

 .بالكشف عن درجة استقبلليتهم خاصة يف مواجهة السلطة التنفيذية
إف طبيعة عدـ ذبديد العهدة سبنح للمهتمْب  :رغلٚل أٔ للو رغلٚل انمٓلح 1-2

مزيدا من حرية العقل، كتقصي صبيع ـباطر اجملاملة فيما يتعلق بأكلئك الذين لديهم سلطة 
، فأعضاء (31)، كوف أف عهدهتم غّب اؼبتجددة ىو ما يبنحهم قدرا من االستقبللية(30)التعيْب

السلطة ال يسعوف للحصوؿ على عهدة أخرل بطرؽ ملتوية من جهة، كمن جهة أخرل ال 
 .(32)سبنح السلطة التقديرية عبهة التعيْب ربديد مدل قابلية العهدة للتجديد

     كيبدك أف اؼبشرع اعبزائرم قد كرس العهدة القصّبة كالقابلة للتجديد يف كل من ؾبلس 
اؼبنافسة،سلطة ضبط اػبدمات العمومية للمياه، اللجنة اؼبصرفية، كعبنة تنظيم عمليات 

كعليو يبارس أعضاء ؾبلس اؼبنافسة مهامهم ؼبدة شبانية سنوات قابلة . البورصة كمراقبتها
 03-03اؼبعدؿ كاؼبتمم لؤلمر رقم  12-08من القانوف  25للتجديد، كىذا ما أكدتو اؼبادة 

أما فيما يتعلق بسلطة ضبط اػبدمات العمومية للمياه، فقد نص قانوهنا . كاؼبتعلق باؼبنافسة
على أف تسّب سلطة الضبط عبنة إدارة تتكوف من أربعة أعضاء من بينهم الرئيس يعينوف ؼبدة 

أما بالنسبة للجنة اؼبصرفية فقانوهنا يثّب العديد . (33)طبس سنوات قابلة للتجديد مرة كاحدة
  نظاـ العهدة لكل من احملافظ كباقي 90/10من التساؤالت حيث كرس القانوف السابق رقم 

 منو، كالٍب نصت على 143 سنوات على التواِف طبقا لنص اؼبادة 5ك  6األعضاء كذلك ؼبدة 
الٍب تقضي بعدـ إمكانية إقالة احملافظ إال يف  22 دكف نص اؼبادة 26 إُف 23تطبيق نص اؼبواد 

كعليو ىل  تطبق ضمنيا حبكم (34)حالة العجز الصحي اؼبثبت قانونا أك حالة اػبطأ الفادح
 .مركزه كمحافظ

الذم ألغى القانوف السالف الذكر  فإنو مت االستغناء عن نص  03/11     كيف إطار األمر 
 90/10 كَف يتم إعادة إدراجها سيما بعدما مت إلغاؤىا يف إطار تعديل القانوف 22اؼبادة 

كما سبقت اإلشارة إليو، إال أف نفس اؼبادة  27/02/2001 اؼبؤرخ  يف 01/01دبوجب األمر 
 5تنص على أف تعيْب أعضاء اللجنة دكف سبييز بينهم يعينوف ؼبدة  03/11 من األمر 106

 5سنوات، كعليو ىل يبكن تصور ىذا الوضع القانوٓف اؼبعقد عند إقالة احملافظ أثناء عهدت 
سنوات، ىل يبكن أف يستمر يف منصب ضمن اللجنة اؼبصرفية، مع العلم أف الرئيس ىو يف 
صفة ؿبافظ؟ أـ ىل أف اؼبشرع قصد هبا أعضاء اللجنة دكف رئيسها؟ ليس من اؼبنطق أف 

 .(35)يسمح دبنح ضباية ألعضاء اللجنة دكف احملافظ الذم يعترب رئيسا ؽبا
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     أما  يف ؾباؿ البورصة كإضافة إُف النص الصريح من طرؼ اؼبشرع على استقبللية عبنة 
سنوات كال يبكن إقالة  4تنظيم كمراقبة عمليات البورصة  فإف أعضاؤىا يتمتعوف بعهدة ؼبدة 

رئيسها خبلؿ عهدتو إال يف حالة اػبطأ اؼبهِب اعبسيم أك حالة ظركؼ استثنائية  تعرض رظبيا 
من اؼبرسـو التشريعي رقم  22 ك 21يف ؾبلس اغبكومة، كذلك طبقا ؼبا تنص عليو اؼبادتْب 

اؼبؤرخ يف  94/175من اؼبرسـو التنفيذم  3 اؼبتعلق ببورصة القيم اؼبنقولة كاؼبادة 93/10
 السالف 93/10من اؼبرسـو التشريعي رقم  29 و 21،22اؼبتضمن تطبيق اؼبواد  13/06/1994

كيعترب ربديد مدة انتداب رئيس اللجنة كأعضائها من بْب إحدل الركائز اؽبامة . (36)الذكر
كاؼبعتمد عليها قصد إبراز طابع االستقبللية، كمنو فإف رئيس اللجنة يتمتع إف أمكن القوؿ 
بنوع من اغبصانة تسمح لو فبارسة مهامو بكل استقبللية خبلؿ عهدتو سيما أنو ال يبكن 
إقالتو إال حالة خطئو اعبسيم، أك حالة ظركؼ استثنائية، كيتم عرضها على ؾبلس اغبكومة 

 .الذم لو أصبل سلطة تعيينو بعد اقَباح من الوزير اؼبكلف باؼبالية
 14/04/1990 اؼبؤرخ يف 90/10     أما بالنسبة جمللس النقد كالقرض كاف القانوف رقم 

ينص على عهدة لكل من احملافظ كنوابو كعدـ إمكاف  22اؼبتعلق بالنقد كالقرض يف مادتو 
إقالتهم إال يف حالة العجز الصحي اؼبثبت قانونا أك حالة اػبطأ الفادح، كأنو يتم تعيينهم 

 كاؼبتعلق بالنقد كالقرض 26/08/2003اؼبؤرخ يف  03/11دبوجب مرسـو رئاسي فإف األمر رقم 
الذم ألغى القانوف السابق الذكر فإنو َف يقم بإعادة تبِب تلك األحكاـ بعدما مت إلغاؤىا يف 

منو، إال أف ذلك ال يبنع سبتع ؾبلس  22 الذم ألغى اؼبادة 90/10 للقانوف 2001تعديل سنة 
 03/11من األمر رقم  59النقد كالقرض باالستقبللية حيث أنو يستشف من نص اؼبادة  

اؼبذكورة أعبله حيث يقضي بتعيْب الشخصيتْب العضوين يف اجمللس كغّب العضوين يف ؾبلس 
اإلدارة اللتاف تتداكالف كتشاركاف يف التصويت بكل حرية فبا يبْب لنا ضمنيا االستقبللية الٍب 

أما فيما يتعلق بباقي السلطات السيما سلطة ضبط الربيد   .(37)يتمتع هبا أعضاء اجمللس
كاؼبواصبلت السلكية كالبلسلكية، الوكالة الوطنية للممتلكات اؼبنجمية كالوكالة الوطنية 
للجيولوجيا كمراقبتها، عبنة ضبط الكهرباء كالغاز، عبنة اإلشراؼ على التأمينات، سلطة 

 .ضبط احملركقات
     من خبلؿ كل الشركحات يتبْب لنا أف اؼبشرع اعبزائرم َف يفهم غبد اآلف أنبية العهدة 
من جهة كذبديدىا أك عدـ ذبديدىا من جهة أخرل، كدكرنبا يف استقبللية سلطات ضبط 
النشاط االقتصادم كاؼباِف، أك أنو ال يفهم معُب أف يَبؾ اجملاؿ االقتصادم كاؼباِف لسلطات 
فرضها الواقع، فهو وباكؿ يف كل مرة أف يبقي السلطات ربت سيطرتو، كذلك بفرض أحكاـ 

َف تشرع يف أم قانوف حٌب القانوف الفرنسي الذم قلد كل أحكامو فيمل ىبص قوانْب 
سلطات الضبط، طبعا فقط األحكاـ الٍب يبكن هبا ربضّب قانوف من الناحية الشكلية غّب 
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مراعي لؤلحكاـ الٍب ىي صميم مهاـ ىذه السلطات، كىذا ظاىر من خبلؿ عدـ تبنيو نظرة 
معمقة ألىداؼ سلطات الضبط، ككيف ال كىو الذم يعلم أف من أىم الضمانات القوية 

اجملسدة الستقبللية سلطات ضبط النشاط االقتصادم كاؼباِف ىي العهدة اؼبعقولة غّب القابلة 
، كسلطة ضبط (39)، كقد كرسها من خبلؿ إنشائو للمجلس األعلى لئلعبلـ(38)للتجديد

، كرغم كل ىذا َف يقم بتطبيقها على السلطات األخرل، كَف يكرس إال (40)الصحافة اؼبكتوبة
العهدة القصّبة كالقابلة للتجديد، كىي تؤثر سلبا على استقرار الوظيفة كاستقبللية األعضاء 

اؼبهم هبب أف نفهم بأف العهدة يف إطارىا العاـ . (41)اذباه السلطة الٍب ؽبا صبلحية التعيْب
حل براغمايت ، ىدفو الفصل بْب السلطة السياسية كمسارىا الزمِب السياسي، كىيئة الضبط 

كمسارىا الزمِب اؼبهِب، كذلك من خبلؿ تعيْب األعضاء لعهدة أطوؿ من عهدة السلطة 
 .         (42)السياسية الٍب تعينهم، إضافة إُف عدـ ذبديدىا

     من خبلؿ كل ىذا إف ؼبمارسة األعضاء لعهدهتم بكل حرية كاستقبلؽبم سباما عن 
السلطة التنفيذية، ال يتأتى إال بوجود ضمانات كآليات ضبائية، من أنبها ربصْب األعضاء 
من أم عزؿ، فالشعور باألمن كالسكينة ىو جزء ال يتجزأ من ركح االستقبلؿ، كعليو ال 

يبكن ألعضاء سلطات ضبط النشاط االقتصادم كاؼباِف من فبارسة مهامهم إال بالقدر الذم 
إال أنو كمن خبلؿ احملتول القانوٓف لبلستقبللية، فإف . يتم التأكد فيو من ضماف استقرارىم

عدـ العزؿ مهدد بشكل دائم بإمكانية حدكث انتقالو، كمنو فإف أعضاء سلطات الضبط 
يف ىذه اغبالة اغبكومة ستجد بطريقة غّب . سيستفيدكف يف ىذه اغبالة من استقبللية ضعيفة

 .(43)مباشرة التأثّب الذم فقدتو على أعضاء السلطات، سواء كاف الوظيفي أك القانوٓف

     كعليو فإف تعيْب األعضاء لعهدة يعد ضمانة ىامة الستقبلليتهم كوهنم على يقْب أنو 
، كقد كرس اؼبشرع ضمانة عدـ العزؿ يف صبيع سلطات ضبط (44)ال يبكن عزؽبم خبلؽبا

النشاط االقتصادم كاؼباِف كذلك بالسكوت عنو، كقد قلنا بتكريسها ألننا نعترب السكوت ىو 
عدـ العزؿ، كألف ؾبلس الدكلة الفرنسي كالذم أخذنا كبن جل قوانينو، أخذ بذلك كفسر 

، كىذا يف قرار (45)سكوت مشرعو عن النص عليها، بعدـ العزؿ أك عدـ قابلية العهدة للقطع
كالذم قضى بعدـ قطع  M. Ordonneau كاؼبشهور 1989 جويلية 07صدر عنو بتاريخ 

عهدتو كرئيس جمللس اؼبنافسة، كالبقاء يف منصبو لغاية انتهاء عهدتو، كال يعترب سن التقاعد 
 .(46)القانوٓف عامبل يف قطعها

ف األخذ بنظاـ التنايف يساىم يف تعزيز العهدة،  إ :يجلأ انؾٛبك ٔانًٕظٕلٛخ- 2
كذلك من خبلؿ إبعاد األعضاء اؼبسّبة من فبارسة أم كظيفة قد تؤثر على استقبلليتهم 

كيعترب  نظاـ التنايف عنصر لو خصوصية سبيزه، . خاصة فيما يتعلق حبيادىم كموضوعيتهم
تتجلى يف أف اؼبشرع أراد تعزيز االستقبللية الٍب تتمتع هبا السلطات اؼبنشئة بالنسبة 
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للنشاطات الٍب تتوُف رقابتها، كذلك دبنعها من أف تكوف يف آف كاحد قاضي كخصم كإلزامهم 
 .(47)بالتفرغ كليا ؼبهامهم، فهي ضباية من جهة كاستقبللية من جهة أخرل

كىو يعِب عدـ فبارسة األعضاء أم : (فبتد كغّب فبتد) َفبو انزُبفٙ انكهٙ 2-1
كظيفة عمومية، أك أية عهدة انتخابية، أك أم نشاط مهِب آخر، باإلضافة إُف امتناع امتبلؾ 
األعضاء للمصاٌف بصفة مباشرة أك غّب مباشرة، ذلك أثناء العهدة، أك بعدىا، كىو مكرس 

اؼبتعلق بالكهرباء  01-02 من القانوف 124 و 121يف كل من سلطة الكهرباء كالغاز يف مادتيو 
كتوزيع الغاز بواسطة القنوات،  كيف ىذه السلطة نظاـ التنايف يبتد حٌب بعد انتهاء العهدة، 

 03-2000من القانوف رقم  18كسلطة الربيد كاؼبواصبلت السلكية كالبلسلكية يف نص اؼبادة 
 من اؼبرسـو 15اؼبتعلق بالربيد كاؼبواصبلت، سلطة ضبط اػبدمات العمومية للمياه يف مادتو 

 اؼبتعلق بضبط اػبدمات العمومية للمياه كعملها، سلطة ضبط 303-08التنفيذم رقم 
 اؼبتعلق باحملركقات، كيف كل ىذه السلطات ال يبتد 10-06 من رقم 12احملركقات يف مادتو 

 . نظاـ التنايف إُف ما بعد انتهاء العهدة
كىو يتعلق دبمارسة حكم من األحكاـ اؼبنصوص : َفبو انزُبفٙ انغيئٙ 2-2

عليها يف التنايف الكلي فقط، ككرست ىذه الصورة يف ؾبلس النقد كالقرض فبالرجوع إُف نص 
 الٍب زبص احملافظ كنوابو فإهنا تنص على تنايف مهامهم مع 03/11 من األمر رقم 14اؼبادة 

كل عهدة انتخابية ككل كظيفة حكومية أك عمومية، كال يبكنهم فبارسة أم نشاط أك مهنة 
أك كظيفة أثناء عهدهتم ماعدا سبثيل الدكلة لدل اؼبؤسسات العمومية الدكلية ذات الطابع 

النقدم أك اؼباِف أك االقتصادم، كعليو كباعتبارىم أعضاء يف اجمللس فإف نظاـ التنايف مكرس 
ككذلك اغباؿ بالنسبة للجنة . بشأهنم إال أنو َف ينص بصدد األعضاء اآلخرين على األخذ بو

 . اؼبصرفية الٍب يرأسها احملافظ فهو ىبضع لنفس القيود السالفة الذكر
 اؼبتعلق 03-03من األمر  29     كبالنسبة جمللس اؼبنافسة اكتفى اؼبشرع بنصو يف اؼبادة 

باؼبنافسة على تنايف كظيفة عضو ؾبلس اؼبنافسة مع أم نشاط مهِب آخر، كاستثنيت مسألة 
دخوؿ أحد األعضاء يف عهدة انتخابية، كامتبلؾ مصاٌف يف مؤسسة ناشطة يف ؾباؿ اؼبنافسة 

كتتناىف مهمة رئيس عبنة تنظيم كمراقبة عمليات البورصة مع أية عهدة انتخابية أك كظيفة 
حكومية أك فبارسة كظيفة عمومية أك أم نشاط آخر باستثناء أنشطة التعليم أك اإلبداع الفِب 
أك الفكرم كال هبوز لو كال عبميع اؼبستخدمْب الدائمْب يف اللجنة أف يقوموا بأية معامبلت 

 من اؼبرسـو التشريعي 25 ك 24ذبارية حوؿ أسهم مقبولة يف البورصة كىذا ما أكدتو اؼبادتْب 
أما عن الوكالة الوطنية للممتلكات . اؼبعدؿ كاؼبتمم، كاؼبتعلق ببورصة القيم اؼبنقولة93/10رقم 

 10-01من القانوف رقم  49 اؼبنجمية كالوكالة الوطنية للجيولوجيا كاؼبراقبة اؼبنجمية ففي اؼبادة
اؼبتعلق بقانوف اؼبناجم تتناىف صفة عضو ؾبلس اإلدارة مع امتبلؾ مصلحة مباشرة أك غّب 
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مباشرة يف أم مؤسسة تابعة للقطاع اؼبنجمي، باإلضافة إُف عبنة االشراؼ على التأمينات يف 
 اؼبتعلق بالتأمينات، حيث تتناىف كظيفة رئيس 04-06من القانوف رقم  1 مكرر 209 مادتو

 .  اللجنة مع كل العهد االنتخابية أك الوظائف اغبكومية
كذبدر اإلشارة إُف أف القضاة األعضاء يف سلطات الضبط، كحبكم القانوف األساسي 

 .(48)للقضاء ىبضعوف لنظاـ التنايف فبا يسمح بتكريس استقبللية أكثر ؼبمارسة مهامهم
     كاؼببلحظ من خبلؿ كل ىذا يتبْب أف نظاـ التنايف اعبزئي يطرح مشكلة مدل تكريسو 
ؼببدأ اغبياد كاؼبوضوعية يف ظل اقتصاره على بعض الوظائف كاؼبهاـ كترؾ الباقي كالٍب تعترب 

لكن اؼبشرع . أكثر تأثّبا على استقبللية األعضاء كعلى اؼبهاـ الٍب هتدؼ إليها السلطات
اعبزائرم كبعد ترسانة من القوانْب عمم نظاـ التنايف الكلي ككسع فيو كقضى على نظاـ التنايف 

كاؼبتعلق حباالت التنايف كااللتزامات اػباصة ببعض اؼبناصب  01-07اعبزئي بإصداره األمر رقم 
 .كالوظائف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 انقبرًخ
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من خبلؿ كل النقاط الٍب تطرقنا إليها من أجل فهم ما يبحث عنو اؼبشرع، كمدل      
استيعابو لسلطات ضبط النشاط االقتصادم يتضح أف اؼبشرع كفق بعض الشيء يف ترسيخ 
االستقبللية الشكلية، كحاكؿ إحاطة سلطات الضبط دبجموعة أحكاـ قانونية طبعا منسوخة 
يف كثّب من اغباالت من أجل توفّب كامل اعبو القانوٓف لعملها، لكن تدخلو بإضافة أحكاـ 
ؿباكلة منو االستغناء عن القوانْب األخرل جعلتو ينفرد بنظاـ قانوٓف يؤثر سلبيا يف االستقبللية 
كيفرغها من ؿبتواىا، بل أنو كاف يبحث يف كل مرة عن سبل للتقرب للسلطة  التنفيذية على 

 .حساب أىداؼ سلطات الضبط
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ٔو انَٛبٍٛخ  ل كهٛخ انؾمٕق ٔانك
 -عبيمخ يمَكو-

 
: يمليخ 
ربتاج الشركات بصفة عامة باعتبارىا كياف غّب مادم إُف شخص أك عدة أشخاص      

ىذا الشخص ىو اؼبدير أك ؾبلس اإلدارة يف شركة . لتسيّبىا كسبثيلها يف عبلقتها مع الغّب
كعلى ىذا . اؼبسانبة، الذم يعد العمود الفقرم كاؼبرآة العاكسة لنجاح الشركة أك ركودىا

األساس، فهو يتمتع بسلطات كاسعة لتحقيق اؽبدؼ الذم أنشئت من أجلو الشركة، كىو يف 
كإذا كاف األصل أف عهدة اؼبدير تنتهي كقاعدة عامة بانتهاء اؼبدة  .(1)اؼبقابل ىبضع لرقابتها

احملددة لو يف  القانوف األساسي أك يف عقد التعيْب، إال أنو قد ربل ظركؼ من شأهنا أف 
تؤدم إُف إهناء كظائفو قبل األجل، كوفاتو أك إفبلسو أك اغبكم عليو بعقوبة أك بلوغو سن 

كما يبكن لو أف يضع حدا لوظيفتو بطريقة إرادية كىي االستقالة، أك تنهى مهامو . التقاعد
 ىاـكيعرؼ العزؿ أنو التوقيف اؼبسبق كغّب اإلرادم، َف. بطريقة غّب إرادية عن طريق عزلو
. اؼبديرين يف الشركات التجارية

، الشركة ذات اؼبسؤكلية (3)، شركة التوصية البسيطة(2)كإذا كاف اؼبدير يف شركة التضامن     
ؿبميْب من الناحية القانونية، . (5)، كاؼبؤسسة ذات الشخص الواحد(4)احملدكدة اؼبتعددة الشركاء

استنادا إُف أنو ال يبكن عزؽبم إال لسبب مشركع أم يف حالة ارتكاهبم خطأ جدم يف تسيّب 
فإنو على النقيض من ذلك، قبد أف مديرم شركة . الشركة يبس دبصلحتها االقتصادية

كىو ما يعرؼ . (6)اؼبسانبة مهددين دكما بالعزؿ الذم قد يفاجئهم يف أم كقت، كدكف سبب
 القضاء على قرار العزؿ كمدل رقابةيطرح اإلشكاؿ حوؿ حدكد لذلك، . بنظاـ العزؿ اغبر

؟ كالضمانات اؼبتاحة للمدير اؼبعزكؿ دبناسبة ىذه الرقابة
 

 انًجؾش األٔل
يفٕٓو َفبو انميل انؾو ٍٔهجٛبرّ 

، للنظرية التعاقدية، الٍب "بالعزؿ اغبر"يرجع أصل مبدأ العزؿ يف أم كقت أك ما يعرؼ 
تعترب مدير الشركة ككيبل، كىو بذلك قابل للعزؿ بكل حرية من قبل اؼبوكل، طبقا ؼبا ىو 

ذبيز للموكل أف ينهي الوكالة " من القانوف اؼبدٓف اعبزائرم كالتػي  587منصوص عليو يف اؼبادة 
كنفس اغبكم بالنسبة للمشرع ". يف أم كقت أك يقيدىا كلو كجد اتفاؽ ىبالف ذلك

. كال يتأتى فهم ىذا اؼببدأ إال بالوقوؼ على األسس الٍب يقـو عليها. (7)الفرنسي
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انًؽهت األٔل  
 أٌٍ َفبو انميل انؾو

بعدة مبادئ، حيث أنو باإلضافة إُف كونو يتم يف أم كقت  نظاـ العزؿ اغبر يتميز
كيتعلق بالنظاـ العاـ، فهو ال يشَبط التنبيو أك اإلخطار، كما أنو يتصف بالطابع التقديرم 

. كال وبتاج إُف تعويض
 

 انؽبثك انمبو ٔانًؽهك نهميل انؾو–أ  
الضركرة لذكر سبب معْب أك  أبرز ما يبيز نظاـ العزؿ اغبر ىو أنو يتم دكف اغباجة أك

أك " جملرد اإلشارة" إشعار أك تعويض، فبا يتناسب مع العبارة البلتينية اؼبستعملة كالٍب تعِب
كيعترب من النظاـ العاـ، كىو بذلك يستبعد كل اتفاؽ ـبالف . (8)"بإشارة بسيطة من الرأس"

يف القانوف األساسي للشركة، ككل اتفاقية يكوف الغرض منها إما ضماف تعويض اؼبدير 
 . اؼبعزكؿ، أك منحو استقرار معْب يف كظيفتو بواسطة شركط عزؿ جد ضيقة

كما أف القضاة يف فرنسا، يعارضوف كل التقنيات اؼبطبقة يف الواقع، كالٍب يكوف 
مثل إبراـ عقد عمل مع الشركة، صبع . الغرض منها ضباية اؼبديرين من اآلثار السلبية للعزؿ

ىذا األخّب مع ككالة اؼبديرين يف الشركة، االتفاقيات اؼبربمة الٍب يكوف الغرض منها التخفيف 
. من آثار العزؿ أك تقدٔف ضماف للمديرين ضد األخطار اؼبَبتبة عن فقداف ككالتهم يف الشركة

، كأف الغرض منها ما ىو إال مساس "باتفاقيات التعويض" كاعتربكا أف األمر يتعلق دبا يسمى
. (9)دببدأ العزؿ اغبر كعليو تكوف باطلة

، ببطبلف اتفاقية التعويض (10)كيف نفس االذباه، قضت ؿبكمة النقض الفرنسية مؤخرا
 بالتوازف اؼباِف إخبلؿعن العزؿ، كوهنا عدت منافية ؼببدأ العزؿ يف أم كقت، كترتب عنها 

كتتلخػص كقائػع ىذه القضية، يف أف مديػر كرئيس ؾبلس إدارة شركػة مسانبػة أبـر مع . للشركة
ىذه الشركة اتفاقية، تنص على أنو يف حالة عزلو من قبل الشركة كباستثناء حالة اػبطأ 

كبعد عزؿ ىذا اؼبدير، كرفض . اعبسيم، فانو يستحق تعويض تقدر قيمتو بأجر سنتْب ماليتْب
السداد من قبل الشركة، أقاـ دعول قضائية أماـ ؿبكمة االستئناؼ للمطالبة بالتعويضات 
اؼبتفق عليها دبوجب االتفاقية، إال أف احملكمة رفضت طلبو، فقدـ طعنا أماـ ؿبكمة النقض 

إال أف ىذه األخّبة بدكرىا أيدت اغبكم الصادر عن ؿبكمة االستئناؼ، مربرة . الفرنسية
شرط منح التعويض الوارد يف االتفاقية يعد كأف َف يكن، كونو باىضا جدا، "قرارىا بأف 

ناىيك، عن اػبسارة الٍب غبقت بالشركة خبلؿ . كيعادؿ أكثر من نصف رأظباؿ الشركة
كعليو، فاف التعهد الصادر من الشركة، . ، كالٍب عادلت مائٍب ألف أكرك2002السنة اؼبالية 

 بتوازهنا اؼباِف، كحرماف ؾبلس اإلدارة من سلطة العزؿ اإلخبلؿاذباه اؼبدير اؼبعزكؿ، من شأنو 
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.  (11)"يف أم كقت اؼبقررة لو قانونا
كصفوة القوؿ، يعد العزؿ يف أم كقت من النظاـ العاـ، كال هبوز إلغائو أك تضييقو 

كباػبصوص، ال يبكن للقوانْب األساسية أف تفرض على ىذا . بصفة مباشرة أك غّب مباشرة
، كأف تشَبط حضور األغلبية اؼبطلقة للمسانبْب بنصاب معْب، أك "تعجيزية " العزؿ شركطا 

كمن . تنص على ربديد شركط العزؿ، أك ربديد أسبابو، أك منح تعويض عن األضرار البلحقة
.  (12)على حد تعبّب بعض الفقهاءشبة، فإف صاحب العزؿ ىو غّب ملـز بتربير قرار العزؿ

 
 انؽبثك انفغبئٙ نهميل انؾو -ب

إف العزؿ يف أم كقت، باإلضافة إُف أنو مطلق كمن النظاـ العاـ، فإنو يبكن أف يتم 
فيجوز عزلو دكف إعبلمو باألسباب الٍب تربر ىذا . دكف ضركرة تنبيو أك إخطار العضو اؼبعِب

العزؿ، أم أف األمر يتعلق بعزؿ دكف ضركرة ذكر أم مربر، كدكف أف يكوف لو اغبق يف الدفاع 
كىذا ما يبيز إذف القانوف األساسي لوكيل الشركة عن القانوف األساسي للعامل، . عن نفسو

ألف طرد ىذا األخّب يتطلب توافر سبب معْب، كالذم هبب أف يكوف جديا، أم 
كعلى اؽبيئة اؼبستخدمة تبليغو للعامل قبل إقالتو حٌب يتمكن من ربضّب دفاعو، . (13)جسيما

كعلى خبلؼ ذلك، فإف . (14)مع سبكينو من إحضار عامل تابع للهيئة اؼبستخدمة الصطحابو
عضو ؾبلس اإلدارة أك الوكيل بصفة عامة، يبكن عزلو دكف حاجة إلببلغو، كالدليل على 
ذلك ىو أنو يبكن للجمعية العامة العادية النطق بالعزؿ كلو َف تكن اؼبسألة مربؾبة ضمن 

. (15)جدكؿ األعماؿ
 

 انؽبثك انزملٚو٘ نهميل انؾو -ج
يتميز العزؿ يف أم كقت بالطابع التقديرم، حيث ال ىبضع إال إلرادة الشركاء يف 
إطار اعبمعيات العامة، فحق العزؿ ىو بالتأكيد حقا ضركريا للشركاء، ألنو يرتبط بالسلطة 

العليا كالسيادة اؼبخولة ؽبم دبراقبة تسيّب الشركة، كحقهم يف استبداؿ اؼبديرين الذين َف تعد ؽبم 
لذلك، فإف أنبية العزؿ يف الشركات . كما أف حق التعيْب يرتبط باغبق يف العزؿ. الثقة فيهم

التجارية مهما كانت، ىي بالدرجة األكُف تدعيم كربسْب مراقبة تسيّب الشركة بصفة فعالة 
كال يكوف ذلك بطبيعة اغباؿ، إال بالسماح للشركاء بتوقيع اعبزاء إف صح التعبّب "كناجحة 

.  (16)"على اؼبديرين، ماداـ أف العزؿ يظهر دبثابة إجراء نزع الثقة أك عدـ اؼبوافقة على تسيّبىم
 

انًؽهت انضبَٙ 
 ٍهجٛبد َفبو انميل انؾو
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نظاـ العزؿ اغبر يف فرنسا لعدة انتقادات، كصلت إُف حد تشبيو خطر  لقد تعرض
العزؿ اؼبفاجئ الذم قد يهدد القائمْب باإلدارة يف أية غبظة، أف القائمْب باإلدارة يعتربكف 

كيف نفس االذباه  ىناؾ من اعترب . جالسْب على مقاعد قاذفة أك قابلة للقذؼ يف أية غبظة
أف القائمْب باإلدارة ىم مبدئيا مطمئنْب خبلؿ سنة فقط ماداـ أف اعبمعية العامة السنوية "

 . (17)"الٍب تبت يف حسابات السنة اؼبالية تنعقد سنويا
كما تعرض نظاـ العزؿ اغبر للنقد من طرؼ أنصار نظرية النظاـ، الذين اعتربكا أف 

مصطلح الوكالة ال يناسب حالة القائمْب باإلدارة يف الشركات التجارية، استنادا إُف 
قانوف الشركات يف   كىذا الرأم تبناه،السلطات الٍب يتمتع هبا ىؤالء يف إطار تسيّبىم للشركة

مستقلة داخل الشركة " ىيئات"الذم اعترب اؼبديرين دبثابة  1966 جويلية 24فرنسا الصادر يف 
كإف كاف األمر "، كذلك اعترب أنو (19)كىناؾ بعض الفقهاء. (18)خاصة فػي شركة اؼبسانبة

يتعلق بوكالة إال أف ىذا اؼبصطلح ال بد من تصحيحو، ألف الوكالة ىنا مرتبطة بعقد آخر، 
استنادا إُف أف اعبمعية العامة العادية تنتخب القائم باإلدارة، كلكن ىذا األخّب بعد انتخابو، 
يصبح عضوا يف ىيئة إدارية قانونية، كمن اؼبعركؼ يف فقو القانوف الدستورم أف الناخبْب ال 

يستطيعوف عزؿ فبثليهم الذين انتخبوىم، فيجرم نفس اغبكم إذف على أعضاء ؾبلس 
كما أف ىذا اؼببدأ تعرض للنقد من جانب من الفقو اعبزائرم الذم يرل أنو يضر ". اإلدارة

.  (20)دبصاٌف الشركة كىبل بتوازهنا
 

  َفبو انميل انؾو ٚعو ثًصبنؼ انْوكخ -أ
يؤدم ىذا اؼببدأ إُف الفصل بْب مصلحة القائمْب باإلدارة يف الشركة، الذين ىبشوف 

دائما من السلبيات الناصبة عن مبدأ العزؿ اغبر، الذم يهددىم بالتوقيف يف أم كقت، كيف 
فبا يدفعهم إُف البحث عن كسيلة للهركب من اآلثار الناصبة عن ىذا اؼببدأ، كعلى . أية غبظة

سبيل اؼبثاؿ إبراـ عقد عمل كنبي مع الشركة، كما أف البعض اآلخر، يلجئوف إُف إبراـ 
كمنهم من يلجأ . اتفاقيات يستفيدكف منها شخصيا لتعويضهم يف حالة التوقيف من الوظيفة

كذلك، إُف الوكاالت على بياض هبدؼ تفادم قرار العزؿ، كىذا من شأنو أف يغّب يف 
. (21)األغلبية كيؤثر بالتاِف على مصلحة الشركة

باإلضافة إُف ىذه السلبيات الناصبة عن تطبيق مبدأ العزؿ اغبر، فهناؾ خطر التبلعب      
البلـز لسّب الشركة كازدىارىا، " الوقود"بتسيّب الشركة، ألف االستمرارية ىي إف صح التعبّب 

ليس فقط يف العبلقات الداخلية، . ككل تغيّب غّب ضركرم يف اإلدارة، قد يعود عليها بالضرر
كإمبا باػبصوص يف عبلقات الشركة مع الغّب، مثل الزبائن كاؼبمولْب كماكبي االئتماف، ماداـ 

نتيجة لذلك، يعترب من . أف كل تغيّب يف اإلدارة، ينتج عنو تغيّب يف السياسة اؼبتبعة بالشركة
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اؼبناسب ؼبصلحة الشركة كضع حدكد الستبداؿ اؼبديرين إال يف حاالت استثنائية تتطلبها 
الضركرة، كال يتأتى ذلك إال بتفادم التغيّبات السريعة الٍب من شأهنا أف تعود بالسلب على 

. (22)تسيّب الشركة
 

 :َفبو انميل انؾو ٚقم ثزٕاىٌ انْوكخ -ب
أف مبدأ العزؿ اغبر ىبل بتوازف الشركة، ألنو هبعل "نفس التيار الفقهي اعبزائرم، اعترب      

القائمْب باإلدارة ربت تبعية اعبمعيات العامة، كهبعل رئيس ؾبلس اإلدارة كاؼبديرين العامْب 
ربت تبعية ؾبلس اإلدارة، كتكوف بالتاِف النتيجة اغبتمية ىي خضوع اؼبدير اؼبعِب باألمر 

مع ما ينجر عن ذلك من خطر حاؿ يتمثل يف تدخل اؽبيئة اؼبكلفة . لصاحب اغبق يف العزؿ
بالعزؿ يف تسيّب الشركة، األمر الذم قد ىبل بتوازف الشركة، ألنو منطقيا أم مدير خاضع 
بصفة غّب عادية للمسانبْب يبكنو أف يتظاىر بَبجيح كفة توزيع األرباح على االستثمار، 

كىذا يعد أمرا سلبيا بالنسبة للشركة سيما شركة اؼبسانبة الٍب تتميز نوعا ما بالتعقيد يف ىيئاهتا 
". كما أف إدارهتا تتطلب نوعا من االحَبافية كاالستقرار يف الوظائف

 أف الشركاء ؽبم اغبق يف كضع نطقيأنو إذا كاف من اَف"، (23)كيضيف ىذا التيار الفقهي     
نظرا، إما لعدـ توفر اؼبؤىبلت اؼبهنية، أك . حد لتسيّب سيئ، كيغلب عليو طابع اإلنباؿ

للتعسف يف السلطات اؼبمنوحة للمديرين كىذا ال يبكن إغفالو لتربير العزؿ يف أم كقت، فإنو 
من جهة أخرل، ال يبكن ألشخاص كرسوا نصيبا من حياهتم يف خدمة الشركة، أف هبدكا 

أنفسهم معرضْب يف أية غبظة إلبعادىم من الشركة ألسباب تكوف أحيانا تعسفية، كتغيّب يف 
". األغلبية مثبل دكف أف سبنح ؽبم تعويضات عن األضرار البلحقة هبم

 
انًجؾش انضبَٙ 

آنٛبد هلبثخ انمعبء لهٗ َفبو انميل انؾو 
تبعا لبلنتقادات الٍب كجهت لنظاـ  العزؿ اغبر، فإنو قد حدثت تطورات فقهية      

ككاف الغرض منها ىو ؿباكلة . كقضائية حاكلت التخفيف من الصرامة الٍب سبيز ىذا اؼببدأ
كعلى ىذا . إجراء اؼبوازنة بْب مصلحة اؼبديرين من جهة، كمصلحة الشركة من جهة أخرل

 األساس، أصبح أماـ مدير الشركة كسيلتْب للتخلص من كطأة العزؿ اغبر نبا مراقبة الظركؼ
. الٍب مت فيها العزؿ كمراقبة مدل احَباـ مبدأ الوجاىية

 
انًؽهت األٔل 

هلبثخ انمعبء نفؤف انميل 
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جانبا من الفقو إذا كاف اؼببدأ ىو أف العزؿ يف أم كقت ال وبتاج إُف تعويض، إال أف      
يبنح قد الحظ أف ىذا األخّب حاليا "، يف ربليلو ؼبوقف القضاء يف ىذا اجملاؿ، (24)الفرنسي

لنفسو، اغبق يف مراقبة الظركؼ الٍب ذبسد فيها العزؿ، للنظر فيما إذا كاف تعسفيا، كيعترب 
كذلك على سبيل اؼبثاؿ، إذا ما كاف مصحوبا بتعليقات مهينة من قبل الشركة، أك إجراء 

 أك إذا ما إغباؽ ضرر يبس بسمعة ؾبلس اإلدارة بصورة غّب مشركعة،إشهار بغرض اإلضرار،
أجرم العزؿ بصفة مفاجئة، أك عدـ احَباـ حقوؽ الدفاع، باإلضافة إُف ذكر أسباب غّب 

كيف ىذه األحواؿ، يستحق اؼبعِب باألمر تعويضا ليس فقط عن العزؿ نفسو، كإمبا ". صحيحة
بالنظر إُف الظركؼ الٍب ربقق فيها، أم كونو مت يف أجواء مهينة أك جورية تلحق ضررا 

، كأف أساس قياـ اؼبسؤكلية ىنا ىي قواعد القانوف اؼبدٓف الٍب تقضي أف كل من (25)باؼبدير
. (26)يلحق ضررا بالغّب يلتـز بالتعويض

كبالتاِف، فبل هبوز إذف ألعضاء ؾبلس اإلدارة الذين مت عزؽبم اؼبطالبة بأم تعويض عن     
ىذا العزؿ، إال إذا كاف ىذا األخّب مشوبا بنوع من التعسف يف استعمالو كمثاؿ ذلك إذا مت 

يف ظركؼ مهينة أك كيدية، أك ضبل يف طياتو إساءة غّب مربرة إُف ظبعة اجمللس أك عضو 
كيف ىذه اغبالة، ال يكوف التعويض عن العزؿ يف حد ذاتو، كإمبا عن . ؾبلس اإلدارة اؼبعزكؿ

، كيف إطار مراقبة (27)الظركؼ الٍب أحاطت بو كأدت إُف إغباؽ الضرر باألعضاء اؼبعزكلْب
، يعود لقضاة اؼبوضوع التحقق أف الظركؼ الٍب مت (التعسف يف استعماؿ اغبق)ظركؼ العزؿ 

فيها العزؿ ال تشكل خطأ مرتكبا من طرؼ صاحب اغبق يف العزؿ، كال يتعلق األمر ىنا 
بتعويض الضرر البلحق باؼبدير الذم ترتب نتيجة فبارسة السلطة اؼبطلقة يف العزؿ ألف قرار 

، كإمبا يتعلق "أم كقت"العزؿ اكتسب حجيتو، ال وبتاج إُف تربير األسباب ماداـ أنو يتم يف 
األمر بتعويض الضرر البلحق باؼبدير مع األخذ بعْب االعتبار الظركؼ احمليطة بالعزؿ الٍب 

تشكل خطأ صاحب اغبق يف العزؿ دبعُب الطريقة الٍب مت من خبلؽبا فبارسة اغبق يف 
. (28)العزؿ
 

 
 

انًؽهت انضبَٙ 
 هلبثخ انمعبء نملو اؽزواو يجلأ انٕعبْٛخ

لقد كاف لدخوؿ مبدأ الوجاىية يف قانوف الشركات الفرنسي أثرا كبّبا يف توفّب      
كذلك عن طريق . كالتخفيف من الصرامة الٍب سبيز نظاـ العزؿ اغبر االستقرار ؼبديرم الشركة

كيف . ؿباكلة إجراء اؼبوازنة بْب مصلحة اؼبديرين من جهة، كمصلحة الشركة من جهة أخرل
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ىذا السياؽ دعت إُف احَباـ مبدأ الوجاىية، ىذا األخّب الذم من شأنو أف يضمن نوعا من 
الشفافية يف إطار العزؿ، نظرا لؤلسس الٍب يقـو عليها كىي ضركرة اإلعبلـ اؼبسبق كاغبق يف 

. (29)الدفاع كإبداء اؼببلحظات
كيعد ىذا اؼببدأ من اؼببادئ الرائدة يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية، كمت تطبيقو يف      

اؼبنازعات القضائية كحٌب غّب القضائية، كما ىو الشأف يف منازعات العمل كاؼبنازعات 
كىو يفَبض عدـ إمكانية اغبكم على شخص دكف أف يكوف لو اغبق يف أف يسمع . اإلدارية

كقد دخل . (31)، كىػػو من اؼببادئ األساسية غبقػوؽ اإلنسػاف(30)أك اغبق يف الدفاع عن نفسو
ىذا اؼببدأ قانوف الشركات يف فرنسا من بابو الواسع، دبا يف ذلك حالة عزؿ مديرم الشركات 

ألنو يف السابق كاف يندرج . التجارية، حٌب أنو أصبح مؤخرا يشكل سببا مستقبل يف العزؿ
ضمن الظركؼ احمليطة بالعزؿ الٍب تشكل تعسفا يف استعماؿ ىذا اغبق، كتطبيقا لذلك، فقد 

اعترب أف العزؿ يبكن فبارستو يف أم كقت كال يعترب تعسفيا إال إذا كاف مصحوبا بظركؼ 
كشركط تشكل ضررا على اعتبار كشرؼ اؼبدير اؼبعزكؿ، أك إذا مت تقريره بصفة جورية بدكف 

.  (32)احَباـ مبدأ الوجاىية
كعلى ىذا األساس، فإف اؼبدير هبب أف تعطى لو الفرصة يف تقدٔف مبلحظاتو دبناسبة      

ازباذ قرار العزؿ ضده، كعند ـبالفة ىذا اإلجراء بإمكاف ىذا األخّب اللجوء إُف القضاء 
تبعا لذلك، فإف مبدأ العزؿ يف أم كقت أصبح . للحصوؿ على تعويض عن الضرر البلحق

ؿباطا بضمانات إجرائية لفائدة الشخص اؼبعزكؿ، حٌب يتمكن من إبداء مبلحظاتو كدفاعو، 
كأف ؾبرد عدـ سبكْب القائم باإلدارة من الدفاع عن نفسو أماـ اعبمعية العامة يفتح اجملاؿ 

كتطبيق ىذا اؼببدأ على حالة عزؿ اؼبديرين، يفَبض أف يتم إببلغ اؼبدير . للحق يف التعويض
ضور أماـ اؽبيئة اؼبختصة بازباذ قرار اٌفحوؿ أسباب العزؿ، كسبكينو من الدفاع عن نفسو ب

كإعطائو مهلة لتحضّب دفاعو، كأف تكوف اؼبداكلة مسبوقة بإجراء مناقشة معو، كيف العزؿ،
حالة ـبالفة ىذه اإلجراءات بإمكاف اؼبعِب باألمر اللجوء إُف القضاء للمطالبة بالتعويض على 

 بل أف احَباـ مبدأ الوجاىية، باإلضافة إُف أنو .أساس عدـ احَباـ حق الدفاع كمبدأ الوجاىية
يقرب العزؿ يف أم كقت من العزؿ اؼبراقب، يعترب كذلك قرينة على شرعية قرار العزؿ كذلك 

كعلى . بقياـ اؽبيئة اؼبختصة بتبليغ أسباب العزؿ مسبقا للمدير كسبكينو من ربضّب دفاعو
العكس من ذلك، فإف غياب ىذه اإلجراءات يعد قرينة على التعسف يف حق العزؿ، بل 
أكثر من ذلك، إف عدـ احَباـ حقوؽ الدفاع يبكن أف يفوت على اؼبدير اؼبعِب فرصة عدـ 

. (33)"عزلو
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انقبرًخ 

 
من خل الدراسة أف رقابة القاضي على نظاـ العزؿ اغبر ىي رقابة ؿبدكدة ال  يبدك     

يبكنها بأية حاؿ أف توفر الضمانات ؼبديرم شركة اؼبسانبة، كتنحصر فقط يف مراقبة ظركؼ 
كحٌب مع دخوؿ مبدأ الوجاىية يف قانوف الشركات الفرنسي . العزؿ كليس قرار العزؿ حبد ذاتو
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فإنو يبكن القوؿ أف نظاـ العزؿ اغبر مازاؿ يشكل هتديدا ؼبديرم شركة اؼبسانبة، كيؤثر بالتاِف 
ىناؾ من الفقهاء اعبزائريْب، على تسيّب الشركة كمصلحتها االقتصادية، كتبعا ؽبذه األسباب 

إُف إلغاء ىذا النظاـ اؼبطبق على شركة اؼبسانبة ذات "كنظرا ؼبخاطر العزؿ يف أم كقت دعا 
ؾبلس اإلدارة، كاستبدالو بنظاـ العزؿ اؼبراقب أك العزؿ لسبب مشركع، بدكف إمكانية ـبالفة 
ىذا اؼببدأ يف القوانْب األساسية، مع النص على إلزامية تعويض اؼبدير يف حالة غياب السبب 

كىذا من شأنو أف وبقق نوعا من العدالة، كيوفر نوعا من االستقرار ؼبديرم . اؼبشركع للعزؿ
الشركات التجارية الذين يصبحوف يف منأل عن ـباطر العزؿ يف أم كقت، كال يلجئوف إُف 
إبراـ عقود عمل كنبية ربميهم من مبدأ العزؿ اغبر، كأخّبا فإف تعميم العزؿ اؼبراقب وبافظ 

على ىيئات الشركة كوبمي مصاغبها كوبقق استقرارا يف كظائف اؼبديرين كىو مطابق 
.  (34)"لبلقتصاد العاـ للشركة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انًالؽك

 
، دكر اؼبصلحة اعبماعية يف ضباية الشركات التجارية، دراسة مقارنة، منشورات -1  كجدم سلماف حاطـو

. 582، الصفحة 2007اغبلىب اغبقوقية، لبناف،
.  من القانوف التجارم اعبزائرم05 الفقرة 559أنظر اؼبادة  -2



167 
 

. مكرر من القانوف التجارم اعبزائرم 563 أنظر اؼبادة -3
. من القانوف التجارم اعبزائرم 579 أنظر اؼبادة -4
. سالفة الذكر 579 من القانوف التجارم اعبزائرم الٍب ربيلنا إُف اؼبادة 564 أنظر اؼبادة -5
 من 636من القانوف التجارم الٍب ذبيز عزؿ أعضاء ؾبلس اإلدارة يف أم كقت، كاؼبادة  613 أنظر اؼبادة -6

الٍب ذبيز عزؿ اؼبديرين  640نفس القانوف الٍب ذبيز للمجلس أف يعزؿ رئيسو يف أم كقت، ككذلك اؼبادة 
 .العامْب يف أم كقت

7- V. art. 2004.C. civ. fr. 

8- Ph. MERLE, Précis de droit commercial, sociétés commerciales, 8ème éd, Dalloz, 2001, 

n°386, p.402: "… on continue à employer l’expression latine de révocabilité ad nutum 

(littéralement «au signe de tête»)."  

9- K.ADOM, La révocation des dirigeants de sociétés commerciales, Rev.soc.1998, n°3, 

p.492:  "... ils estiment qu’il s’agit de conventions de «parachutes dorés» destinées à 

tourner le principe de la libre révocabilité, elles sont donc frappées de nullité."  

10- Cass. Com. 15 novembre 2011, F-D, n°09-10.893, Bouchot c/ Sté Sud Planification. 

11- B. DONDERO, Indemnité de Révocation, Rev.Soc. avril 2012, p.234..  

12- M. SALAH et F. ZÉRAOUISALAH, Pérégrinations en droit Algérien des sociétés 

commerciales, éd. Edik, Oran, 2002, n°19, p.187: "l’auteur de la révocation n’a pas à 

motiver sa décision. C’est le principe même de la révocation «ad nutum»." 

.  اؼبعدؿ كاؼبتمم، السالف الذكر11-90من القانوف رقم  73أنظر اؼبادة  -13
كجوب التبليغ " اؼبعدؿ كاؼبتمم الٍب تنص على 11-90 من القانوف رقم 2 الفقرة 2-73أنظر اؼبادة  -14

". ؼبستخدـ للعامل اؼبعِب باألمراح كاستماع التسرمالكتايب لقرار 
15- Y. GUYON, Droit des affaires, droit commercial général et sociétés, Economica, t.1, 

11
ème

 éd., 2001, n°328, p.343: " la révocation peut être votée valablement même si elle n'a 

pas été inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée". 

16- K. ADOM, op. cit., n°2, p.491: "il s’agit essentiellement d’assortir le contrôle de la 

gestion sociale d’une efficacité en permettant aux associés de sanctionner les dirigeants, 

puisque la révocation apparaît comme une mesure de défiance et de désaveu de la gestion 

desdirigeants. " 

17- J. BUSSY, Droit des affaires, Presse de sciences politiques, Dalloz,Paris, éd.1998, 

p.159. 
18- K. ADOM, op. cit.,n°1, pp. 489 et 490:" . 

19- G. RIPERT et R. ROBLOT par M. GERMAIN, Traité de droit commercial, L.G.D.J, 

PARIS, 16 
ème

éd., 1996, n°1287,p.937. 

20- M. SALAH et F. ZÉRAOUI SALAH, op. cit., n°32, p.199: "la révocation ad nutum 

préjudicie à l'intérêt de la société et compromet son équilibre structurel." 

21- ibid, n°33, p.199. 
22- ibid, n°34, p.200. 

23- Ibid: " … s‘il est normal que les associés puissent mettre facilement un terme à une 

mauvaise gestion due à la négligence, à l’incompétence ou à l’abus de pouvoirs des 

dirigeants، cela n’est pas moins insuffisant à justifier une révocation «ad nutum», … Il est 

excessif que des personnes qui ont «consacré le plus souvent de longues années de leur 

vie à la société», soient, à tout moment et en toutes circonstances, susceptibles d’être 

écartées de la gestion … pour la simple raison d’avoir cessé de plaire ou à la faveur d’une 

majorité de rencontre, et surtout sans possibilité pour elle de réclamer et de se voir allouer 

des dommages et intérêts." 

24- Ph. MERLE, op. cit., n°386, pp.425 et s. 



168 
 

، الصفحة 2006 مّباكم فوزية، طرؽ عزؿ مديرم الشركات التجارية، رسالة ماجستّب، جامعة كىراف، -25
113.  

كل فعل أيا كاف يرتكبو الشخص خبطئو، كيسبب : "ج الٍب تنص على.ـ. اؼبعدلة ؽ124 أنظر اؼبادة -26
." ضررا للغّب يلـز من كاف سببا يف حدكثو بالتعويض

 صبلح أمْب أبو طالب، ذباكز السلطة يف ؾبلس إدارة شركة اؼبسانبة، دراسة مقارنة يف القانوف -27
 .134، الصفحة 1999الفرنسي كاؼبصرم، دار النهضة العربية، القاىرة، 

28- M. SALAH et F. ZÉRAOUISALAH, op.cit, n°26, p.193:" … il s’agit de la réparation 

du préjudice causé au dirigeant en considération des circonstances entourant la révocation 

et constitutives de la faute de l’auteur de la revocation, c’est à dire de la manière dont a 

été exercé le droit à la révocation." 

29- S. FREMEAUX, L’avenir du régime de révocation des dirigeants sociaux, P.A. 

décembre, 2000,  n°4, p.7. 

30- K. ADOM, op. cit., n°7, p.496: " … de tous les principes directeurs du procès civil, le 

principe du contradictoire est celui qui semble s'appliquer le plus souvent en dehors de 

toute procédure contentieuse et dans les procédures non juridictionnelles, le principe 

suppose que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou mis en demeure de se 

défendre." 

31- V. art.6 al .1 de la Convention européenne des droits de l'homme: "toute personne à 

droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai 

raisonnable." 

32- K. ADOM, op. cit., n°8, pp.597 et s. 

33- S. FREMEAUX, op. cit. n°6, p.8 "le non-respect des droits de la défense dans le cadre 

d'une révocabilité ad nutum peut faire perdre au dirigeant une chance de ne pas être 

révoqué" 

34- M. SALAH et F. ZÉRAOUI SALAH op. cit., n°
s
.44 à 47, pp.208 et s: "La solution: la 

généralisation de la révocation contrôlée, sans possibilité statutaire de dérogation et avec 

obligation d’indemniser le dirigeant en l’absence de juste motif de révocation… elle 

répond au souci de l’équité… elle sécurise les dirigeants qui ne penseront plus 

systématiquement à la conclusion d’un contrat de travail fictif avec la société pour se 

protéger de la révocation «ad nutum», elle respecte l’équilibre structurel de la société,… 

en conséquence, elle sauvegarde au mieux l’intérêt social, elle participe à l’élaboration 

d’un statut professionnel en stabilisant la fonction dirigeante." 

  
 
 
 
 
 
 
 



169 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 كٔه األيى انًزؾلح فٙ ئهٍبء ٔرؽٕٚو

  انمبٌَٕ انلٔنٙ انغُبئٙ

 
 يجقٕرخ أؽًـــل.أ
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 يمٓل انمهٕو انمبََٕٛخ ٔاإلكاهٚخ 

 -رًََٛٛهذ–انًوكي انغبيمٙ                                                                                   

 :يهقص
من اؼبؤكد أف اؼبزيد من الدراسات اؼبتعلقة باعبرائم الدكلية، كأم جهود تبذؿ لدعم      

فلم تعد الرغبة يف العزلة  القضاء اعبنائي الدكِف ستحقق للمجتمع الدكِف اػبّب كاالستقرار،
ىذه الرغبة إال  كَف تعد الٍب تطلبها دكلة لتنأل بنفسها عن مشاكل العاَف بشيء يبكن ربقيقو

كىم كبّب، فالشعوب ال بد أف تتعايش مع بعضها البعض كما أف اؼبخَبعات ككسائل 
االتصاؿ اغبديثة قد قربت بْب الدكؿ كجعلت العاَف كالقرية  الصغّبة، كمن اؼبؤكد  أف كجود 
نظاـ قضائي جنائي دكِف سيحقق العديد من اؼبزايا أنبها كجود شريعة كاحدة ؾبردة تطبق 

 هبذا ذبنب العاَف اػبضوع ألىواء السياسة الٍب يلمسها العاَف  .ضد مرتكيب اعبرائم  الدكلية
اليـو يف بعض كيانات األمم اؼبتحدة كخاصة ؾبلس األمن، كذلك  دبواجهة كل من ينتهك 

القانوف الدكِف دكف سبيز بْب دكلة أك أخرل أك حاكم كآخر، كاحَباـ القيم  األخبلقية 
 كالٍب  ال ىبلو منها أم خطاب سياسي حاكم أك لغّبه كسيكوف اكاغبضارية  اؼبتفق  عليو

مراجعة مدل درجة االحَباـ كمعيارا أساسيا لقياس مصداقية اغبكاـ كالسياسيْب كخاصة 
، فبا سيكفل ربقيق ؿباكمة كل ؾبـر اإلنسافكحقوؽ  أكلئك الذين يتشدقوف بالديبقراطية

بالدفاع عن اؼبصلحة  العامة لدكلتو، إذ أف القضاء  دكِف يتذرع يف ارتكاب أفعالو كجرائمو
اعبنائي الدكِف العادؿ ىو الذم سيفصل يف اعبرائم  الٍب ارتكبت كسيقدر على ذلك، بينما 
. يكوف القضاء الوطِب بالدكؿ عاجزا عن ؿباكمة اغباكم اؼبستبد  كمعاكنيو كفضح جرائمهم

 
 :يمليخ

يتشكل اجملتمع الدكِف من صباعات إنسانية متعددة، أقامت كل صباعة منها إقليم 
ؿبدد جغرافيا كأطاعت كل صباعة سلطة تدير أمورىا، هبذا بدت أماـ غّبىا من اعبماعات 
 األخرل يف صورة صباعة كاملة االستقبلؿ متساكية مع غّبىا من اعبماعات يف السيادة،
كتطورت ىذه اعبماعات حٌب كصلت إُف ما اصطلح على تسميتها بالدكؿ، كقد احتاج 
األمر مع مبو الركابط كالعبلقات بْب الدكؿ، إُف ضركرة البحث عن كضع قواعد موضوعية 

 هتدؼ إُف ربقيق  يت كاؿ،لتنظيم تلك العبلقات، كقد ظبيت تلك الضوابط بالقانوف الدكِف
 كيبارس القانوف الدكِف بشقيو العاـ كاعبنائي دكرا أساسيا يف .التقدـ كالرفاىية للمجتمع الدكِف

 باعبريبة الٍب كانتهاءمنع أم سلوؾ يبس اؼبصاٌف الدكلية احملمية بدءان بالنزاعات اؼبسلحة 
ترتكب باسم دكلة الٍب يَبتب عليها اؼبساس دبصلحة ؿبمية دكليا، وبرمها القانوف الدكِف 

 .كىي ما تعرؼ باعبريبة الدكلية
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 ،لتدكين القانوف الدكِف اعبنائي للتصدم للجرائم الدكليةد بذلت جهػود كبّبة ػكؽ
الٍب كلفت  1919فبدأت اعبهود تتجو كبو إنشاء عباف ربقيق دكلية، من أنبها عبنة عاـ 

بتحديد مسؤكليات من ابتدأ اغبرب العاؼبية األكُف كتنفيذ العقوبات الٍب تصدر عن تلك 
مث إنشاء احملاكم اعبنائية الدكلية بنورمربج كطوكيو حملاكمة ؾبرمي اغبرب العاؼبية،  اللجنة،

 كاحملاكم اعبنائية  الدكلية يف كل من يوغسبلفيا السابقة كركاندا، كأخّبا
، كىذا ما جسده اجملتمع الدكِف 1998إنشاء  احملكمة اعبنائية الدكلية الدائمة ببلىام عاـ 

ـ، الذم جعل ربقيق األمن كالسلم الدكليْب ىدفا 1945من خبلؿ ميثاؽ األمم اؼبتحدة 
.  رئيسيا لو

ما ىي :      كعليو فإف أىم إشكالية يتضح لنا من أف تكوف ىذه الدراسة إجابة عنها ىي
أىم الخطوات واألسس التي وضعتها األمم المتحدة في سبيل ترسيخ وتطوير قواعد 

  القانون الدولي الجنائي؟
على التطور التارىبي للجرائم      اإلجابة عن ىذه اإلشكالية تقتضي تسليط الضوء 

الدكلية كمراحل نشأهتا كمفهومها كبياف اؼببلمح العامة للقانوف اعبنائي الدكِف كرصد أنواع 
كالدكؿ كاألفراد اؼبتعلقة بتهديد   من خبلؿ بياف اؼبصاٌف احملمية للمجتمعات،اعبرائم الدكلية

كالسبلمة اعبسدية كإبراز دكر أجهزة األمم اؼبتحدة اإلنسانية السلم كاألمن الدكليْب، كالقيم 
يف إرساء األحكاـ العامة للجرائم الدكلية، كما تتضمنو من بياف ألركاف تلك اعبرائم كنطاؽ 

.  اؼبسؤكلية اعبنائية الدكلية
 

:  اإلؼبه انزبهٚقٙ نزؽٕه فكوح انغوًٚخ انلٔنٛخ: أٔال
دبفهـو متطور للحرب، كاستمرت عدة أعواـ عانت فيها  جاءت اغبرب العاؼبية األكُف

األمم  كيبلت جساـ كعواقب اقتصاديا كاجتماعيا كخيمة، كأحدثت يف كقتها ما َف ربدثو 
دكِف جديد وبـر اغبرب  حرب قبلها ككرست قناعة لدل اجملتمع الدكِف بضركرة إقامة نظاـ

. كهبـر أفعاؽبا
عٕٓك انٓٛئبد انلثهٕيبٍٛخ ٔانًإرًواد انلٔنٛخ فٙ َْأح ٔرؽٕه  -1

: يجبكئ انمبٌَٕ انغُبئٙ
 كعقدت العديد من ،تضافرت جهود ىيئات كمؤسسات دبلوماسية كدكلية كعلمية     

تلك كاف من بْب ك اؼبؤسبرات الدكلية لتحقيق حلم تشريع جنائي دكِف كمثلو قضاء جنائي دكِف،
يف جنيف غبماية ضحايا اغبركب  1863اعبهود توقيع اتفاقية الصليب األضبر الدكِف عاـ 

كالكوارث كالٍب اعتربت نقطة انطبلؽ كبو قانوف دكؿ إنسآف كسانبت كقاعدة  يف خلق 
مرحلة جديدة يف ازدىار  1907 ك1899 القانوف الدكِف، كذلك اعتربت اتفاقيات الىام عامي

القانوف الدكِف، خاصة حْب نظمت قوانْب كعادات كأعراؼ اغبرب، أثّبت ألكؿ مرة أماـ 
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 .اجملتمع الدكِف مسالة اعبزاءات اعبنائية الواجبة التطبيق يف ؾباؿ انتهاؾ قواعد القانوف الدكِف
 عبنة  أطلق عليها عبنة 1919كقد شكل اؼبؤسبر التمهيدم للسبلـ الذم انعقد يف باريس عاـ 

ككل إليها  حبث كافة اعبوانب أ، 1919ربديد مسؤكليات مبتدئي اغبرب كتنفيذ العقوبات 
.   (1)القانونية للمسؤكليات اؼبَبتبة على اغبرب  العاؼبية  األكُف

 ـ لتنتهي اغبرب العاؼبية األكُف بعد 1919 جواف 28مث أبرمت معاىدة فرسام يف       
صراحة باؼبسؤكلية  استسبلـ  أؼبانيا، كلتكن أكؿ كثيقة رظبية تعَبؼ فيها الدكؿ األطراؼ
كإقرار مسؤكلية رؤساء . اعبنائية الشخصية ؼبرتكيب األفعاؿ الٍب تثمل انتهاكا لقوانْب اغبرب

 اعبسيمة ألحكاـ القانوف الدكِف، عبلكة على االتفاؽ حوؿ إنشاء االنتهاكاتالدكؿ عن 
 كرغم فشل . قضاء جنائي دكِف لتحديد  اؼبسؤكلية اعبنائية الشخصية كسلطة توقيع اعبزاء

 فإنو يبقى ؽبذه اؼبعاىدة دكرىا يف ،معاىدة فرسام يف ربقيق التطبيق العملي ألحكامها
، إذ أف تلك  اؼبعاىدة نصت على عدة مبادئ  أصبحت (2)ازدىار القانوف اعبنائي الدكِف 

فيما بعد من أىم دعائم القانوف اعبنائي  الدكِف كىي النص على مبدأ العقاب على جرائم 
اغبرب، كإقرار مبدأ مسؤكلية رئيس الدكلة عن سياستو إذا ما ترتب على ىذه السياسة 

اؼبساس دببادئ قانوف الشعوب كأخّبا بإرساء قاعدة اؼبسؤكلية اعبنائية الدكلية تأسيسا على 
. (3)(إصدار الرؤساء ألكامر مرؤكسيهم)مبدأ العمل اؼبعنوم 

كأحد أىم اقبازات مؤسبر فرسام ككاف  1920كبعد إنشاء عصبة األمم اؼبتحدة عاـ 
األمل معقودا عليها لتوثيق التعاكف بْب األمم كضماف السلم كاألمن الدكِف كنبذ اغبركب، 

– أم ؾبلس  العصبة – يعد  اجمللس " :كقد نصت اؼبادة الرابعة عشر من العهد على أف
مشركعات بشأف  إنشاء ؿبجمة دائمة للعدؿ الدكِف، كيقدمها إُف أعضاء العصبة للموافقة 
عليها على أف يدخل  يف اختصاص ىذه احملكمة نظرا  للمنازعات الدكلية  الٍب يعرضها 
عليها اػبصـو كعلى احملكمة أف تصدر آراء استشارية يف كل نزاع أك مسالة رباؿ إليها من 

 ".العامة اجمللس أك اعبمعية
كجدير بالذكر أف نصوص العهد الدكِف َف يرد فيها ما يفيد صراحة ربرٔف اللجوء إُف      

اغبرب كاف كرد ما يفصح عن االذباه صوب اغبد من ىذا اللجوء باعتبارىا عمبل غّب 
مشركع، كقد تبلورت فكرة  إنشاء  ؿبكمة جنائية دكلية من خبلؿ  اؽبيئات العلمية  اؼبهتمة  

يف اجتماعها  بالشئوف الدكلية، حيث  تبلحظ أف اؼبؤسبر الذم عقدتو صبيعو القانوف الدكِف
 أقر أعضاؤه فكرة إنشاء ؿبكمة 1922اغبادم  كالثبلثْب الذم  عقد ببيونس ايرس عاـ 

جنائية دكلية، زبتص بالنظر يف ـبالفات قوانْب اغبرب كـبالفات القانوف الدكِف اؼبستمد من 
، (4) كالضمّب العاؼبياإلنسانيةالعرؼ اؼبتواتر عليو العمل بْب الشعوب اؼبتحضرة كمن القوانْب  

 اؽبيئات الدكلية يف تقنْب أصوؿ  قواعد القانوف اعبنائي مسانباتكعلى جانب آخر من 
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 اعبمعية الدكلية للقانوف اعبنائي، كنص نظامها األساسي م1924الدكِف فقد أنشئت يف عاـ 
يف الفقرة  الثالثة من اؼبادة  األكُف منها على أف يكوف من ضمن  أىدافها تنمية القانوف 
اعبنائي الدكِف على اؼبستويْب النظرم كالعملي معا  حبيث يؤدم ذلك إُف  تبِب  قانوف 
جنائي دكِف عاؼبي النطاؽ، كيتم يف الوقت ذاتو  التنسيق  بْب قواعد اإلجراءات اعبنائية 

اؼبطبقة عاؼبيا، كعلى الرغم من ىذا إال أف اعبهود السابقة قد انتكست بسبب اندالع اغبرب 
. العاؼبية الثانية

 
 :انؾوة انمبنًٛخ انضبَٛخفٙ ألمبة انغٕٓك انلٔنٛخ   -2

 األحداث اعبوىرية الٍب صاحبت اغبرب العاؼبية الثانية يف تقدـ كمبو الكثّب من      سانبت
أحكاـ القانوف اعبنائي الدكِف، خاصة ما تعلق منها بفكرة احملاكمة على جرائم اغبرب 

كمعاقبة مرتكبيها كنضجت فكرة إنشاء قضاء جنائي دكِف من خبلؿ تواِف التصروبات من 
كبل الطرفْب اؼبتحاربْب  كالٍب تؤكد عـز كل منهما على معاقبة ؾبرمي اغبرب من الطرؼ 

يف مدينة  1945يونيو  26اآلخر، كأعقب تصريح ىزيبة أؼبانيا اجتماعا ؼبندكيب اغبلفاء يف 
، كمث مدارسة عدة تقارير عن  لندف، للتشاكر فيما ينبغي عملو إزاء  العدك األؼبآف اؼبهزـك

كجوب احملاكمة كخلصت الدراسات يف النهاية  الٍب تبُب التقرير  األمريكي الذم تقدـ بو 
 :(5)ركبرت جاكسوف، كقد تضمن تقرير ركبرت جاكسوف عدة نقاط يبكن إصباؽبا فيما يلي

إف اعبهود اؼببذكلة من أجل إقامة ؿبكمة دكلية تكوف بغرض توفّب العدالة كحق - 
اؼبتهمْب يف الدفاع كاحملاكمة العادلة، كإخضاع القادة للمحاكمة تنفيذا لقانوف الدكِف 

. لدفاع عن أنفسهم باسم القانوف أيضاؿسيعطيهم فرصة عظيمة 
تستند على كجود دليل على ارتكاب سلوؾ  من أف إف قواعد اإلدانة كالرباءة البد- 

غّب إنسآف كغّب قانوٓف كغّب طبيعي مت ارتكابو بصورة فجة، كإف تذرع القادة األماف جبهلهم 
بقواعد القانوف الدكِف الٍب ذبـر انتهاكات اغبرب ال يبكن االعتداد بو نظرا ألف القانوف 

قواعد القانوف الدكِف ملزمة داخليا للسلطات األؼبانية : األؼبآف ينص يف مادتو الرابعة على أف
شأهنا يف ذلك شأف القانوف الداخلي، كأف القواعد القانونية الٍب ستطبق يف احملاكم الدكلية 
ليست مقصورة على األؼباف كحدىم بل أهنا قواعد عامة ؾبردة قابلة للتطبيق على كل من 

. يرتكب اعبـر ذاتو بغض النظر عن جنسيتو
إف احملاكمات اؼبزمع إقامتها لن سبنع  نشوء اغبركب، كلكنها ستعطي قوة للقانوف - 

الدكِف حملاكمة  اجملرمْب عن جرائمهم، كتعطي فرصة  للشعوب كاؼبدنيْب العيش يف أماف 
كسبلـ، كإف ؿباكمات نورمربج اؼبزمع إقامتها ستحاكم ثبلث أنوع من اعبرائم ىي اعبرائم 

. اإلنسانيةضد السبلـ، كجرائم اغبرب كاعبرائم ضد 
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كقد تبُب مؤسبر لندف الذم كاف منعقدا يف ذلك الوقت ىذا الرأم، حيث ابـر اتفاؽ      
، أك ما يعرؼ بػػبلئحة نورمربج، كقررت الدكؿ 1945  من أغسطس عاـالثامنلندف يف 

اؼبوافقة عليو كتوقيع اتفاؽ خاص دبحاكمة ؾبرمي اغبرب العاؼبية الثانية كإنشاء ؿبكمة 
عسكرية دكلية تتوُف ذلك، كالذين ال زبضع جرائمهم لقضاء إقليمي كطِب، كقد اشتملت 

 30 موسكو الصادر يف إعبلفاالتفاقية على ديباجة كسبع مواد كاستندت يف الديباجة على 
 إلقرار ماألساس  الواقعي أك التطبيق– حبق – ، ىاتو اؼبرحلة اعبديدة تعد 1943 عاـ أكتوبر

 إعبلفنبا بنورمربج كاألخرل بطوكيو، من خبلؿ احدإقواعد  حملاكمات دكلية  جملرمي اغبرب 
 يقضي بتشكيل  ؿبكمة عسكرية  دكلية  للشرؽ األقصى 1946 جانفي 19خاص صدر يف 

. (6)تتخذ  مقرا ؽبا يف طوكيو
عبلكة على تشكيل ؿباكم عسكرية عديدة باؼبناطق الٍب كانت ربتلها دكؿ احملور      ك

األكركيب كزبتص دبحاكمة صغار الضباط، كأنشئت احملكمة العسكرية الػدكلية بنورمربج 
، حملاكمة مرتكيب جرائم اغبرب الذين امتدت 1940دبوجب اتفاقية  لندف يف أغسطس 

باسم القانوف رقم  جرائمهم ؼبناطق جغرافية  غّب ؿبدكدة، كأصدرت دكؿ اغبلفاء ما يعرؼ
، كإهباد كسيلة أخرل حملاكمة باقي اؼبسئولْب الذين ارتبكوا 1945 ديسمرب 20 بتاريخ 10

.  أفعاال سبثل جرائم دكلية أثناء اغبرب العاؼبية الثانية
كجدير بالذكر أنو كاف من نتاج تلك احملاكمات ظهور اغباجة اؼبلحة إُف كضع تقنْب      

دكِف يشمل اؼببادئ كالقواعد الٍب تلـز اجملتمع الدكِف، كتنظيم  العدالة  اعبنائية  الٍب من 
. (7)شأهنا ضماف حفظ السلم كاألمن الدكليْب، كالعمل على استقرار اجملتمع الدكِف

 
: يٕلف يُفًخ األيى انًزؾلح يٍ رؽٕه  يجبكئ  انمبٌَٕ  انغُبئٙ انلٔنٙ: صبَٛب

حرص كاضعو اؼبيثاؽ على أف ييضمنيوا اؼبيثاؽ نصا قانونيا يكفل تطوير القانوف الدكِف      
كإمباءه، على كبو يتسق مع النظاـ الدكِف اعبديد، الذم أرسى اؼبيثاؽ دعائمو بعد اغبرب 
العاؼبية الثانية، كإنشاء منظمة األمم اؼبتحدة، كيتبْب من استقراء نصوص اؼبيثاؽ أنو أفرد 

. (8) للقانوف بْب نصوصو مكانا ىاما، كرسم لو بْب أجهزتو دكرا فعاال
خص اؼبيثاؽ اعبمعية العامة بإجراءات، الزباذ اػبطوات البلزمة لتدكين القانوف      

الدكِف، كإمباءه اؼبطرد، فإف مفهـو ىذا الدكر، ال يقتصر على القانوف الدكِف يف صورتو 
التقليدية،  يعِب إمباء القانوف الدكِف كتطويره يف مفهـو اؼبيثاؽ، أف يكوف على أساس اؼببادئ 

الرئيسية الٍب اشتمل عليها اؼبيثاؽ كالتعديبلت اعبوىرية الٍب أدخلها على القانوف الدكِف 
على عدد من اؼببادئ الرئيسية كاألساسية، -  بصفتو دستور -التقليدم، فاؼبيثاؽ اشتمل 

مبدأ اؼبساكاة يف السيادة كاغبقوؽ، مبدأ تقرير اؼبصّب، مبدأ ربرٔف استخداـ القوة : كمثاؿ ذلك
 كحرياتو األساسية، اإلنسافكاالمتناع عنها يف العبلقات الدكلية، كمبدأ احَباـ كإشاعة حقوؽ 
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كمبدأ التعاكف الدكِف لتهيئة الظركؼ كاالستقرار، كالرفاىية لقياـ عبلقات سلمية بْب األمم 
زبضع للقانوف الدكِف،حيث أكد العديد من الفقهاء القانوف الدكِف على أنبية األصوؿ 

. (9 )يف عملية تكوين القانوف الدكِف (أ) الفقرة (13)احملدثة، دبوجب نص اؼبادة 
مهمة تأطّب عملية التقنْب كالتطوير التدرهبي  إف ىذا النص قد خوؿ للجمعية العامة،     

 قواعد القانوف الدكِف، حيث أف اؼبهمة ال إلنشاءلقواعد القانوف الدكِف، كالذم ىو كسيلة 
تتوقف عند ذبميع كتدكين القواعد اؼبوجودة، بل سبتد إُف كضع قواعد جديدة يف اؼبسائل الٍب 

. َف تستقر بعد يف احمليط الدكِف، عن طريق العرؼ أك اؼبعاىدات
فالتقنْب ىو عملية هتدؼ إُف تقدٔف قواعد القانوف الدكِف، يف صيغة مكتوبة، بصيغة      

ملزمة للدكؿ، دبنهجية معينة يف موضوع معْب، كعملية التقنْب ما ىي إال ربريك كدفع 
من أف عملية التدكين، ما ىي إال : روبرت آغوللعملية التشريعية، كىو ما أشار إلية األستاذ 

عملية ترمي إُف إعطاء صيغة مكتوبة للقانوف، كما ىي إال نتيجة لتغّبات اجملتمع الدكِف، 
كاتساع رقعتو، كالتغّبات اعبوىرية الٍب طرأت عليو، خاصة بظهور الدكؿ اعبديدة اإلفريقية 
كاآلسيوية كاألمر يكو التينية، الٍب رأت اغباجة إُف كجود قانوف قائم على التعاكف، كاغباجة 
اؼباسة إُف إعادة النظر يف القواعد التقليدية يف القانوف الدكِف، كتكييفها مع التحوالت الٍب 

 (10).طرأت على تكوين اجملموعة الدكلية، كىو ما كاف الدافع الرئيسي يف دفع حركة التقنْب
 

 كٔه انغًمٛخ انمبيخ نأليى انًزؾلح فٙ رؽٕٚو ٔرمٍُٛ انمبٌَٕ - 1 
: انلٔنٙ انغُبئٙ

توصية مؤداىا تقنْب  1946ديسمرب  11 تبنت اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة يف     
لئلحكاـ  الواردة يف الئحة نورمربج، كقد كضعت ىيئة األمم اؼبتحدة بذلك النواة األكُف 

 (طوكيو- نورمربج)لتكوين قانوف جنائي دكِف عقب ؿباكمة ؾبرمي اغبرب العاؼبية الثانية 
 كاػباص بتكليف عبنة القانوف الدكِف بوضع صياغة 1947 لعاـ 177دبوجب قرارىا رقم  

للمبادئ العامة  للقانوف اعبنائية الدكِف، الٍب تضمنها كبل من نظاـ ؿباكمات نورمربج 
كالقرارات الصادرة عن ىذه اللجنة ككاف من نتاج  أعماؿ اللجنة  إقرار اتفاقيات صباعية من 

ـ 1948بينها ربرٔف بعض األفعاؿ اإلجرامية كمنها ما قررتو اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة عاـ 
خبصوص اتفاقية منع إبادة اعبنس، كالٍب تعد اللبنة األكُف كبو القانوف جنائي دكِف،  مث تبل  
ذلك ازباذ اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة  خطوة بناءة أخرل، كذلك بتكليف اللجنة بالنظر 
يف إمكانية إنشاء ؿبكمة جنائية دكلية  زبتص بالنظر يف اعبرائم اؼبنتهكة للقانوف الدكِف، إال 
أف تضارب اؼبصاٌف السياسية كإصرار عدد من الدكؿ على االمتناع عن التنازؿ عن أم جزء 
من سيادهتا الوطنية  حملكمة  جنائية دكلية، أدل دبشركع إنشاء احملكمة إُف أف يبوت قبل أف 

يولد كاصلت اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة جهودىا  إُف أف تبنت تشكيل عبنة خاصة 
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ـ، كانتهت بعد أكثر  من عشرين عاما إُف إقرار 1953لدراسة مسالة  تعريف العدكاف عاـ 
ـ كىو ما يعد خطوة  بناءة يف سبيل تقنْب 1974 ديسمرب عاـ 14تعريف للعدكاف يف 

. نصوص كقواعد القانوف اعبنائي الدكِف
 

: كٔه يغهٌ األيٍ انلٔنٙ فٙ رؽٕٚو انمبٌَٕ انلٔنٙ انغُبئٙ -2 
احملكمة اعبنائية الدكلية : يضم القضاء اعبنائي الدكِف اؼبؤقت آليتْب قضائيتْب نبا

 كاحملكمة اعبنائية الدكلية لركاندا 1993كالٍب  أنشئت عاـ  (ictfy)ليوغسبلفيا  السابقة 
(ictrà)  تا ربت مظلة األمم اؼبتحدة كاستنادا لسلطات ئ، كىاتْب  اآلليتاف قد أنش1994عاـ

 بإنشاءؾبلس األمن اؼبقررة يف الفصل السابع من ميثاؽ األمم اؼبتحدة،  حيث صدر قرار 
، 1994 نوفمرب 8 يف 955، كالثانية بالقرار رقم 1993 فرباير عاـ 22 يف 707األكُف ربت رقم 

 يف ىذين اإلنساف البشعة غبقوؽ االنتهاكاتكقد جاء إنشاء ىاتْب احملكمتْب ؼبواجهة 
 جرائم دكلية  تستوجب إنشاء ؿباكم جنائية دكلية االنتهاكاتاإلقليمْب، كاعتربت ىذه 

حملاكمة مرتكيب اعبرائم ضد السبلـ كجرائم اغبرب كاعبرائم ضد " Ad hoc"خاصة 
، حيث يتحدد اختصاصها العاـ حباالت ؿبددة، كقد أنيط بتلك احملاكمات ؿباكمة اإلنسانية

األشخاص كمعاقبتهم على بعض اعبرائم الدكلية اػبطّبة الٍب سبثل هتديدا للسلم الدكِف يف 
مناطق ؿبددة من العاَف، خاصة عندما تكوف اؼبؤسسات الوطنية غّب  قادرة على مبلحقة 
 .(11)مرتكبيها كتقديبهم للعدالة، مع مراعاة أكلية احملاكم اعبنائية الدكلية على احملاكم الوطنية

 
حاكؿ ؾبلس األمن  تفادم أكجو   : انًؾبكى انًإلزخإلَْبءاألٍبً  انمبََٕٙ  

 ، النقد الٍب  كجهت حملكمٍب نورمربج كطوكيو لكوهنما قد مثلتا إرادة اؼبنتصر حملاكمة اؼبهزـك
لذا فقد شكلت بقرار دكِف كتكونت من رجاؿ قانوف ؿبايدين ينتموف إُف ىيئات قضائية 

معركفة، كقد اتبع يف إنشاء تلك احملكمة طريق مغاير، حيث أنشئت ؿبكمة يوغسبلفيا  بناء 
على قرار من ؾبلس األمن كذلك لعدة اعتبارات من أنبها عنصر السرعة البلـز للحصوؿ 

على األدلة، إذ أف طريق  اؼبعاىدات يستدعي كقتا طويبل، خاصة فيما يتعلق بنظاـ تصديق 
الدكؿ اؼبشاركة يف اؼبعاىدة، لذا  فقد كاف الطريق األسرع كاألسهل ىو تشكيل احملكمة كفقا 

. لقرار ؾبلس األمن
كقد جاء إنشاء احملكمة كفقا لقرار ؾبلس األمن تأكيدا ؼبيثاؽ األمم اؼبتحدة حيث      

، على أف يعهد جمللس األمن  باؼبسؤكلية  الرئيسية يف حفظ السلم كاألمن 24أشارت اؼبادة 
 من 29فركع  ؾبلس األمن كفقا للمادة أحد الدكليْب، كأصبحت احملكمة اعبنائية الدكلية 

ميثاؽ األمم اؼبتحدة، كالٍب تشّب إُف أف جمللس األمن أف ينشئ من الفركع الثانوية  ما يرل لو 
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بأنشاء  1992 أكتوبر عاـ 6 يف 780ضركرة ألداء  كظائفو، كقد أصدر ؾبلس األمن قرار رقم 
جنيف،  عبنة خاصة للخرباء للتقصي كصبع األدلة، عن اؼبخالفات اعبسيمة ؼبعاىدات

 كذلك يف الصراع الدائر بيوغسبلفيا السابقة، اإلنسآف اػبطّبة للقانوف الدكِف كاالنتهاكات
تعقيبا على أكؿ تقرير مؤقت  80864 ، أصدر ؾبلس األمن قرار رقم1993 فرباير 22كيف 

للجنة اػبرباء، كنص فيو على إنشاء ؿبكمة جنائية دكلية حملاكمة األشخاص اؼبسئولْب عن 
 كالٍب ارتكبت يف أراضي  يوغسبلفيا السابقة اإلنسآف اعبسيمة للقانوف الدكِف االنتهاكات
 احملكمة بإنشاء  827 مث أصدر قرار ؾبلس األمن رقم ،1991  عاـجانفيمنذ أكؿ من 

 كمقرىا الىام هبولندا، ربت مسمى 1993 مايو 25 كاكتسبت احملكمة كجودىا القانوٓف يف
.   احملكمة  اعبنائية الدكلية ليوغسبلفيا  السابقة

 1994كيف تطور جديد لتقنْب قواعد القانوف اعبنائي الدكِف أقر ؾبلس األمن  يف يوليو      
 اػبطّبة للقانوف الدكِف االنتهاكات عبنة اػبرباء للتحقيق يف بإنشاء، اػباص 935القرار رقم 
 كالٍب ارتكبت أثناء اغبرب األىلية يف ركاندا دبا يف ذلك جرائم اإلبادة اعبماعية، اإلنسآف

  على النظاـ األساسي كالوسائل القضائية حملكمة ركاندا،955كنص قرار ؾبلس  األمن رقم 
كقد جاء النظاـ األساسي حملكمة ركاندا مقتبسا من النظاـ األساسي حملكمة اعبنائية الدكلية 
ليوغسبلفيا السابقة  دبا يتبلءـ  مع ظركؼ ركاندا، يرجع للمحكمة الفضل يف إهباد سابقة 

 إلنشاءدكلية اهبابية يف ؾباؿ القضاء اعبنائي الدكِف، إذ أهنا تعد من االعتبارات الٍب مهدت 
قضاء جنائي دكِف دائم، كما أهنا  قد أكدت على خطورة اعبرائم الدكلية الٍب ارتكبت كأيضا 
تأكيدىا على مبدأ اؼبسؤكلية اعبنائية الدكلية الفردية خاصة للرؤساء كاغبكاـ، كقد ربددت 

 يف ثبلثة 1993 لسنة  827. 808اؼبقاصد الرئيسية للمحكمة يف قرارم  ؾبلس األمن رقمي 
إقامة العدؿ، الردع عن ارتكاب جرائم أخرل، اؼبسانبة يف عودة كاستتباب : أىداؼ ىي

السبلـ، كعلى الرغم من إسهاـ ىاتو احملاكم يف إرساء القانوف الدكِف اعبنائي إال أنو كيؤخذ 
على تلك  احملاكم إنشائها من قبل ؾبلس األمن قد جعل  تبعيتها ؽبذا اجمللس، كبالتاِف فإف 
دكاعي حفظ السبلـ قد تتغلب على دكاعي  القانوف  كالعدالة، فمجلس األمن َف يستخدـ 
سلطاتو  العقابية  لتطبيق قرارات احملكمة حياؿ أم من اؼبتهمْب كعدـ ازباذه ألم عقوبات 
ضد صبهورية يوغسبلفيا أك سلطات صبهورية صربيا، كذلك يعاب على احملكمة  طابعها  

 فبا دعا إُف عدـ العقاب على كثّب من اعبرائم الزمآفاؼبؤقت كؿبدكدية اختصاصها اؼبكآف ك
قبضت  12 1995الٍب ارتكبت كعدـ القبض على كثّب من اؼبسئولْب، فبعد اتفاقية دايتوف عاـ 

، اآلفقوات  الناتو على طبسة من ؾبرمي  اغبرب كلكنها َف تقبض على كبار اؼبسئولْب حٌب  
. (13)كذلك لتغلب االعتبارات السياسية على العدالة
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ئهٍبء لعبء انغُبئٙ انلٔنٙ كائى يٍ فالل رأٌٍٛ انًؾكًخ انغُبئٛخ : صبنضب
: انلٔنٛخ انلائًخ

دبوجب قرارىا رقم – طلبت اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة إُف عبنة القانوف الدكِف 
أف  تتناكؿ  مسالة إنشاء  ؿبكمة جنائية دكلية، - 1989 ديسمرب عاـ  4 الصادر يف 45/ 41

 28 الصادر يف 45/ 41دبوجب  قراريها  رقمي  - مث دعت  اعبمعية  اللجنة مرة أخرل
 إُف مواصلة دراسة كربليل القضايا  -1991ديسمرب  9 الصادر يف 54/ 46، 1990نوفمرب 

اؼبتعلقة دبسالة  إقامة كالية جنائية  دكلية، دبا يف ذلك إنشاء ؿبكمة جنائية دكلية كمث أكدت 
 48 /31، 1992 نوفمرب 25 الصادر يف 47 /33 دبوجب قراريها رقمي –طلبها  للجنة 
 أف  تضع مشركعا للنظاـ األساسي لتلك احملكمة بوصفو -1993ديسمرب  9الصادر يف 

مسالة ذات أكلوية، كبناء على ذلك  نظرت عبنة القانوف الدكِف يف مسالة إنشاء  احملكمة 
 1994 كإُف غاية عاـ 1990اعبنائية الدكلية ابتداء من دكرهتا الثانية كاألربعْب اؼبنعقدة يف عاـ 

كالٍب أقبزت خبلؽبا مشركع  النظاـ  األساسي  للمحكمة اعبنائية  الدكلية كقدمتو  إُف 
. (14)اعبمعية العامة

 53/ 49رقم  تواصلت جهود اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة حيث أصدرت قرارىا     
 عبنة خاصة هتتم باستعراض القضايا الرئيسية الفنية بإنشاء 1994ديسمرب  9الصادر يف 

 احملكمة إلنشاءإلعداد اتفاقية دكلية  كاإلدارية، كإعداد الَبتيبات البلزمة لعقد مؤسبر دبلوماسي
كاستعرضت خبلؽبا ، 1995اعبنائية الدكلية، كاجتمعت تلك اللجنة اػباصة مرتْب خبلؿ عاـ 

 احملكمة كإعداد الَبتيبات بإنشاءجهود عبنة  القانوف الدكِف كما أثّب من قضايا تتعلق 
البلزمة لعقد اؼبؤسبر الدكِف كما أثّب من قضايا تتعلق بأية مفاكضات أك صياغة للنصوص، مث 

 1995ديسمرب  11 الصادر يف 50/ 46أصدرت اعبمعية العامة عقب ذلك  بقرارىا رقم 
إنشاء عبنة ربضّبية  إلجراء مزيد  من اؼبناقشات حوؿ مشركع  إنشاء احملكمة كالقياـ  

 1998-1997 خبلؿ عامي أعماؽبابصياغة نصوص االتفاقية، كاصلت اللجنة  التحضّبية  
من أجل  صياغة  1996ديسمرب   17 الصادر يف 51/207بناء على قرار اعبمعية العامة رقم 

النص لتقديبو للمؤسبر كألجل تفعيل دكر اللجنة التحضّبية عقدت يف ىولندا خبلؿ الفَبة 
 اجتماعات متتالية  أشبرت عن شيء من اؽبيكلة كالتنظيم البلزمْب 1998 يناير  30 -19من 

لتجميع النصوص اؼبقَبحة، انتهت اللجنة  من اقباز  مشركع النظاـ األساسي للمحكمة 
كأحيل  اؼبشركع للمؤسبر الدبلوماسي اؼبعِب  (15)اعبنائية الدكلية، ككذا مشركع الوثيقة النهائية

 إُف اللغات االقبليزيةيوضع النظاـ األساسي للمحكمة مع ترصبة نص اؼبشركع  باللغة  
 عقد مؤسبر دبلوماسي 1996 ديسمرب عاـ 17قررت اعبمعية العامة يف . 85 الرظبية األخرل

 بغرض اقباز كاعتماد اتفاقية دكلية بشأف إنشاء 1998ؼبفوضي الدكؿ اؼبشاركة يف عاـ  
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احملكمة اعبنائية الدكلية، كيف سبيل اإلعداد لعقد اؼبؤسبر عقد يف ركما اجتماعا ضم  
اؼبرشحْب الثبلثة لرئاسة اؼبؤسبر كمنسقي ؾبموعات العمل اؼبنبثقة عن اللجنة التحضّبية 
كالسكرتّب التنفيذم للمؤسبر كاؼبعْب من قبل األمم اؼبتحدة كأعضاء أمانة األمم اؼبتحدة 

كمسئولْب من كزارة اػبارجية االيطالية، كانتهى إُف كضع إسَباتيجية لَبتيب مناقشة أجزاء 
اللجنة العامة، : مشركع النظاـ األساسي كمت العمل بْب أجهزة اؼبؤسبر الرظبية الثبلث كىي

كؾبموعة العمل، كعبنة الصياغة كاجتمع  اؼبؤسبر  يف مقر منظمة األمم اؼبتحدة األغذية 
، ككجو األمْب العاـ ؼبنظمة األمم 1998 يوليو 17 إُف جواف 15  منكالزراعة بركما يف الفَبة

اؼبتحدة الدعوة عبميع الدكؿ األعضاء يف األمم اؼبتحد كالوكاالت اؼبتخصصة كالوكالة 
 دكلة كما حضر 160الدكلية للطاقة الذرية للمشاركة يف اؼبؤسبر كشاركت  فيو بالفعل كفود 

 ككالة متخصصة 103 منظمة  غّب حكومية ك238 من اؼبنظمات اغبكومية  كفبثلو 17فبثلو 
. (16)كمنظمة ذات صلة باألمم اؼبتحدة

كبناء على اؼبداكالت كتقارير اعبنة اعبماعة كعبنة الصياغة كضع اؼبؤسبر نظاـ ركما 
 دكؿ 7دكلة، بينما اعَبضت عليو  120ككافق عليو " األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية

. (17)عن التصويت  دكؿ21كامتنعت 
 كفتح 1998 يوليو 17 كاعتمد اؼبؤسبر النظاـ  األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية يف    

. 1998 جويلية 18باب التوقيع عليو يف 

:  لاللخ انًؾكًخ انغُبئٛخ انلٔنٛخ انلائًخ ثًُفًخ األيى انًزؾلح: هاثمب
نظمت اؼبادة الثانية من النظاـ األساسي للمحكمة عبلقتها مع األمم اؼبتحدة من      

خبلؿ اتفاقية تعتمدىا صبعية الدكؿ األطراؼ كقد أصدرت اللجنة التحضّبية للمحكمة 
اعبنائية الدكلية مشركع  اتفاؽ ينظم العبلقة بْب األمم اؼبتحدة كاحملكمة اعبنائية الدكلية، كمن 

:  أىم مظاىره
 اعَباؼ األمم اؼبتحدة باحملكمة اعبنائية الدكلية بوصفها مؤسسة دائمة مستقلة ذات- 

شخصية قانونية دكلية، كؽبا من األىلية القانونية ما يلـز ؼبمارسة كظائفها كبلوغ أىدافها، 
. كتعَبؼ احملكمة  دبسؤكليات األمم اؼبتحدة كفقا للميثاؽ

من خبلؿ  كتتعهد األمم اؼبتحدة كاحملكمة بأف ربَـب كل منهما مركز األخرل ككاليتها
تنظيم التعاكف بْب األمم اؼبتحدة كاؼبدعي العاـ للمحكمة، كمساعدتو فيما يتعلق بالطلبات 

. (18)أك اؼبعلومات اإلضافية اؼبطلوبة من ىيئات األمم اؼبتحدة بشرط احملافظة على سريتها
تنظيم سبثيل متبادؿ بْب احملكمة كاألمم اؼبتحدة، حيث هبوز للمحكمة أف ربضر  - 

كيف اؼبقابل تدعوا احملكمة  لؤلمم اؼبتحدة بصفتها مراقبا كتشارؾ يف أعماؿ اعبمعية العامة
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األمم اؼبتحدة  بصورة  دائمة غبضور اعبلسات العلنية لدكائر احملكمة ذات الصلة بالقضايا 
.  (19)الٍب هتم اؼبنظمة، مع االعَباؼ باستقبلؿ  احملكمة

 إال أف العبلقة بْب ؾبلس األمن مع احملكمة  تتمثل  يف  أف جمللس األمن  أف وبيل     
للمدعي العاـ  للمحكمة حالة ارتكبت فيها على ما يبدكا جريبة أك أكثر من اعبرائم اؼبشار 
إليها يف النظاـ  األساسي للمحكمة ككأيضا جمللس األمن أف يطلب من احملكمة عدـ البدء 

. (20)أك اؼبضي يف أم  ربقيق مطركح على اجمللس ؼبدة اثِب عشر شهرا  هبوز ذبديدىا
كالواقع أف منح ىذه الصبلحية جمللس األمن لو ما يربره انطبلقا من مسؤكلية  اجمللس 

 الدكليْب استنادا إُف ميثاؽ األمم اؼبتحدة، الذم مناألساسية يف احملافظة على السلم كاأل
 كحيث األمر كذلك (21)يبدكا أنو ىبوؿ  اجمللس صبلحية إنشاء ؿباكم ـبصصة  ؽبذه الغاية

فمن ىذا اؼبنطق يكوف جمللس  األمن اغبق يف طلب تدخل  احملكمة كربريك اإلجراءات 
اعبنائية عندما يتعلق األمر بأحد اعبرائم  احملددة  كفقا  للمهاـ كالسلطات الٍب ىبوؽبا اؼبيثاؽ 

، (22)للمجلس، ذلك أف ىيبة احملكمة كظبعتها تقتضي زبويل اجمللس صبلحية اللجوء  إليها
ألف اضطرار اجمللس بالغـر من كجو احملكمة إُف إنشاء ؿباكم ـبصصة غباالت معينة  يرل 
فيها ضركرة  انتهاء ىذا اؼبسار  يضعف دكف شك  مكانة  احملكمة كيثّب  التساؤؿ بشأف 

. (23 )مربر كجودىا
 

فبرًخ 

 
التارىبي كالسياسي : القانوف اعبنائي الدكِف قد أسهم يف نشأتو عوامل عدة منها     

نبية حوؿ اإلهباد صيغة تف  إال أف أىم أسباب نشأتو ىو حاجة الدكؿ،كالديِب  كاألخبلقي
التوازف اؼبطلوب بْب سيادهتا الداخلية على ما يقع على أرضها من أفعاؿ، كما يتطلبو تدخل  
اجملتمع  الدكِف ؼبواجهة  الظاىر اإلجرامية الٍب تتعدل حدكد الدكلة الواحدة لتمس سيادة أك 
أمن أك استقرار دكؿ أخرل، سواء أكاف ىذا االعتداء بفعل دكلة كأخرل أـ بتشجيع أـ رضا 
منها كبرز دكر اؼبعاىدات الدكلية كاؽبيئات الدبلوماسية كاؼبؤسبرات الدكلية كالعلمية يف نشأة 
القانوف ككذا سعى منظمة األمم اؼبتحدة يف تقنْب بعض اعبرائم  الدكلية كإنشاء ؿبكمة 

. جنائية دكلية دائمة بعد اؼبركر على مراحل عدة كؿباكمات دكلية  متعاقبة
مٌر القضاء اعبنائي الدكِف يف تطوره بعدة مراحل، ككانت كل مرحلة من ىذه اؼبراحل       

. انعكاسا  لظركؼ  معينة كتأثّبات  قول  معينة
كمنذ نشأة األمم اؼبتحدة، كجهود دعاة السبلـ كالشرعية الدكلية  تتكاثف من أجل      

إقامة  قضاء  جنائي دكِف دائم زبضع لو كل  الدكؿ األعضاء يف اجملتمع  الدكِف باعتبار أف 
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إقامة مثل  ىذا  القضاء أمر ال غُب عنو لتحقيق  الشرعية  الدكلية كضبايتها، كقابل  ىذه 
اعبهود، جهود أخرل كلكن يف اذباه معاكس باذباه إفشاؿ أم مشركع إلقامة مثل ىذا 

نو، فقد ناصبت الواليات االقضاء ردبا ألهنا كانت زبشى من خضوع ساستها كقادهتا لسلط
اؼبتحدة على سبيل فكرة  إنشاء  قضاء جنائي  دكِف دائم  العداء، يف  الوقت  الذم كانت 
فيو الواليات اؼبتحدة كما زالت  تدعي بأهنا راعية السبلـ يف العاَف كاغبرص على سيادة مبدأ 
الشرعية الدكلية يف كافة أكباء  اؼبعمورة، كبالرغم من اؼبكاسب الٍب حققتها الواليات اؼبتحدة 
كالتعديبلت الٍب فرضتها على النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية كدبا  يفضي عليها 

موجهة الدكؿ األضعف، ظلت الواليات  الطابع السياسي كهبعلها أداة  قانونية طيعة يف
إال أنو يبقى اعتماد النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية  .اؼبتحدة تناصب ىذه احملكمة العداء

 الدكلية كإرساء قضاء دكِف جنائي، االنتهاكاتالدكلية خطوة يف سبيل إقرار معاقبة ؾبرمي 
كدليبل على اتفاؽ الدكؿ على خطورة ىذا النمط اإلجرامي كمردكداتو السلبية على الشعوب 

. كتنميتها كتنافر اعبهود من أجل سيادة الشرعية الدكلية
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 .68عبد اهلل العرياف، مرجع سابق، ص   
بشكل خاص دكر األصوؿ يف ىذه اؼبادة كمصدر مادم من شأنو أف :  لقد أبرز األستاذ جينغز-10
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انُفبو انمبو كمٛل لهٗ ؽوٚخ انوأ٘ ٔانزمجٛو 
 

يفزبػ كنٕٛػ  .أ
 -انغهفخ–عبيمخ ىٚبٌ لبّٕه                  

 
 :يمليخ
تعترب حرية التعبّب إحدل اغبريات األساسية اؼبصنفة أحيانا ضمن اغبريات الفكرية أك       

كاغبياة  الثقافية، كأحيانا بْب اغبريات السياسية نظرا لتأثّبىا اؼبباشر يف اغبياة الثقافية،
السياسية،كما أف صفتها اؼبعنوية اػبالصة حْب تقتصر على ؾبرد الرأم ذبعلها دبنأل عن 

التقييد كالتحديد؛ إذ تنشأ حرية التعبّب أساسا من القدرة على التفكّب كتكوين الرأم الذم 
 :من اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف 19يتخذ كيفياتو ككسائلو ضمن ما نصت عليو اؼبادة 

كيشمل ىذا اغبق حريتو يف اعتناؽ اآلراء دكف  لكل شخص اغبق يف حرية الرأم كالتعبّب،"
كيف التماس األنباء كاألفكار كتلقيها كنقلها إُف اآلخرين بأية كسيلة كدكمبا اعتبار  مضايقة،
. (1)"للحدكد
كإذا كاف الرأم كامنا يف ضمّب اإلنساف فإف اإلعراب عنو ال يتم إال بواسطة كسائل      

إٍف فبا يعِب خركجو إُف العلن كتلقيو ...التعبّب كالقوؿ أك الكتابة أك الرسم أك األداء الفِب 
من قبل اعبمهور، كعندئذ سيكوف لو أثره يف ىذا اعبمهور، ألنو يبثل موقفا فكريا أك سياسيا 

يبس الغّب دبا قد يصل إُف حد هتديد مصاٌف األشخاص أك مصاٌف اجملتمع اعبوىرية، أك 
كىنا قد تطاؿ صاحب التعبّب  ...االعتداء على حريات اآلخرين أك شرفهم كظبعتهم 

اؼبسؤكلية القانونية الٍب تَبتب على اعتدائو على حق عاـ أك حق خاص مؤطر بالنظاـ العاـ 
. الذم تقـو مؤسسات الدكلة على ضبايتو كاستقراره بوسائلها القهرية كاؼبلزمة

ما : كعلى ذلك فإف اإلشكاؿ الذم يبكن طرحو ؼبعاعبة األفكار اؼبشار إليها ىو     
ككيف لو أف يكوف عامبل يف ربديدىا  كما عبلقتو حبرية التعبّب، اؼبقصود بالنظاـ العاـ،

كضبطها؟ 
كجوابا على ذلك فإف أىم العناصر الٍب سنطرقها يف حبثنا ىذا تندرج يف النقاط      

الثبلث اآلتية  
.  مفهـو النظاـ العاـ:أوال
. عبلقة النظاـ العاـ حبرية التعبّب: ثاينا
.  كسائل تدخل النظاـ العاـ لضبط حرية التعبّب:ثالثا
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 :يفٕٓو انُفبو انمبو: أٔال
يشتكي الدارسوف من صعوبة ضبط تعريف لفكرة النظاـ العاـ، فيعػترب مبدأ غامضا      

زبتلف أحكاـ احملاكم الوطنية حوؿ اؼبسائل الٍب ترتبط باعتبارات النظاـ العاـ حٌب "مبهما إذ 
كما أهنم ىبػتلفوف يف ربديد دالالت مفردات التعريفات الٍب " (2)ضمن حدكد الدكلة الواحدة

ترد ىنا كىناؾ حوؿ النظاـ العاـ، خاصة عندما يراد ؽبذه األلفاظ أف تنزؿ إُف أرض الواقع، 
كمن ىنا فإف أم تعريف للنظاـ العاـ إمبا ىو ؿباكلة " اؼبصاٌف اعبوىرية للمجتمع"مثل عبارة 

لفهم ىذه الفكرة ضمن السياؽ العاـ لدكلة ما يف ؾبتمع ما، اعتبارا من أف فكرة النظاـ العاـ 
ىي أداة إلحداث تغيّبات قيمية فلسفية يف اجملتمع، "كما يقوؿ الدكتور عماد طارؽ البشرم 

مث غبفظ ىذه القيم كاؼبرتكزات، كأهنا ارتبطت بنشأة الدكلة، كإزاحة الدين من اغبياة السياسية 
 .(3)"يف  أكربا
العمومية، كالنسبية، كالٍب : فالغموض الذم يكتنفو يتأتى من خصائصو الٍب من أنبها     

تظهر يف نطاقو الذم يضيق كيتسع تبعا لعدة عوامل، كالتمييز بْب النظاـ العاـ كاآلداب 
.    العامة، كىذه النقاط ىي مضموف الفقرات األربع اؼبوالية بعد ؿباكلة تعريفو

   
 :رموٚف انُفبو انمبو – 1
اعتبار فكرة النظاـ العاـ ىي ؾبموع القواعد القانونية الٍب "تتجو آراء الفقهاء إُف      

تنتظم مصاٌف اجملتمع السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كاػبلقية حيث تتمتع تلك القواعد 
باستعبلء على باقي القواعد القانونية ؼبا تعرب عنو من ضباية ألسس جوىرية يتقٌيم على أصلها 

إف النظاـ " التعريف اآليت Mark BOUCHANANكيعطي مارؾ بوشاناف  "(4)نظاـ اجملتمع
العاـ يبثل اؼبعايّب احمللية أك القواعد الٍب ال تقبل التعديل من قبل األفراد، كىي تقف كحد 

لوال أف ىذا التعريف فيو تركيز على أحد " خارجي وبيط بإرادة أطراؼ العبلقات العقدية
. ؾباالت النظاـ العاـ كىو العبلقات الفردية دكف سواىا

لكن ما يزيد يف كشف كربليل فكرة النظاـ العاـ ىو التعرؼ على عناصره،      
. كخصائصو، كما يبيزه عما يعرؼ باآلداب العامة

 
 :لُبصو انُفبو انمبو- 2
إف تطور فكرة النظاـ العاـ مع التحوالت الكبّبة يف النظاـ العاؼبي ككسائل االتصاؿ      

جعل النظاـ العاـ يف كل دكلة يتأثر بذلك انطبلقا من ... كالتعليم كيف العبلقات الدكلية 
كوف النظاـ العاـ إف ىو إال كعاء للدكلة سبارس من خبللو مهماهتا األساسية يف الدفاع 

كىذه ... كاألمن كتوفّب اػبدمات للمواطنْب الٍب من أنبها األمن كالصحة كالتعليم كالقػضاء 
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ىي نقاط ارتكاز النظاـ العاـ، كمنها استخلص فػقهاء القانوف العاـ عناصره الٍب تؤلفو أك الٍب 
. يقـو على أساس منها

غّب أف الفقهاء يف نظرهتم لعناصر النظاـ العاـ ازبذكا زكايا نظر متأثرة حبقوؿ دراساهتم      
. القانونية
ففقهاء القانوف اػباص  يركف أف فكرة النظاـ العاـ ال زبرج عن كوهنا أساسا لبنياف      

اعبماعة كمصاغبها العليا، كالذم يشكل العمود الفقرم للقانوف يف ربديده للعبلقات الفردية 
. (5)كضباية اؼبلكية كاآلداب العامة كاغبريات الفردية

أما فقو القانوف العاـ فاعترب فكرة النظاـ العاـ ىي الضابط اؼبعيارم لسلطات الضبط      
األمن العاـ، كالصحة العامة  :(6)كصيانتو للعناصر التقليدية الثبلثة اإلدارم يف حياطتو
 . (7)كالسكينة العامة

إُف توسيع فكرة النظاـ العاـ، مع توسيع كظائف الدكلة اغبالية  غّب أف شبة اذباىا دعا     
كامتداد سلطاهنا الضبطي إُف غاية تدخلها يف تنظيم النشاط االقتصادم كالتحكم يف حرية 
التجارة كمكافحة اعبرائم االقتصادية الضارة باؼبصاٌف العامة كفرض التسعّب كضباية الثركة 

فبا جعل مفهـو النظاـ العاـ يَبكب من كتل أك طبقات من األفكار اؼبتجانسة ... العامة 
بعضها فوؽ بعض، فأكؿ ىذه الطبقات ىو عقيدة اجملتمع كميثلوي الٍب تربٌر غاية قياـ الدكلة 

ذاهتا، كتقدـ الطبقة الثانية القيم كاألسس الضابطة للسلوؾ االجتماعي كالعبلقات البينية بْب 
أفراد اجملتمع، أما الطبقة الثالثة فتمثل ما تستخدمو الدكلة من إجراءات ككسائل للحفاظ 

.  (8)على كياف الدكلة كربقيق أىدافها ككظائفها، كاغبفاظ على قيم اجملتمع كسباسكو
 

 :فصبئص انُفبو انمبو  -3 
سنعرض ػبصائص النظاـ العاـ ؼبا يف بياهنا من مزيد اإليضاح عن فكرة النظاـ العاـ،      

مث ؼبا يف ىذه اػبصائص من تقريب لفكرة تالية سندرسها كىي عبلقة النظاـ العاـ حبرية الرأم 
. كالتعبّب كاإلبداع

فمفهـو النظاـ العاـ ذاتو دبا فيو من تقلب كصعوبة، يعزل لدل الفقهاء إُف مالو من      
خصائص على رأسها العمومية كالنسبية، كاؼبركنة، كأنو ليس من صنع القانوف كحده، فلنلق 

. بعض الضوء على ىذه اػبصائص
العمومية الٍب يشملها النظاـ العاـ ال نقصد هبا تطبيق  :لًٕيٛخ انُفبو انمبو -أ

القواعد العامة للقيم الٍب وبميها النظاـ العاـ ألف ىذه كظيفة القانوف ذاتو، كلكن ما ىي 
. العمومية اؼبادية الٍب يغطيها النظاـ العاـ؟



186 
 

إمكانية االستخداـ العاـ كاؼبباشر ألم من إجراءات الضبطية "إف العمومية ىنا تعِب 
. (9)"كربتاج إليو اغبياة االجتماعية

كاألماكن الٍب يطبق عليها مفهـو العمومية ىي الٍب توفرت على خاصية حرية الدخوؿ 
 .(10)كاالستخداـ لعمـو األشخاص كالٍب يبكن ربديدىا يف

 الٍب يرتادىا اعبمهور دكف قيد كالشوارع كالساحات كاؼبواقف :األماكن العامة 
العامة كاألسواؽ كالطرقات، كاألماكن العامة بالتخصيص كاؼبقاىي كالنوادم ككسائل 

. اؼبواصبلت اػباصة، كاألسواؽ كاحملبلت اػباصة
 اؼبوضوعة أصبل ػبدمة اؼبواطن، كلرعاية اؼباؿ العاـ كتسيّبه:المرافق العامة  .
 رغم أف كثّبا منها ما يكوف أماكن خاصة :التجمعات في المؤسسات الصناعـية 

إال أف احتواءىا على عدد ضخم من العماؿ كاؼبواطنْب، كاحػتكاكهم الدائم قد يؤدم إُف 
إخبلؿ بالنظاـ العاـ، فبا يوجب تدخل الضبط اإلدارم، كإهباد صيغة لتدخلها عن طريق 
توفّب شرطة اؼبؤسسة أك موافقة اؽبيئة اؼبستخدمة إلمكػانية مراقبة النظاـ العاـ إذا استدعى 

 . األمر ذلك
عمومية النظاـ العاـ يف اؼبكاف تنطبق على إقليم  :ََجـٛخ انُفبو انمبو ٔيؤَزّ -ب

كاحد ينسحب عليو قانوف كاحد، كلكنو ىبتلف من دكلة إُف دكلة، فما يعترب بالنسبة لدكلة 
ما من النظاـ العاـ قد ال يعترب يف دكلة أخرل من النظاـ العاـ، فقد ال يعترب سب الذات 
اإلؽبية، كال إنشاء أحزاب على أساس ديِب، كال الزكاج اؼبثلي من اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ يف 
معظم دكؿ أكربا، لكن تعدد الزكجات أك انتقاد الصهيونية يعد خركجا على النظاـ العاـ، 

.   (11)ذلك ألهنا من أسس النظاـ االجتماعي اعبوىرية ىناؾ
كما تتبدل نسبية كمركنة النظاـ العاـ يف تغّبه كلما طرأ على اجملتمع تغّبات كربوالت      

ذات طابع اجتماعي، كخركج اؼبرأة للعمل كانتشار التعليم كانتشار اإلجراـ، أك ربوالت ذات 
طابع اقتصادم كالرٌفاه، كاألزمات االقتصادية، أك ربوؿ النظاـ االقتصادم، ككذلك 

... التحوالت الثقافية كتقلص األمية كانتػشار اؼبقركئية، ككثافة اغبركة الفنية األدبية
فعلى سبيل اؼبثاؿ كانت األفبلـ السينمائية يف اػبمسينيات كالستينيات يف الببلد 

العربية ال تعرض إال  يف السينما، كوبظر دخوؿ األطفاؿ ؼبشاىدهتا، ؼبا ربتوم من مشاىد 
كالعنف، كلكنها اآلف نفسها تلك األفبلـ تعرض يف معظم القنوات  اإلغراء كىتك اغبياء،

كقد حدث ذلك  دكف رقابة كال حظر، كالسبب يف ذلك ىو تراجع االستنكار اجملتمعي ؽبا،
بالتدريج حٌب انفتح البث الفضائي العابر للدكؿ كالقارات بشكل َف يعد من اؼبمكن مراقبتو 

.  أك السيطرة عليو يف أغلب األحياف
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   : يب ثٍٛ انُفبو انمبو ٔاٜكاة انمبيخ-4
   يرتًدؼ تعبّب اآلداب العامة بالنظاـ العاـ يف القانوف، كيف التعبّب الفقهي، كيأيت    

كما لو كاف كافيا عن إيراد عبارة  (النظاـ العاـ)أحدنبا يف كثّب من األحياف كحده كىو 
، فهل نبا فكرتاف متمايزتاف، أـ أف ؽبما اؼبدلوؿ نفسو؟ (اآلداب العامة)

النظاـ )، ال تغِب يف الداللة عن عبارة (اآلداب العامة)هبب أف نعرؼ أكال أف عبارة       
، فهذه أكجو من كجوه (اآلداب العامة)قد يغِب عن إيراد عبارة ( النظاـ العاـ)كلكن  (العاـ

.  التمايز كلكن ما درجة ىذا التمايز؟
يبيز بعض الفقهاء كالدارسْب بْب الفكرتْب يف ؿبتول فكرة كل منهما كيف أساسها،       

القواعد القانونية الٍب : "فالفقيو السنهورم على سبيل اؼبثاؿ يورد سبييزا بينهما على النحو اآليت
تعترب من النظاـ العاـ ىي قواعد يقصد هبا ربقيق مصلحة عامة سياسية أك اجتماعية أك 

أما اآلداب فهي ... اقتصادية، كتتعلق بنظاـ اجملتمع األعلى، كتعلو على مصلحة األفراد 
ؾبموعة من القواعد كجد الناس أنفسهم ملزمْب بإتباعها طبقا لناموس أديب يسود عبلقاهتم 

نظاـ )، كمع ذلك فهذا التفريق ليس فاصبل،ألنو يضيف لنا غموضا بعبارة (12)"االجتماعية
ىل ىو النظاـ السياسي، أـ أف كلمة األعلى كصف للمجتمع؟ فيكوف   (اجملتمع األعلى

ىل ىو  (الناموس األديب)ككذا عبارة  ىناؾ ؾبتمع أسفل كال نعرؼ معيار التفرقة بينهما؛
؟ ..أك الدين؟ أك شيء آخر العرؼ؟
لكن يبكن أف نفرؽ بينهما على أساس من ىدؼ كلتا الفكرتْب، إذا أف النظاـ العاـ       

كىنا ىبرج عن نطاقو النظاـ العاـ األديب أك "اؼبادم احملسوس يسعى إُف منع االضطراب، 
،  كمن (13)..كالذم يعرب عن األفكار كاؼبعتقدات كاألحاسيس (أك اآلداب العامة)اػبلقي 

اؼبستقر أف فكرة اآلداب العامة ال تتوفر يف ؾباؿ الضبط اإلدارم، كتنحصر يف ؾباؿ البوليس 
اػباص، كانو إذا أمكن االستدالؿ على قياـ اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ اؼبادم كاالقتصادم، فإف 

األمر بالنسبة للنظاـ العاـ اػبلقي البد فيو من توفر احتماؿ قول لئلخبلؿ بالنظاـ العاـ 
. (14)كلو

فأما أساس النظاـ العاـ فهو استقرار كياف الدكلة كمؤسساهتا، يف مقابل أف أساس       
اآلداب العامة ىو أصوؿ األخبلؽ كاؼبرعيات االجتماعية، كلذلك قبد ؿبميات النظاـ العاـ 
ىي نظاـ الدكلة كالعبلقات االقتصادية، كؿبميات اآلداب العامة ىي األخبلقيات كخاصة 

. كياف األسرة
غّب أننا يف األخّب قبد النظامْب العاـ اؼبادم، كاػبلقي ذكىم طبيعة كاحدة من حيث       

نظرة اؼبشرع ؽبا كتأثّبنبا على استقرار الدكلة ككياف اجملتمع، كالعبلقات بينهما يف حقيقة األمر 
، كذكر اػباص بعد العاـ ىو بياف (النظاـ العاـ) :بعاـ (اآلداب العامة) :ىي عبلقة خاص
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ألنبيتو الٍب تكاد زبرج بو إُف االنفراد، كعلى ذلك رأل بعض الدارسْب أف االختبلؼ بينهما 
. (15)شكلي، ال جوىرم ،ألف كظيفتهما كاحدة كال اختبلؼ بينهما إال يف اجملاؿ

 
 :صهخ انُفبو انمبو ٔاٜكاة انمبيخ ثؾوٚخ انوأ٘ ٔانزمجٛو: صبَٛب
بْب النظاـ العاـ كاآلداب العامة من جهة كاغبريات العامة كحرية الرأم كالتعبّب من      

من خصائصهما، كأكُف ما يتبدل ذلك من خبلؿ التسمية، فكل ىذه  جهة أخرل مشابو
اؼبفاىيم تلتقي على صعيد العمومية، فهي ليست قيما أك أفكارا ـبصوصة أك ؿبتكرة، كلكنها 
من الفضاءات العامة للجمهور الٍب يتكٌوف هبا أك فيها الرأم اعبمعي ك يتأثر هبا، كإف كانت 
العمومية يف النظاـ كاآلداب العامة عمومية اؼبوضوع على األشياء كاألشخاص كاغباالت، أما 

عمومية اغبرية كحرية التعبّب خاصة فتعِب حقا عاما ال يستأثر بو طرؼ أك طائفة دكف 
... اآلخرين

 أما اػباصية اؼبشَبكة األخرل بْب النظاـ العاـ كحرية التعبّب فهي أف كليهما من اؼببادئ     
النسبية، الٍب تعِب يف حرية التعبّب اختبلؼ نظرة الشعوب إليها حبسب ما تتأثر بو ىذه 
الشعوب من عقائد اجتماعية كسػياسية، كمؤثرات تارىبية كفكرية، ككذا من تطور يف 

كىذا ىو أيضا ما يؤثػر على النظاـ العاـ فيجعلو ىبتلف ... استخداـ كسائل التعبّب عن الرأم
. من شعب إُف شعب كمن عصر إُف عصر كمن بيئة إُف أخرل

كفبا يتعلق أيضا دبوضوع نسبية حرية التعبّب يف مواجهة النظاـ العاـ، ما يطرح من      
إشكاالت يف الواقع الفكرم كالفِب كاألديب، إف كانت النسبية يف حرية التعبّب تعِب أنو على 

حرية التعبّب أف تلتـز حدكدا مرسومة ال تتخطاىا؟ 
     ففي حقيقة األمر ىناؾ جانب من الفقو الدستورم ينفي أف تكوف اغبريات األساسية 
ؾباال لتدخل اؼبشرع يف تقييدىا أك ربديدىا، فيشّب أحد الدارسْب إُف أف أحد أسلويب تنظيم 

أف ينص عليها دكف أف تكوف قابلة للتنظيم أك التقييد "اغبقوؽ كاغبريات يف الدستور
كال حٌب لغرض حفظ النظاـ العاـ، كىو ما يصدؽ على اغبريات األساسية أك " التشريعي
؛ (17)اؼبساكاة، كحرية العقيدة: كىم حْب يضربوف مثاال عن ىذه اغبريات يوردكف ،(16)اؼبطلقة 

كإف بعض العرائض الٍب ترفع دفاعا عن اؼببدعْب يف سياؽ ؿباكماهتم هبعلوف نفس القوة غبرية  
التعبّب كاإلبداع يف اإلطبلؽ ، فاحملامي أضبد عزت يف دفاعو عن الناشر ؿبمد الشرقاكم 

ؾبدم الشافعي يدفع بأف حرية اإلبداع ػ كىي فرع عن حرية التعبّبػ من  (مَبك)،ككاتب ركاية 
  .(18)اغبريات غّب القابلة للتنظيم التشريعي

     لكنو كما تقوؿ األستاذة سعاد الشرقاكم فإف اغبريات كلها نسبية حبكم طبيعتها، كإف 
كاف بعضها أكثر نسبية من البعض، كأف ىذه الفكرة أم فكرة إطبلؽ اغبريات األساسية 
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غّب قابلة للتطبيق سواء عند اليوتويبنب، أك الفوضويْب، أك اؼباركسيْب؛ كيقوؿ باحث آخر يف 
كاغبقيقة الٍب ال خبلؼ فيها أنو ليست ىناؾ حرية مطلقة باؼبعُب " :ىذا الصدد أيضا

الكامل، فإطبلؽ اغبريات بغّب قيد مدعاة للفوضى، كلذلك فمن احملتم أف يتدخل اؼبشرع 
أحيانا ليقرر من القيود على تلك اغبريات ما وبوؿ دكف إساءة استعماؽبا على كجو يضر 

 .(19)"دبصاٌف اجملموع
     كمن كجهة نظر الفكر اإلسبلمي قبد أف اغبرية الٍب قد تصل إُف مرتبة الفريضة كيعادؿ 
معناىا معُب اغبياة يف مقابل الرؽ أك العبودية الٍب يعادؿ معناىا معُب اؼبوت، كأف ربرير العبد 

إف ىذه اغبرية ؿبكومة حبقوؽ  ...أكإحياء لو، كأف ربرير الرقيق يأيت كفارة عن القتل اػبط
: ، كأهنا مرتبطة دبقاصد الشريعة ككلياهتا، كأهنا تأخذ حكم الوسيلة(20)كحقوؽ العباد اهلل،

فحرية التفكّب تأخذ حكم اؽبدؼ منها كىو التفكّب، كحرية التعرم تأخذ حكم التعرم 
؛ مث إف (21)كىكذا، مث إهنا مرتبطة باؼبسؤكلية على ما يأتيو صاحب اغبرية من أفعاؿ كأقواؿ

 اؼبساكاة دائما مراعاة للجانب االجتماعي يف مقابل دببدأنظرة اإلسبلـ ؼببدأ اغبرية تقرنو 
اعبانب الفردم إلقامة التوازف الذم عرفتو اجملتمعات اإلسبلمية يف عهود اػببلفة الراشدة 

.  خاصة
     فالزعم بأف حرية ما كحرية التعبّب كمثاؿ ينبغي أف تكوف مطلقة من أم قيد ادعاء ال 
يبكن حصولو، فإذا كاف أكثر الناس حرية على كجو األرض، كليكن أشدىم سلطة كأكثرىم 
ماال، كأقلهم تكاليف سياسية كاجتماعية، فإنو يف أثناء حياتو العادية يضع لنفسو قيودا على 
حريتو يف القوؿ كالفعل فبل يقوؿ ما يشاء سباما، كيف ظركؼ كشركط خاصة، كال يفعل ما 
يريد إال بكيفيات ؿبددة يفرضها اشَباكو يف اغبياة مع اآلخرين، كمراعاة أف تتصادـ رغباتو 
كإراداتو هبؤالء الشركاء الذين يعيش معهم، فضبل عن الضركرة اؼبادية من حولو، ألنو ال 

.  يستطيع أف يتجاكز قوانْب اغبياة الٍب ىي كعاء حريتو
 كلذلك فحٌب لو َف يقٌيد اؼبشرع يف الدستور بعض اغبريات، فإنو ال يسمح ؽبا أف     

؛ كعلى ذلك، كيف إطار قيد النظاـ  تشكل خطرا على النظاـ العاـ كتتحوؿ فبارستها إُف جـر
العاـ على  حرية مهمة من حريات التعبّب، كىي حرية اإلعبلـ نص اؼبشرع يف اؼبادة الثانية 

يبارس نشاط اإلعػبلـ حبرية يف إطار أحكاـ ىذا القانوف :"من قانوف اإلعبلـ على ما يلي
: العضوم، كالتشريع كالتنظيم اؼبعموؿ هبما كيف ظل احَباـ

الدستور كقيم اعبمهورية  -     
الدين اإلسبلمي كباقي األدياف   -     
 اؽبوية الوطنية كالقيم الثقافية للمجتمع  -     
السيادة الوطنية كالوحدة الوطنية -     
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 متطلبات أمن الدكلة كالدفاع الوطِب  -     
  (22)...."متطلبات النظاـ العاـ  -     

     كبناء على ىذه النسبية الٍب تطبع كبل من حرية التعبّب كالنظاـ العاـ فهما يتسعاف 
كيضيقاف، لكن العبلقة بينهما تنتظم بشكلْب ـبتلفْب، كذلك حسب طبيعة النظاـ القانوٓف 
اغباكم إذا ما كاف نظاما ديبقراطيا أك استبداديا، فاألنظمة الديبقراطية تسٌخر آليات النظاـ 

ػبدمة االستقرار السياسي كاالجتماعي كبالتاِف ضماف اغبريات الفردية كالعامة كضباية 
، كيف األنظمة (23)اغبقوؽ، ؼبا ؽبذه اؼببادئ من أنبية جوىرية سياسيا كاجتماعيا كاقتصاديا

الديبقراطية ينظر إُف النظاـ كخادـ للشعب، كأف اؼبواطن ىو األساس، كأنو كلما كاف ىذا 
النظاـ قويا متماسكا كاف ذلك يف صاٌف حرية الرأم كالتعبّب، ذلك أف اغبرية ىي القاعدة 

 كىذا ال يعِب أف النظاـ العاـ كاآلداب العامة ال ربداف اغبرية، (24)كأف تدخل الدكلة استثناء
بل إف مدل اغبرية يف ظل نظاـ عادؿ كقوم سيكوف متسعا جدا، كقد يسمح بالتجاكزات 
الٍب يغفرىا الذكؽ العاـ كيتفهمها، مع اإلعبلف عن خطئها دكف رٌدات عنيفة، حفاظا على 

. التوازف اجملتمعي الذم يقـو على ما لدل اغباكم من حكمة كما لدل اؼبواطن من كعي
     كعلى الطرؼ اؼبناقض قبد األنظمة االستبدادية ذبعل غايتها ىي احملافظة على النظاـ العاـ 

، (25)كغاية تضحي يف سبيلها دبا كاف هبب أف يتمتع بو اؼبواطن من حرية كحقوؽ سياسية اؼبطلق
. فالعبلقة ىنا ىي أنو كلما اتسع النظاـ العاـ ضاقت حرية التعبّب كغّبىا من اغبريات

     كاغبكمة الٍب أنطناىا باغباكم افَباضا تقتضي منو معرفة أف ىناؾ صراعا ظاىرا بْب 
اغبرية كالنظاـ العاـ، كلكنو يف حقيقتو، كيف ظل ديبقراطية صحيحة ليس إال تزاضبا يفسح فيو 
أحدنبا لآلخر عن مكاف، كقد يتخلى عنو بعد، إذا اقتصت الظركؼ، ألف نسبيتهما تعِب 
ىذا اغبراؾ الذم جزء منو ىو مبو العقلية اعبمعية كنضوج الرأم العاـ، كصحة العبلقة بْب 
، كعلى اغباكم ىنا أف يكوف على بصّبة من أف فئة كبّبة من اؼبفكرين  اغباكم كاحملكـو

كالصحافيْب كاؼببدعْب يضيقوف ذرعا بالنظاـ خاصة إذا مس حقهم يف التعبّب عن الفكرة 
النظاـ : كالرأم كاإلبداع، كىو ينظر إُف ؾباالت النظاـ العاـ كاآلداب العامة الكربل كىي

 يعمل جاىدا على (26)السياسي، كالديِب، كالعبلقات اعبنسية، كتابوىات أك ؿبرمات
استباحتها لتحقيق حريتو اؼبثالية يف خوض التجارب اؼبغلقة كالتعبّب بالكشف كالبوح إُف 

، كبالتاِف ينظر إُف النظاـ العاـ كرقيب اجتماعي كسياسي عليو، كىذا التفهم (27)أقصى غاياتو
من السلطة يقودىا إُف تصنيف حرية التعبّب على أهنا هبب أف تكوف من أكسع اغبريات ؾباال 

. كأقلها تضييقا
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 :ٍٔبئم رلفم انُفبو انمبو نعجػ ؽوٚخ انزمجٛو: صبنضب
ضمانة :   يف مقابل ما تتمتع بو حرية التعبّب كفركعها من ضمانات كاقعية تتمثل يف   

 :كضمانات أخرل قانونية أنبها كضمانة كجود معارضة قوية كراشدة، العدالة االجتماعية،
ضمانة الفصل بْب السلطات، كمبدأ اؼبشركعية، كالرقابة القضائية ؛ فإف السلطة الٍب تتكفل 
هبذه الضمانات ىبوؿ ؽبا كحفاظا على النظاـ العاـ كاآلداب العامة أف تتدخل لضبط اندفاع 

كتتمثل ىذه الوسائل يف التدخل التشريعي،  اغبريات، كذلك بوسائل كتصرفات مشركعة،
. كالتدخل اإلجرائي، كسنوجز القوؿ يف ذلك ضمن الفقرات التالية  

 :رلفم انُفبو لٍ ؼوٚك انُص انمبََٕٙ-1
     ال شك أف اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف كاف من أىم مصادر القاعدة الدستورية 

 من دستور 3\38كبناء عليو قضت اؼبادة  يف ما يتعلق بفصل اغبقوؽ كاغبريات يف الدستور،
بإمكانية اغبجز على أم مطبوع أك تسجيل من كسائل التبليغ كاإلعبلـ كلكن دبقتضى  1996

يبارس كل كاحد صبيع حرياتو يف إطار "  منو أيضا على أنو63أمر قضائي، كما نصت اؼبادة 
 كبناء على ذلك نص اؼبشرع اعبزائرم (28)؛..."احَباـ اغبقوؽ اؼبعَبؼ هبا للغّب يف الدستور

اآلنف الذكر على ؾبموعة الضوابط الٍب تؤطر عمل  05\12 من قانوف اإلعبلـ 2يف اؼبادة 
. مسئولية كل تعبّب يصدر عنو 115كما ضبلو يف اؼبادة  الصحفي،  

كالرقابة  الدعول، :،كالٍب أنبهارلفم انُفبو لٍ ؼوٚك ثمط اإلعواءادـ 2
على األعماؿ الفكرية كالفنية  

تلك السلطة اؼبخولة للشخص بالتوجو للقضاء "تعرؼ الدعول على أهنا  :انللٕٖ ـأ
بأف وبكم لو مرفق القضاء  (29)"لكي وبصل على ضباية حقو عن طريق تطبيق القانوف

باالعَباؼ بذلك اغبق أك اغبكم على اػبصم أك بإجراءات أك تدابّب ربفظية؛ كعادة ما 
 يكوف االعتداء الناجم عن استعماؿ حرية التعبّب اعتداء على النظاـ العاـ أك اآلداب العامة،

كذلك ما يعترب من صميم القضايا اعبزائية كالٍب نص  أك حريات اآلخرين كحقوقهم اؼبعنوية،
كبالتاِف فإف الدعول الٍب ترفع يف ىذا  عليها قانوف العقوبات كاعتربىا اعتداءات موصوفة،

كالقضاء اؼبختص فيها ىو القضاء العادم يف قسم اعبنايات أك  اجملاؿ ىي الدعول العمومية،
 .قسم اؼبخالفات كاعبنح

 
رلفم انُفبو لٍ ؼوٚك انولبثخ لهٗ انًصُفبد ٔاأللًبل انفكوٚخ  - 3 

 :ٔانفُٛخ
الرقابة الٍب نعنيها ىنا ىي الرقابة الٍب تنصب على العمل الفِب أك الفكرم قبليا أك      

بعديا حٌب ال هبنح إُف اؼبساس دبصاٌف اجملتمع كالنظاـ األساسية، كخاصة النظاـ العاـ 
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كاآلداب العامة كحريات اآلخرين، كترتبط الرقابة يف تشددىا أك تساىلها دبدل ىيمنة النظاـ 
. كمدل مركنتو العاـ،
 على أف الرقابة على األعماؿ الفكرية كالفنية َف ينص عليها يف اعبزائر يف نص خاص     

اؼبتضمن تنظيم فن السينما كصناعتها، كاكتفى ربت  68/612كإمبا كردت مواد يف األمر 
ربدث عبنة كطنية : "38اللجنة الوطنية للرقابة بالنص التاِف للمادة : عنواف الفصل الثآف

للرقابة تبت يف صحة الشكايات كتصدر القرار النهائي يف اؼبقررات الصادرة عن الرقابة كىذا 
، غّب أنو من خبلؿ سياؽ (30)"بناء على طلب كل معِب خبلؿ الشهر الذم يلي تبليغ اؼبقرر

 (األنباء) اؼبلزمة للحصوؿ على التأشّبة من قبل كزير 34اؼبادة فهي ربيل إُف ما كرد باؼبادة 
. مث من اللجنة الوطنية للرقابة 

     كمن خبلؿ التنظيم التشريعي للرقابة، فإهنا تنتهي بقرار يكوف موضوعو أحد النتائج 
: (31)اآلتية

. السماح بعرض الفيلم كىذا مرتبط باغبصوؿ على التأشّبة - 
. التغرٔف الذم يعود عائده لصاٌف صندكؽ تنمية فن السينما - 
. اغبجز اإلدارم التحفظي على الفيلم - 
. أك هنائيا يف حالة العودة  حرماف اؼبنتج أك اؼبوزع من حق فبارسة اؼبهنة مؤقتا،- 
  كبرغم انعداـ أجهزة رقابة على الكتابة األدبية، كاؼبطبوعات ذات الصلة، إال أف ذلك     

َف يبنع أف تتدخل السلطة التنفيذية أحيانا ؼبنع عرض كتب يف السياسة كاآلداب ألهنا تشيد 
باإلرىاب أك العنصرية أك االستعمار على حد تعبّب كزيرة الثقافة يف افتتاح اؼبعرض الدكِف 

، فإف األمر يستند إُف قانوف اؼبعرض الداخلي، لكن كثّبا 2012للكتاب باعبزائر يف سبتمرب 
 عنواف، ألسباب تتعلق 300من الكتاب كاؼبثقفْب أعربوا عن خيبة أملهم يف حجب أكثر 

.  (32)بالسياسة يف حقيقة األمر
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فبرًخ 
 
 

ختاما نقوؿ إنو إذا كاف النظاـ القانوٓف الناجح يقـو على أساس توازف مصاٌف      
فإف ذلك ال يتم إال بإعطاء األفراد كفايتهم من اغبرية يف القوؿ  احملكومْب كالسلطة اغباكمة،

كاعتبار اغبرية ىي  كالكتابة كالتعبّب دبختلف كسائلو يف اغبدكد الٍب يتكفل هبا نظاـ ديبقراطي،
القاعدة كاغبدكد الواردة عليها ىي االستثناء، كذلك ىو ؿبصلة نظاـ عاـ أكثر نسبية كمركنة 
يف مقابل ثقافة ظبحة تنتشر يف أكساط اجملتمع تفاديا ألم اضطرابات سياسية أك اجتماعية 

.   تنشأ عن غياب اغبريات أك شدة تقييدىا
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يزؽهجبد انًُٕ االلزصبك٘ فٙ يغزًك انًموفخ 
 

 

 ثٍ ّٛـ لجل انوؽًٍ .أ
  -رًََٛٛهذ- انًوكي انغبيمٙ

 
 

: انًهقص
أدت إُف تغيّب جوىرم يف البيئة الٍب تعمل فيها  يشهد االقتصاد العاؼبي ربوالت كربل 

كمع تنامي العوؼبة يف كل ؾباالهتا االجتماعية كاالقتصادية، كما اقبر عنها من أثار، إذ . الدكؿ
مطالبة الشيء الذم هبعل الدكؿ . عملت على تسخّب العلم يف خدمة اإلنساف كاغبضارة

معطيات الواقع ىة كاجة اقتصادىا الوطِب على اؼبنافسة يف االقتصاد العاؼبي َفبتطوير قدر
 . يثاغبد

أخرل اؼبعرفة، يف إهباد منتجات كإدارة كيف ظل اؼبعطيات اغبديثة، سانبت التكنولوجيا 
إعادة ترتيب الدكؿ يف االقتصاد ، فبا أدل إُف  اؼبعركفةالطبيعيةموارد االنتاج حلت ؿبل 

نتيجة الَبكيز على الصناعات ذات االستخداـ األكثر كثافة للتكنولوجيا كاؼبعلومات، العاؼبي 
، كيربز من خبلؿ على حساب الصناعات األخرل األكثر استخدامان للمواد األكلية اػباـ

 . التأثّب بْب التحوؿ إُف ؾبتمع اؼبعرفة كالنمو االقتصادمذلك 
 

Résumé : 
L’économie mondiale à connu un grand changement causant un 

changement radicale de l’environnement d’activité des payés. 

La mondialisation et son l’impacte sur l’aspect social et économique à 

nécessité  de consacrer la science au profil de l’être-humain et la civilisation, 

et ce oblige l’état de développer son économie national. 

La gestion des connaissances a participé dans le reclassement des 

payés dans l’économie mondial, où se montre par l’influence sur la société 

des connaissances et la croissance économique.  

 
: يمليخ

خبلؿ العقد األخّب من القرف العشرين شهد االقتصاد الدكِف ربوالت كربل، كالٍب 
أدت إُف تغيّب جوىرم يف البيئة الٍب تعمل فيها الدكؿ كهتديد مصّب الدكؿ خاصة تلك 

مث إف العوؼبة كما أفرزتو من ربوالت اجتماعية كاقتصادية، عملت على تسخّب  .(1)األقل تقدمان 
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كيف ىذه اؼبرحلة تصبح الدكلة مطالبة بتطوير القدرة . العلم يف خدمة اإلنساف كاغبضارة
 كالتدخل يف اإلسَباتيجيالتنافسية للنظاـ اإلنتاجي الوطِب، كذلك بتطوير أسواؽ العمل 

صبيع العناصر الفاعلة لتقوية تنافسية اؼبشركعات قصد ربسْب قدرة االقتصاد الوطِب 
 . (2)يثكمواجهتو ؼبعطيات الواقع اغبد

إف فلسفة أم اقتصاد تقـو على اإلنتاج، كيف ظل اؼبعطيات اغبديثة، سانبت     
التكنولوجيا كالتحوؿ اإلنسآف إُف ؾبتمع اؼبعرفة، يف إهباد منتجات كسيطة حلت ؿبل بعض 
اػبامات الطبيعية، فبا أدل إُف تضاؤؿ أنبية بعض البلداف يف التجارة العاؼبية، كدفع بدكؿ 

أخرل إُف اؼبقاـ األكؿ نتيجة الَبكيز على الصناعات ذات االستخداـ األكثر كثافة 
للتكنولوجيا كاؼبعلومات، على حساب الصناعات األخرل األكثر استخدامان للمواد األكلية 

.  اػبامة كالوقود كالعمالة
كنعاًف يف ىذه اؼبقالة، عبلقة التأثّب بْب التحوؿ إُف ؾبتمع اؼبعرفة كالنمو االقتصادم،     

ما مدى تأثير إدارة المعرفة في النمو االقتصادي؟ : ضمن اإلشكالية التالية
 :وتبرز أىمية الموضوع وأىدافو من خالل

 . للدكؿ يف االقتصاد العاؼبيتطوير القدرة التنافسية  دراسة آليات -
 .  إبراز أنبية العلم كاؼبعرفة كعنصر أساسي ضمن منظومة عوامل اإلنتاج -
 .  الوطِب كالعاؼبياالقتصادم االىتماـ بإدارة اؼبعرفة على اؼبستول انعكاسات ربديد  -

 

: يؾبٔه انًٕظٕق
 

 . اؼبراحل التارىبية للتطور كبو ؾبتمع اؼبعرفة -
 .عبديدةاية قتصادإلاؼبفاىيم اضمن اؼبعرفة إدارة  -
  .البعد اؼبعريف كالتكنولوجي يف النمو االقتصادم -
 .أمبوذج اإلقتصاد اعبزائرم كبو ؾبتمع اؼبعرفة -
 .استنتاجات عامة كتوصيات -

 

: انكهًبد انًفزبؽٛخ
....... االقتصاد اعبديد، ؾبتمع اؼبعرفة، النمو االقتصادم، إدارة اؼبعرفة، 

 
 :انًواؽم انزبهٚقٛخ نهزؽٕه َؾٕ يغزًك انًموفخ

ذلك اجملتمع الذم : ؾبتمع اؼبعرفة بأنو 2003يعرؼ تقرير التنمية البشرية العربية لعاـ 
: يقـو أساسا على نشر اؼبعرفة كإنتاجها كتوظيفها بكفاءة يف صبيع ؾباالت نشاطات اجملتمع
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كصوال لبلرتقاء باغبالة اإلنسانية أم . االقتصاد كاجملتمع اؼبدٓف، كالسياسة كاغبياة اػباصة
 .(3)بإقامة التنمية اإلنسانية

فمجتمع اؼبعرفة إذف حالة من اإلمتياز الفكرم كاؼبعريف كالتقِب، كمن التقدـ العلمي      
الثورة اؼبتعددة اؼبعآف "كالبشرم، األمر الذم شجع بعض اؼبختصْب على كصفو بػ

كيشار كذلك إُف أف مرحلة ؾبتمع اؼبعرفة ىي مرحلة جديدة من مراحل . (4)"كاالذباىات
حيث يسميها السوسيولوجي األمريكي . تطور اجملتمع اإلنسآف، أعقبت اؼبرحلة الصناعية

: كالٍب أعقبت حضارتْب عرفتهما البشرية يف تارىبها نبا". اؼبوجة الثالثة"بػ (توفلر ألفين)
 .(5)ةموجة عصر الزراعة، كموجة عصر الصناع

. اؼبراحل التارىبية لتطور اجملتمع اإلنسآف: (10)الشكل رقم 
 

 
. 12ـ، ص2009إدارة اؼبعرفة، عاَف الكتب اغبديث، :  نعيم إبراىيم الظاىر:انًصله

 
تشكلت القاعدة الفكرية التكنولوجية من حصيلة " مرحلة اجملتمع الزراعي"ففي      

تأسست القاعدة "مرحلة اجملتمع الصناعي"كيف . التجربة كاػبطأ كمن اؼبهارات اغبرفية اؼبكتسبة
" مرحلة ؾبتمع ما بعد الصناعة"أما اؼبرحلة الثالثة . التكنولوجية على العلم بفركعو اؼبختلفة

 بْب االندماج من اؼبعرفة العلمية إُف تطبيقاهتا التكنولوجية، االنتقاؿفمن خصائصها 
 الرقمية كتطبيقاهتا اإليصاالت، كبْب ثورة "الكمبيوتر كتطبيقاتو"تكنولوجيا اؼبعلومات 

كإذا كاف اجملتمع الصناعي قد اعتمد على البخار، . (6)ةمن جهة ثآف" كاإلنَبنيت"الشبكات 
مث على النفط كالكهرباء، كالطاقة النوكية، مثلما يعتمد على الرأظباؿ الذم يستعْب . كالفحم

بقوة الدكلة لتأمْب اؼبواد اػباـ كفتح األسواؽ، فإف ؾبتمع اؼبعرفة يعتمد أساسا على العقل 
البشرم، كاكتشافو يف اإللكَبكنيات الدقيقة، كالذكاء الصناعي، كاالتصاالت، كالكمبيوتر، 
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عبلكة على إمكانية توليد اؼبعارؼ كاؼبعلومات، كاختزاهنا مع إمكاف اسَبدادىا كتوصيلها 
 . (7)بسرعة الضوء  إُف أم بقعة يف العاَف

 
 :انًفبْٛى االلزصبكٚخ انغلٚلحظًٍ ئكاهح انًموفخ 

 اعبديد، ىي التغّبات يف التجارة كاالتصاالت كالتمويل االقتصادكانت مؤشرات      
إف فكرة االقتصاد اعبديد ترتبط ارتباطان كثيقان دبؤثرات التقدـ التقِب على النمو "كاإلدارة، 

االقتصادم، كيشكل الدكر الذم تلعبو تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت يف اؼبناقشات حوؿ 
 عامبلن رئيسيان، كترفع تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت معدالت النمو عرب االقتصادماألداء 

 تساىم قطاعات تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت: ثبلث قنوات، القناة األكُف
(ICT)

 اؼبرتفع يف االستثمارىي : القناة الثانية. مباشرة يف النمو بفضل مردكدىا اػباص (*)
: القناة الثالثة. االقتصادتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت الٍب ترفع قوة اإلنتاج الكبّب يف 

 كنشؤ التجارة االلكَبكنية الٍب تؤدم إُف خفض اإلنَبنيت كانتشار" اؼبؤثرات اعباذبية"كىي 
-  اؼبعريفاالقتصاد– اعبديد االقتصادكلقد ظهر ىذا . (8)"التكاليف كربسْب تنظيم اؼبؤسسات

:  كلو قواعده األساسية، كىي
 الذم وبدث تقنيات جديدة يف اؼبعلوماتاالبتكار . 
 التكنولوجيا الٍب ترفع اإلنتاجية. 
 اإلنتاجية اؼبرتفعة تزيد من اغبد األقصى لسرعة النمو. 
 فيها بشكل ازدادتاالقتصادات الٍب "كيقصد باالقتصادات القائمة على اؼبعرفة،      

 لقطاعات اؼبعلومات االقتصادمملحوظ حصة األعماؿ الكثيفة اؼبعرفة، كأصبح الوزف 
 حصة رأس اؼباؿ غّب اؼبلموس حصة رأس اؼباؿ اؼبلموس يف اؼبخزكف صت حاظبان، كذباكز

 . (9)"اغبقيقي لرأس اؼباؿ
مبط جديد ىبتلف يف كثّب من ظباتو عن : "قتصإد اؼبعرفة أنواكيصف تعريف آخر      

االقتصاد التقليدم الذم ظهر بعد الثورة الصناعية، كىو يعِب يف جوىره ربوؿ اؼبعلومات إُف 
أىم سلعة يف اجملتمع، حبيث مت ربويل اؼبعارؼ العلمية إُف الشكل الرقمي كأصبح تنظيم 

إف . (10)"اؼبعلومات كخدمات اؼبعلومات من أىم العناصر األساسية يف االقتصاد اؼبعريف
قتصاد اؼبعرفة حٌب اآلف ىو أكرب أنواع االقتصاد، يستمد خصوصيتو من الدكر الذم سيقـو ا

قتصادات العرض كالطلب، كبالتوازنات اغبركية اقتصادات اؼبعرفة بابو يف اؼبستقبل، كتتعلق 
آلليات السوؽ، كبدكافع التطور كاالبتكار، كاالكتشافات اغبديثة، كبظركؼ التحسْب 

كنشأت مع ذلك قول . كالتجديد، كاؼبعرفة األكثر أنبية كحيوية للمشركعات كالشركات
 :(11)ل قتصادية جديدة، تدفع بشكل ارتقائي إهبايب قائم علا
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  نظم تسويق منتجات جديدة سبامان، َف يعرفها العاَف من قبل؛اإهباد  
  بتكارية جديدة سبامان، َف يعرفها العاَف من قبل؛ا نظم اإهباد 
 إهباد نظم إنتاج، كأسواؽ كمناطق تسويقية جديدة؛ 
 إهباد طرؽ إشباع فعالة جديدة سبامان، َف يعرفها اؼبستهلكوف من قبل؛ 
  ؾباالت نشاط كعمل جديدة؛كاخَباعإهباد  
  األطراؼإهباد إطار كوٓف يضم كل البشر، ككل   .
تكونت اإلقتصادات القائمة على اؼبعرفة من ظاىر مزدكجة، متمثلة يف زيادة حجم      

اإلنفاقات اػباصة على اؼبوارد اؼبكرسة إلنتاج اؼبعرفة كنقلها، من التعليم؛التأىيل؛البحث 
ظهور التقنيات اعبديدة للمعلومات كاالتصاالت، فبا دفع إُف . االقتصادمكالتطوير؛التنسيق 

 بااللبفاض متميزان اقتصاداإف تبلقي السببْب السابقْب أنتج .  عاؿ يف التقنيةمستولإحداث 
الكبّب يف التكاليف، كإُف تنامي األنشطة اؼبكرسة للتجديد كاالبتكار كالتغيّب يف النشاط 

 . (12)ماالقتصاد
كباتت إحدل مقومات قباح اؼبؤسسات، القدرة على اللحاؽ بأحدث اؼبتغّبات الٍب      

يشهدىا عصر الثورة التكنولوجية كاؼبعلوماتية، فقد أدل الَباكم اؽبائل يف اؼبعلومات إُف كجود 
 إسَباتيجيةحاجة ماسة إُف تنظيم كإدارة ىذه اؼبعلومات لبلستفادة منها يف ربقيق أىداؼ 

اؼبؤسسات، كتأسست فكرة إدارة اؼبعرفة على أف اؼبؤسسات ملزمة باستغبلؿ ما لديها من 
 ظهور إدارة اؼبعرفة يف بدايات القرف اغبادم كالعشرين تطوران من تطورات اعتبارمعرفة، كيبكن 

مفاىيم إدارة اعبودة الشاملة، كتطوران لعمليات إعادة التصميم اؽبندسي لؤلعماؿ يف 
 على دكر تكنولوجيا اؼبعلومات يف توجيو األعماؿ، كأنو يبكن أف تساىم اعتماداالتسعينات، 

بفعالية يف ربقيق أىداؼ اؼبؤسسة، من خبلؿ دكر اؼبؤثر على قدرة اؼبؤسسة على اؼبنافسة 
 .    (13)مكالتقدـ كالرؽ

كاؼبعرفة ىي ثركة اقتصادية سبتلك خصائص ثنائية ـبتلفة عن خصائص الثركات      
 مرتفع، كآلية قوية للنمو اجتماعيالتقليدية، فهي تعمل على أف يكوف بصفة عامة مردكد 

كأصبحت اؼبؤسسات تدرؾ أف اؼبعرفة ىي مورد مهم يستوجب تطبيق . (14)ماالقتصاد
عمليات إدارية شبيهة بعمليات إدارة اؼبعلومات، كإدارة اؼبعرفة من أحدث اؼبفاىيم يف علم 
اإلدارة، تؤثر على نوعية العمل كجودتو، كىي من أىم عوامل النجاح يف اجملتمعات اؼبعاصرة 

كيبكن فهم إدارة اؼبعرفة، بأهنا صبلة األساليب . اؼبليئة باغبيوية كالنشاط بشكل غّب ؿبدكد
 يف القرار كالعمل، هبدؼ ربقيق كاستثمارىااؽبادفة لتجاكز العوائق الٍب ربوؿ دكف تدفق اؼبعرفة 

ميزة تنافسية، كربويل كميات كبّبة من بيانات اؼبؤسسة إُف معلومات يبكن الوصوؿ إليها، 
ككفاءة إدارة اؼبعرفة تؤدم إُف زبفيض الزمن البلـز إلقباز اؼبهمات، . كنشر أفضل اؼبمارسات
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" كيبسَب"لذلك فإف اؼبعرفة كما عرفها قاموس  . (15)دكإُف تفادم مضاعفة األعماؿ كاعبو
الفهم الواضح كاؼبؤكد لؤلشياء، الفهم، التعلم، كل ما يدركو كيستوعبو العقل، خربة :" أهنا

كينظر إُف ."  كإدراؾ معلومات منظمة تطبق على حل مشكلة مااختصاصعلمية، مهارة، 
 الكامل للمعلومات كالبيانات، مع إمكانية اؼبزاكجة مع اؼبهارات االستخداـاؼبعرفة كذلك أهنا 

 :(17)مكيبكن تعريفها رياضيان، كما يل. (16)سكاألفكار، كالتبصر كاغبد
 

      
 

. التقاسم: Sالتكنولوجيا، : Tاؼبعلومات، :  Iاؼبعرفة،  : K:- حيث
 

  كبّبان ازدياداكعليو اؼبعرفة ىي اؼبعلومات اؼبتفاعلة مع التكنولوجيا الٍب يزداد تأثّبىا      
كيتدرج اؼبفهـو اغبديث إُف أف إدارة اؼبعرفة تقـو على توفّب اؼبعلومات كإتاحتها . عند تقاظبها

عبميع العاملْب يف اؼبؤسسة، كاؼبستفيدين من خارجها، حيث يركز على االستفادة العليا من 
اؼبعلومات اؼبتوفرة، كاػبربات الفردية الكامنة يف عقوؿ موظفي اؼبؤسسة، لذا فإف أىم فبيزات 
تطبيق ىذا اؼبفهـو الشامل ىو االستثمار األمثل لرأس اؼباؿ الفكرم، كربويلو إُف قوة إنتاجية 

كما حدث يف االقتصاد العاؼبي من سلسلة . تسهم يف تنمية إدارة األفراد كرفع كفاءة اؼبؤسسة
 :(18)اردكد األفعاؿ القائمة على اؼبعرفة، ربدد أىداؼ إدارة اؼبعرفة، كمنو

  التواصل عرب اغباسب اآلِف، كسرعة صبع كتوزيع اؼبعلومات بْب الوحدات يف بقاع
 العاَف؛

  ىيكلة عمليات األعماؿ، بإتاحة اؼبعلومات، كإعادة ىيكلة اؼبنظمات كإزالة اغبواجز
 الوظائفية؛
 ربسْب القرار، تبسيط اإلجراءات كالَبكيز على صميم ) سوؽ العمل اإللكَبكٓف
 ؛(العمل

 ىدر الوقت كاألمواؿ، عراقيل ) اإلسهاـ يف حل اؼبشكبلت الٍب تواجو اؼبنظمات
 ؛(تقدٔف اػبدمة

 االتصاؿ اؼبفتوح كاإلدارة اؼبساندة، التطوير ) استثمار اؼبهارات كالقدرات العلمية
 .(التنظيمي
إف االقتصادات القائمة على اؼبعرفة أثرت على ازدياد كثافة أنشطة التجديد كتسارع      

كبوجود . التغيّب، كنبا يشكبلف مصدران لرفع متطلبات الشركات يف ؾباؿ اعبدارة كالكفاءة
تقانات اؼبعلومات كاالتصاالت ظهرت عبلقة طردية بْب انطبلقة األنشطة الكثيفة اؼبعرفة 

K = ( I + T )^S 

Knowledge = ( Information + Technology )^Share. 
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كلقد أنتجت ىذه التقانات ثبلث أثار . كإنتاج التقانات اعبديدة للمعلومات كاالتصاالت
 :(19)دعلى االقتصا
ظبحت بتحقيق مكاسب يف اإلنتاجية، من حيث معاعبة اؼبعلومات كزبزينها   -
كتبادؽبا؛ 

- التجارة االلكَبكنية- الوسائط اؼبتعددة)شجعت على قياـ صناعات جديدة  -
 ؛(-...الربؾبيات

عملت على تبِب مباذج تنظيمية جديدة، ربقيق استثمار أفضل كتوزيع اؼبعلومات   -
. كنشرىا

 
  :انجمل انًموفٙ ٔانزكُٕنٕعٙ فٙ انًُٕ االلزصبك٘

تعمل التكنولوجيا كالتقنية اغبديثة على تشجيع اإلنتاج كاإلنتاجية، كما تسمح 
إف األفكار كاؼبعرفة كالتكنولوجيا ىي مدخبلت . (20)ةبتحقيق جودة عالية كبأقل تكلفة فبكن

يف معادالت اإلنتاج، كاالقتصاد اعبديد ىو اقتصاد إبداع كمعرفة، كتتضح أنبية القفزة النوعية 
الٍب عرفها االقتصاد العاؼبي من خبلؿ اؼبعرفة كتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت اعبديدة كما 

تقدمو للمجتمع من خدمات تعد غبد ذاهتا ربديان لعناصر الزمن كاؼبكاف كالتكلفة، كقد 
تعاظم دكرىا بعد أف مت إدراؾ أف بناء اؼبيزة التنافسية كإدامتها يعتمد أساسان على اؼبوجودات 

 كقد دلت الدراسات إُف أف ،(21)االفكرية، كربديدان على األصوؿ اؼبعرفية كاالستثمار فيو
 كقد اعترب البنك الدكِف يف .(22)ةمن النمو االقتصادم يعزل إُف معارؼ جديد 34%

، أف اؼبعرفة ىي ؿبور عملية التنمية، كبالتاِف إف أم اتساع يف فجوة م1999إحصاءاتو للعاـ 
كىذا التطور يف إطار تكنولوجيا اؼبعلومات . (23)ةاؼبعرفة يقود إُف اتساع فباثل يف فجوة التنمي

كاالتصاالت قد أحدث تغّبات يف طبيعة االقتصاد العاؼبي، إذ تزايد اعتماد الناتج احمللي 
:- اإلصباِف على اؼبعرفة، كذلك من خبلؿ

 تزايد نسبة اؼبكوف اؼبعريف يف معظم السلع كاػبدمات؛ -
 تعاظم الصناعات كاػبدمات اؼببنية على التكنولوجيات اعبديدة كاؼبتقدمة؛ -
  الصادرات يف السلع كثيفة اؼبعرفة،  ارتفاع -
كمن انعكاسات اؼبشهد االقتصادم اعبديد، االىتماـ بالبحث كالتطوير كالتعليم      

كالتدريب كازدياد الطلب على العمالة اػببّبة اؼبتخصصة كتعاظم تأثّب اؼبعرفة على التنافسية 
كاإلنتاجية ككذلك البعدين اؼبعريف كالتكنولوجي كخاصة ثقافة مبادرات األعماؿ كاالبتكار 

 . (24)ةكإدارة التغيّب كإدارة اؼبعرؼ
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كمن النظريات االقتصادية الٍب تشرح عوامل النمو االقتصادم يف اقتصاد اؼبعرفة،      
 بشكلها اؼبتكامل يف التسعينات، كىي « Romer»الٍب طرحها " نظرية النمو االقتصادم"

، كبرأس اؼباؿ اؼبادم (A)باؼبعرفة كاؼبستول التكنولوجي  (Y=GDP)تربط الناتج احمللي اإلصباِف 
 : اؼبعرفة كفق الشكل التاِفاقتصاد، لتصاغ معادلة النمو يف  (K)كالبشرم 

 

 𝒀 = 𝑲 ∗ 𝑨   
 

كلتحقيق عناصر اؼبعادلة السابقة ينبغي تطوير مستول اؼبنظومة التكنولوجية للدكلة الٍب      
 : تشمل بدكرىا على عدة مركبات متشابكة أنبها

كجود الرؤية الوطنية اذباه العلم كالتكنولوجيا كبلورهتا يف قرار سياسي كسياسة كطنية  -
 ستّباتيجية تنفيذية؛اك

كجود الثالوث اغبلزكٓف اؼبهتم بالتكنولوجيا أم اعبامعات كمراكز البحوث العامة  -
 كاػباصة كالشركات، إضافة إُف اؼبؤسسات؛

حاضنات ؛ رأس اؼباؿ اؼببادر: كجود األدكات الوسيطة بْب عناصر الثالوث اغبلزكٓف -
.       مراكز التميز؛ التكنولوجيا كحدائقها

كيف كل مراحل تتبع مدل تأثر الناتج احمللي اإلصباِف بالبعد اؼبعريف كالتكنولوجي، قبد      
أف الواليات اؼبتحدة األمريكية تتغلب دكمان على الياباف كأكركبا، أما بقية العاَف فخطواتو 

 إسهامو يف الناتج احمللي اإلصباِف، مثبلن يف بارتفاعكيتميز قطاع صناعة اؼبعلومات . (25)ةبدائي
ـ، ككصل إُف نسبة مسانبة 1958 سنة %29الواليات اؼبتحدة األمريكية كاف يبثل ما نسبتو 

ـ، كقد ذباكز إسهاـ ىذه الصناعة يف الناتج احمللي اإلصباِف 1980عاـ  %34يف حدكد 
كما تزايدت الصادرات . (26)ة لدل ؾبموعة بلداف اؼبنظمة األكركبية للتعاكف كالتنمي50%

 .(27)ة يف الدكؿ اؼبتقدـ%45 ك %35اؼبعرفية بنسبة تَباكح بْب 
أف ظهور االقتصاد القائم على اؼبعرفة يسمح بإدراؾ أف ىناؾ : ما يبكن استنتاجو     
 جديدة يف تنظيم اغبياة االقتصادية اغبديثة كقيادهتا، فمحددات قباح اؼبشاريع اذباىات

. كاستخدامهاكاالقتصادات الوطنية زبضع أكثر من أم كقت مضى للقدرة على إنتاج اؼبعرفة 
فمتطلبات النمو االقتصادم اغبديثة اؼبعتمدة على إدارة اؼبعرفة جاءت نتيجة لدخوؿ 

اإلقتصادات العاؼبية يف عصر ثورة تقنيات االتصاؿ كاؼبعلومات كالثورة االلكَبكنية، كتدفق 
كيتجو العاَف حاليان كبو خلق أمباط جديدة . كاستخدامهااؼبعلومات كسرعة اغبصوؿ عليها، 

من التقسيم الدكِف للعمل، مبِب على قدرة تنمية رأس اؼباؿ الفكرم دبا يشملو من تنمية 
 تكنولوجيا اؼبعلومات ، كإدارة اؼبعرفة، كاألخذ بقواعد الرشادة استخداـاؼبوارد البشرية 
.  االقتصادية
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 : َؾٕ يغزًك انًموفخإًَٔمط االلزصبك انغيائو٘
كضعية االقتصاد اعبزائرم يف نطاؽ تنيب اؼبعرفة تبْب كجود خلل جوىرم بْب سوؽ  إف     

العمل كمستول التنمية من ناحية كبْب ناتج التعليم من ناحية أخػرل، حيث ترتفع نسبة 
كما أف عدـ قدرة التعليم على تلبية . البطالة بْب اؼبتعلمْب كالبفاض األجور اغبقيقية

.  متطلبات التنمية االجتماعية جعلت اعبزائر معزكلة عن اؼبعرفة كاؼبعلومات كالتكنولوجيا
إف ما ربوزه اعبزائر حاليان من حيث البنية التحتية لتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت      

كالتعليم النوعي كاعبيد كالبحث كالتطوير ال يؤىلها للتطور كبو ؾبتمع اؼبعرفة، كبالتاِف 
ات االتصاؿ كاؼبعلومات، كالفقر ففضعف البنية التحتية لتق. االندماج يف االقتصاد العاؼبي

 العلمي كغياب االبتكار، كلها عوامل ربد اإلنتاجالرقمي كتردم نوعية التعليم اؼبتاح، كضآلة 
من  58كظهر أف اعبزائر ربتل اؼبركز . من فرص اندماج االقتصاد اعبزائرم يف اقتصاد اؼبعرفة

 60 كالٍب مشلت (EIU)حيث اعباىزية الرقمية، كذلك كفق لدراسة مؤسسة إيكونومست 
 .(28)ةدكؿ

كرغم ىذا نرل أف ىناؾ جهود كمبادرات لزيادة الوعي التكنولوجي كنشر الثقافة 
 اؼبعلوماتية، بقصد تقليص  الفجوة الرقمية كدخوؿ الفضاء اؼبعريف، حيث نشّب إُف

  حدكدشخص 1000ككصل معدؿ اغبواسيب لكل  .%2,4أف معدؿ مبو الناتج كاف 
 دكف مستول الطاقات اقتصادنافالنتائج من خبلؿ الدراسات كاإلحصائيات تضع . 62,6%

كحبسب . القابلة للتوظيف، غّب أنو يبلحظ ربسن يف ميداف اإلصبلحات اؼبؤسساتية
 من اإلعتمادات ـبصصة لتطوير التنمية 40%ـ، فإف 2014-2010اؼبخطط اػبماسي 
 مليار دينار لتطوير إقتصاد اؼبعرفة من خبلؿ دعم البحث العلمي 250البشرية، كما يعادؿ 

 . (29)ـكتعميم اإلعبلـ اآلِف داخل اؼبنظومة الوطنية للتعلي
 

اٍزُزبعبد لبيخ ٔ رٕصٛبد 
:  من الدراسة السابقة العامةتاالستنتاجاإف أىم      

سبكْب اؼبورد البشرم من العلم كالتحكم يف )أف التكوين العلمي للثركة البشرية  .1
 كاالقتصادية االجتماعيةأصبح من أكثر األساليب الٍب تساعد األمم على التنمية  (تقنياتو

كأصبح ذلك ىو أداة األمم اؼبعاصرة يف بسط سلطاهنا كسيادهتا، . كالرقي اغبضارم كاؼبعريف
 .  ككبن كبتاج اليـو كيف اؼبستقبل أف نعتمد على العلم كعلى صبغو بالطابع اإلنسآف

اقتصاد اؼبعرفة يقـو على الرأظباؿ البشرم، فهو مهدد بشكل مباشر بظاىرة ىجرة  .2
األدمغة خاصة يف ؾباؿ التكنولوجيا، كال مناص من ازباذ قرارات عملية السَبجاع تلك 
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العقوؿ اؼبهاجرة كاغبفاظ على العقوؿ الٍب َف هتاجر، كذلك من خبلؿ توفّب الظركؼ اؼببلئمة 
 . الٍب هتيأ ؽبذه الطاقات البيئة اؼببلئمة للعمل كاإلبداع

 على ذاتو يف األساس، إذ تعتمد اعتماداعلى كل اقتصاد أف يصنع فرص قباحو  .3
التنمية على قدرة التفاعل مع السوؽ العاؼبية، كفق طبيعة العبلقات اعبديدة الٌب أصبحت 

 .تسود االقتصاد العاؼبي
إف تعديل قوانْب كقرارات النشاط االقتصادم أصبح ضركرة ؼبوكبة اؼبتغّبات  .4

 فاعلة للقضايا اعبديدة يف النظاـ اإلسَباتيجياتفتكوف طريقة صياغة . االقتصادية الدكلية
 .العاؼبي

: تعزيز كتكاثف اعبهود كالطاقات كالتنسيق يف ـبتلف اجملاالت، كالٍب تشمل .5
التعاكف يف ؾباؿ نشر اؼبعرفة كدعم ازباذ القرارات، التعاكف يف ؾباؿ إعادة رسم خريطة 

 التخصص كتوزيع األنشطة االقتصادية، 
تتطلب الثورة التكنولوجية اغبديثة أف يسيطر عليها اجتماعيان، أم هبب على  .6

عبلقات اإلنتاج أف تستوعب التغيّب الذم مت يف كسائل اإلنتاج كتنظيم العمل كبالتاِف هبب 
 . موكبة التطور االجتماعي حيث يصبح التقدـ االجتماعي مفهومان موازيان للتقدـ التكنولوجي
إف التحديات الٍب يفرضها االقتصاد اعبديد تقتضي مزيدان من اعبهود، كاالستغبلؿ 

األمثل لكل الطاقات، لتحقيق النمو االقتصادم اؼبنشود، كيف سبيل ذلك يبكننا  
 

: الزواػ يبٚهٙ
كإعادة االعتبار . اقتصادية مبلئمة الكتساب كاستغبلؿ اؼبعرفة-توفّب بيئة تكنو .1

 .للفرد، بتبِب سياسات التنمية البشرية اؼبستدامة
 . آليات الربط بْب مراكز البحث كالقطاعات االقتصاديةإهبادالعمل على  .2
تنسيق )إتباع أسلوب التنمية اؼبوجو الذم يلجأ إُف التكامل مع األسواؽ العاؼبية  .3

، هبدؼ االستفادة من التطورات العلمية كالتكنولوجية، كالعمل على (كتكييف التعاكف الدكِف
 .تكييف ذلك مع االحتياجات

إعادة ىيكلة منظومة العلم كالتكنولوجيا لبناء نسق كطِب لبلبتكار كاإلبداع،  .4
فبا وبقق رفع مستول الكفاءة اإلنتاجية يف ـبتلف . مستفيدين من التجارب الناجحة

قطاعات اإلنتاج، كاالىتماـ بقضايا البحث كالتطوير، قصد زيادة القدرة التنافسية 
 . للمشركعات اإلنتاجية

هبب أف تنصرؼ السياسة االقتصادية الوطنية إُف تعزيز قدرة السلع احمللية على  .5
اؼبنافسة الفعالة يف األسواؽ العاؼبية، كيتوقف ذلك على الَبكيبات الداخلية الٍب تعزز 
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اإلنتاجية كالتنافسية النوعية كالسعرية للسلع احمللية كخاصة يف ؾباؿ الصناعة كثيفة استخداـ 
 .اؼبعرفة 

االىتماـ بالتطور التكنولوجي، حبيث تؤدم التكنولوجيا الدكر الرئيسي يف  .6
حيث يكوف االستخداـ الواسع . التكييف االقتصادم اؽبيكلي كيف اؼبنافسة كالسباؽ العاؼبي

 ىذه استيعابألحدث اؼببتكرات كالوسائل التقنية يف اإلنتاج، كإتباع نظاـ تعليمي قادر على 
 .التقنيات اؼبتقدمة

 ىجومية، كالٍب تسعى للحصوؿ إسَباتيجية دفاعية إُف إسَباتيجيةاالنتقاؿ من  .7
على نصيب كبّب كمتزايد من األسواؽ الدكلية، كمن فرص االستثمار كالتكنولوجيا كموارد 

 .الَباكم األكرب الٍب توجد يف احمليط الدكِف
إعادة صياغة دكر الدكلة حبيث تركز على التنمية البشرية يف مقابل زبفيفها من  .8

إذا علمنا أف الفوارؽ بْب . أعباء إدارة اؼبشركعات االقتصادية من خبلؿ عملية اػبوصصة
تنافسية كإنتاجية األمم كمعدالت تطورىا ناذبة عن الفوارؽ يف مستويات التعليم كالصحة 

 .كتدريب القول العاملة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انٕٓايِ  
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   .21ص
   .نفس اؼبرجع السابق، نفس الصفحة  -24
 .96-94ص. باسم غدير غدير، مرجع سابق ، ص -25
 .31-30ص .دكمنيك فورام، مرجع سابق، ص -26
 14 سوزاف موزم، ص -27



211 
 

اعبامعة بْب فجوة التعلم كرىانات تطوير األداء، : عبد اللطيف مصيطفى، عبد الرضبن بن سانية.د -28
 .ـ2010، جانفي 08ؾبلة الواحات للبحوث كالدراسات، اؼبركز اعبامعي غرداية، ع

. م2014-2010من الربنامج الوطِب لئلنعاش االقتصادم  -29
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انًواعك  



212 
 

 
 ENAGتشخيص ظاىرة العوؼبة، اجمللة اعبزائرية للعلـو القانونية كاالقتصادية كالسياسية، : ناصر مراد. د-1
-الفجوة التقنية كقيادة العاَف يف ظل الثورة العلمية التكنولوجية اؼبعاصرة، دار اؼبرساة:  باسم غدير غدير-2

 .2006سوريا، 
 . ـ2001، 1 اؼبعرفة، ؾبموعة النيل العربية، طاقتصاد: ؿبسن أضبد اػبضّبم. د-3
 .ـ2007، 1إدارة اؼبعرفة كتكنولوجيا اؼبعلومات، دار السحاب للنشر مصر، ط:  ياسر الصاكل-4
، 03تيسمسيلت، ع.ج.كاقع مؤشرات اقتصاد اؼبعرفة يف اعبزائر، ؾبلة اؼبعيار، ـ:  صغّب عبد الصمد-5

. ـ2011جواف 
 .  ـ2009، 1الثورة اؼبعلوماتية كالتكنولوجية كسياسات التنمية، دار اؼبنهل اللبنآف، ط:  سوزاف موزم-6
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ثٕاكٔ فبؼًٛخ           

 ثبؽضخ الزصبكٚخ      
عبيمخ رٛبهد         

 
 :يهقص
هبا موضوع التسويق يف ؾباؿ اػبدمات  هتدؼ الدراسة إُف ربليل األنبية الٍب وبظى      

التأمينية  ؼبا لو من دكر فعاؿ يف إقباح سياسات شركات التأمْب على اؼبدل البعيد يف ظل 
، كقد كانت اعبزائرية للتأمينات بتيسمسيلت ؿبل ىذه  اؼبنافسة الشديدة الٍب تعرفها اليـو

الدراسة الٍب أصبح لزاما عليها تطوير أساليب تقدٔف خدماهتا كفق ما يتماشى مع متطلبات 
الزبائن، كذلك بالتسويق ؼبنتجاهتا ككذا ابتكار منتجات جديدة، كقد توصلت الدراسة إُف 

ؾبموعة من النتائج تشّب إُف أف الوكالة توِف اىتماما هبذا اعبانب رغم كجود بعض النقص يف 
الوعي التأميِب، يرجع ذلك إُف الثقافة التأمينية للمستهلك باإلضافة إُف أف اعبزائرية 

للتأمينات تعترب ككالة تابعة غّب مستقلة هبب عليها النهوض دبنتجاهتا، كلكن ىذا ال يلغي 
فكرة أف اعبزائرية للتأمينات األـ من بْب أىم شركات التأمْب اػباصة الٍب تنافس غّبىا كربتل 
مكانة عالية، كخلصت الدراسة إُف  تقدٔف بعض التوصيات الٍب يبكن أف تساىم يف ربسْب 

. فكرة التسويق للمنتجات التأمينية كإمكانية تطويرىا
 

Résumé 

       L'étude vise à analyser l'importance du thème du marketing dans le 

domaine des services d'assurance en raison de son rôle efficace dans la 

réussite des politiques des compagnies d'assurance à long terme، à la lumière 

de l'intense compétition que vous connaissez aujourd'hui, et a été le lieu 

d'assurance algérienne mandat de Tissemsilt de l'étude, qui s'avèrent 

nécessaires pour le développement de méthodes pour fournir des services en 

fonction de ce qui est compatible avec les exigences des clients, et la 

commercialisation de leurs produits et ainsi que de nouveaux produits, et a 

atteint l'étude d'un ensemble de résultats indiquent que l'Agence attention à 

cet aspect, mais il ya un certain manque de sensibilisation de l'assurance, en 

raison de la culture de l'assurance pour le consommateur En outre, l'Agence 

d'assurance algérienne mandat est un non-indépendants doivent promouvoir 

leurs produits, mais cela n'élimine pas l'idée que la mère d'assurance 

algérienne parmi les compagnies d'assurance les plus privés qui rivalisent 

avec les autres et occupe une position haute, et a conclu l'étude de fournir 
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des recommandations qui peuvent être contribuer à l'amélioration de l'idée 

de produits d'assurance de marketing et de la possibilité de développer 
 

 :يمليخ
تلعب اؼبؤسسات اؼبالية دكرا يف دعم االستقرار كالتقدـ االقتصادم، حيث تقـو 

.  عود بالنفع كالفائدة على اجملتمعم دبافراد ليعاد استثمارىا األنشاطاهتا على ذبميع مدخرات 
حيث أدت التطورات كالتغّبات الٍب يشهدىا العاَف إُف زيادة اؼبنافسة بْب ىذه 

اؼبؤسسات، فارتبط بقائها كمبوىا دبدل قدرهتا على تسويق منتجاهتا، فبا يظهر أنبية التسويق 
يف ـبتلف اجملاالت االقتصادية، كمن بْب اؼبؤسسات اػبدماتية الٍب تبنت التسويق اػبدمايت 

. قبد مؤسسات التأمْب، كاعبزائر كغّبىا من الدكؿ اىتمت هبذا القطاع
كتعد شركات التأمْب إحدل صور ىذه اؼبؤسسات اؼبالية الٍب تستهدؼ دعم      

موضوع التأمْب َف وبظى باالىتماـ الكبّب يف ؼاالستقرار االقتصادم كاالجتماعي يف الببلد، 
اجملتمع كونو خدمة غّب ملموسة على عكس ما يعرؼ بالسلع اؼبادية اؼبلموسة، لكن مع 
التحديات الٍب يشهدىا العاَف ككنتيجة للتطور التكنولوجي زادت اغباجة للتأمْب كشركات 
التأمْب، األمر الذم تطلب من ىذه األخّبة االىتماـ بالتسويق ؼبنتجاهتا التأمينية  كابتكار 

كسنتناكؿ يف ىذا .  تقلص من حدة اؼبنافسة كتعجل من التقدـ ك التطور/منتجات جديدة
ىذه الدراسة إحدل شركات التأمْب اػباصة كاؼبتمثلة يف اعبزائرية للتأمينات بوصفها مؤسسة 

 .مالية ذات أسهم فبلوكة تقـو بتجميع األمواؿ من اؼبؤمن ؽبم، مث إعادة استثمارىا
 ةكعلى ضوء ما سبق يبكننا طرح اإلشكاِف بأخذ اعبزائرية للتأمينات كحالة للدراسة     
:  ةالتاِف

على تسويق منتجاتها واستيعابها للتسويق كمفهوم ة شركات التأمين مدى قدرما 
ممارس؟ 
التساؤالت من خبلؿ تسليط الضوء  تعد ىذه الدراسة كمحاكلة لئلجابة عن ىذه     

للتعرؼ على أىم  a2اعبزائرية للتأمينات  ، كىي الشركةاعبزائرية على إحدل شركات التأمْب
. منتجاهتا ككيفية التسويق ؽبا

صياغة ؾبموعة من يبكننا  اإلشكالية اؼبطركحة من خبلؿ :انلهاٍخفوظٛبد 
: سبثل يفاَفالفرضيات، الٍب سيتم دراستها كاختبار صحتها كاستخبلص نتائجها، ك

 تأمينية للمستهلك على مردكديةاؿيبكن أف تؤثر غياب ثقافة  :ٖلانفوظٛخ األٔ
 ؛شركات التأمْب

؛ تقدٔف خدمات أفضل بسعر جيد هبلب الزبوف :انفوظٛخ انضبَٛخ
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إعطاء الزبوف مكانة اؽبامة كحسن التعامل معو يساعد على فعالية  :انفوظٛخ انضبنضخ
؛ األنشطة التسويقية كيزيد من أرباح شركات التأمْب

يساعد اؼبزيج التسويقي اعبزائرية للتأمينات على ربديد القسط  :انفوظٛخ انواثمخ
.  التأميِب اؼبناسب فبا يساعدىا على تعظيم أرباحها

 :تستمد ىذه الدراسة أنبيتها فبا يلي :أًْٛخ انجؾش
تنبع أىمية ىذه الدراسة من أىمية التسويق التأميني الذي يعتبر أحد الركائز  -

األساسية التي تساعد شركات التأمين على تحسين ربحيتها من خالل التسويق 
 ؛لمنتجاتها
الحاجة إلى تسويق منتجات شركات التأمين من أجل حماية العمالء من  -

 ؛الخسائر المادية والمالية الناشئة عن األحداث غير المتوقعة وكذا تعظيم األرباح
النتائج  من خالل ساعد شركات التأمين على تحسين وتطوير خدماتهام -

 .الدراسة
كضع سياسات تسويقية لتقوية  يهدؼ البحث إُف :انٓلف يٍ انجؾش -

اؼبركز اؼباِف للشركات الػتأمْب من خبلؿ ابتكار منتجات جديدة يهدؼ من خبلؽبا إُف 
 زيادة فرص تنمية باإلضافة اُف عبلب الزبائن كإرضائهمككذا تقليص حدة خطر اؼبنافسة 

أسواقها التأمينية، كاعبزائرية للتأمينات كأحد ىذه الشركات البد ؽبا أف تنتهج ىذا النهج 
  .بالتسويق ؼبنتجاهتا كاقتحاـ السوؽ التأميِب

حٌب نتمكن من دراسة اإلشكالية الرئيسية كربليل األبعاد كؿباكلة  :انًُٓظ انًزجك
التحليلي الوصفي كذلك من خبلؿ العناصر اؼبقدمة اختبار صحة الفرضيات اعتمدنا اؼبنهج 

حيث يظهر ذلك من خبلؿ تقدٔف مفاىيم كتعريفات حوؿ التأمْب التسويقي ككذا التعرؼ 
اعبانب التطبيقي لدراسة حالة منتجات مع دمج على اؼبزيج التسويقي للخدمات التأمينية 

. اعبزائرية للتأمينات بوالية تيسمسيلت كمدل تطبيقها للتسويق يف إدارهتا
بالرغم من توفر اؼبراجع اػباصة بالتسويق باللغتْب العربية  :صمٕثبد انجؾش

بنسبة ضئيلة، فقد كانت ىناؾ  يوجد كاألجنبية إال أف ما يتعلق بتسويق اػبدمات التأمينية
. صعوبات يف اقتناء الكتب كاؼبراجع يف ىدا اجملاؿ ككذا  الدراسات كاألحباث

I. ٍٛيفٕٓو رَٕٚك انزأي  :
للتسويق تعاريف كثّبة كلكنها تصب يف مضموف كاحد، كبصفة عامة يعرؼ التسويق 

عبارة عن كظيفة أعماؿ ذات عبلقة بالبيع اؼبنتجات ك تقدٔف اػبدمات اؼبادية : "على أنو
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كيعرب عن ؾبموعة من األنشطة االقتصادية هبدؼ ربقيق الربح يف اؼبنظمات الٍب هتدؼ إُف 
. (1) "تقدٔف خدمات للمجتمع بالنسبة للمنظمات

عبارة عن كيفية قياـ شركات التامْب بتسويق منتجاهتا ككذا البيئة الٍب يتعْب عليها "
كبالتاِف . (2)"هتيئتها للقياـ هبذا التسويق كالقوانْب كاللوائح الٍب ربيط بكل جانب من جوانبو

ىو عبارة عن ؾبموعة من األعماؿ الشركة التأمينية لتلبية رغبات زبائنها من خبلؿ إعداد 
. دراسة متبلئمة لكل الوسائل الضركرية للشركة

 
II. ٍٛانقصبئص انزَٕٚمٛخ نقليخ انزأي: 

تتميز خدمات التسويقية  ببعض اػبصائص الٍب من شأهنا أف تؤثر على السياسات 
  :(3)التسويقية اؼبرتبطة هبا كمن بْب ىذه اػبصائص

 .خدمة التأمْب أجلة أك مستقبلية ال تؤدم فورا عند سداد تكلفتها .1
 .يرتبط تقدٔف كعرض خدمة التأمْب بشخصية القائم بعرضها كمؤىبلتو .2
 .يرتبط تسويق خدمة التأمْب بطبيعة الشخص اؼبوجو إليو ىذه اػبدمة .3
 .يرتبط تسويق خدمة التأمْب بتسويق الثقة كالضماف للعميل أك اؼبستأمن .4
يرتبط تسويق خدمة التأمْب بالتزاـ شركة التأمْب كجهازىا التسويقي دبراعاة ربقيق  .5

مبادئ فنية يقـو عليها نظاـ التأمْب كمن أىم ىذه اؼببادئ ربقيق قانوف األعداد الكبّبة من 
 .ناحية كاحملافظة على ظاىرة انتشار اػبطر اؼبعركض للتغطية جغرافيا كزمنيا من ناحية أخرل

تسعّب يتحدد كفقا العتبارات فنية كجداكؿ مثبة على أساس خربة نتائج اؿأف  .6
 .اؼباضي

 .يتوقف قباح بيع خدمة التامْب على جهود الَبكهبية كوظيفة تسويقية مهمة .7
 

III. ٍٛرؽٕه يُزغبد انزأي:  
حٌب تتكمن أم شركة التأمْب من إثبات كجودىا كاستمرار بقائها كجب عليها إنتاج  

منتجات تأمْب تتبلءـ مع االحتياجات اؼبتطورة للزبائن، كمن ىنا هبب العمل يف ظل 
يف الوقت الذم تصبح فيو شركة  (4)البقاء كاالستمرار= القدرة على التغيّب :االعتقاد بأف

التأمْب عاجزة عن تقدٔف منتجات تأمْب جديدة، أك تطوير كربسْب اؼبنتجات اؼبقدمة حاليان، 
. فإهنا ربكم على مستقبلها كمصّبىا بالفشل

إف تطوير اؼبنتجات يهدؼ إُف التكيف  :انؾبعخ ئنٗ رؽٕٚو يُزٕط انزأيٍٛ .1
باستمرار مع السوؽ، اؼبنافسة، القوانْب، ككذا اغبالة اؼبالية للمؤسسة كهتدؼ عملية التطوير 

: (5) يف شركات التأمْب إُف ربقيق الغايات التالية
 .من خبلؿ تطوير منتجات التأمْب كربسْب جودة اؼبنتجات اغبالية جذب زبائن جدد -
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 :زيادة حجم التعامل مع اؼبنتجات اؼبقدمة حاليان كىذا عن طريق -
 ؛زيادة حجم التعامل مع شركات التأمْب -
 كبو منتجات الشركة ـجذبو كربويل زبائن شركات التأمْب اؼبنافسة للتعامل مع الشركة -

 ؛من خبلؿ تقدٔف منتجات بديلة أك جديدة غّب تلك اؼبقدمة من قبل ىذه الشركات
 ؛زبفيض تكلفة منتوج التأمْب كذلك عن طريق -
 . حجم العمالة اؼبستخدمةللتقليل منإدخاؿ التكنولوجيا اغبديثة إُف عمليات التأمْب  -
إف تطوير اؼبنتجات الٍب تقدمها  :ؼوق رؽٕٚو يُزغبد رأيٍٛ علٚلح .2

 : (6) شركات التأمْب يبكن أف يتم عن طريق
إف إضافة منتجات جديدة يعترب كسيلة فعالة  :ئظبفخ يُزغبد رأيٍٛ علٚلح -

لزيادة عدد الزبائن اؼبستخدمْب ؼبنتجات أخرل، كبالتاِف فإف زيادة حجم التعامل ال تكمن 
 .يف الزيادة العددية للزبائن كإمبا يف زيادة اؼبنتجات اؼبقدمة لنفس العدد من الزبائن

حيث  :ئلبكح رصًٛى انًُزٕط انؾبنٙ يٍ ؽٛش لُبصوِ ٔ يٕاصفبرّ -
تلجأ الشركات إُف عملية تطوير اؼبنتجات تستهدؼ تقديبها بشكل جديد من خبلؿ 

خبلؽبا منتجات فبيزة يبكن تقديبها لقطاعات  اختيارىا، كإعادة تصميمها بطريقة تنتج من
 .سوقية معينة
فعلى سبيل اؼبثاؿ يعترب قياـ الشركة  :ركٛٛف ٔرٍٕٛك انًُزغبد انؾبنٛخ -

بتدعيم شبكة توزيع منتجاهتا لتمتد إُف مناطق جغرافية جديدة شكبل من أشكاؿ الٍب ال 
تتضمن أم تغيّب جوىرم يف منتوج التأمْب كيف ىذا الصدد يعرؼ توزيع منتجات التأمْب 
تطورا كبّبا عن طريق شبكات خارجية عن ؾباؿ التأمْب من بينها اؼبساحات الكربل كما 

 .يعرؼ بالوكاالت اؼبشَبكة
  

IV. انًٓبهح فٙ رَٕٚك انقليخ انزأيُٛٛخ: 
:  (7)ىناؾ عدة خطوات ينبغي إتباعها من أجل ربقيق جدارة التأمْب كالٍب نذكر منها

التخطيط كالبحث لتحديد من ىو العميل اؼبتوقع كذلك بالرجوع إُف جدكلة تصنيف 
 .العمبلء من كاقع السوؽ الطبيعي يبكن تغطية ىذا البند

عادة ما يستعاف بَبتيب موعد مصادفتو، أك : االستعداد كالتحضّب لكيفية اؼبقابلة .1
 .عن طريق اؽباتف كإنشاء عبلقات من أجل اختبار نوعية العميل

التنقيب كالكشف عن اغبقائق اؼبتعلقة بالعميل اؼبتوقع عن طريق ربديد احتياجاتو  .2
 .الثابتة كاؼبشاكل الٍب يعآف منها

 . تأمينات إضافيةـ بيعومن خبلؿإمكانية عرض برامج أخرل ألفراد  .3
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 .أخذ مراجع شخصية مقَبحة من قبل العميل إلمكانية التسويق التأميِب ؽبا .4
 

V. ٍٛانًيٚظ انزَٕٚمٙ نهقليبد انزأي:  
 يقصد بو مجموعة األنشطة المتكاملة التي تعتمد :تعريف اؼبزيج التسويقي .1

اقترح على بعضها البعض من أجل أداء الوظيفة التسويقية كما ىو مخطط لها، حيث 
Jerome Mc Carthy

في تعريفو للمزيج التسويقي تجميع متغيرات المزيج في أربعة  (8)
. المنتج، سعره، توزيعو وترويجو: وىي" Les 4p"أصناف يرمز لها بالرمز 

 في شركات التأمين يظهر موقع :عناصر اؼبزيج التسويقي للخدمات التأمْب .2
  :(9)السوق من خالل المزيج التسويقي والمتمثل في العناصر التالية

العتبارات من خبلؿ ا إسَباتيجية التسعّب التأميِب تتجلى :انزَمٛو انزأيُٛٙ -
 : التالية

شراء اؼبستهلك ػبدمة يتم بعد دراسة كتفكّب، ففي معظم اػبدمات قد يؤجل  .1
اؼبستهلك عملية الشراء أك يقـو بأداء اػبدمة بنفسو نظرا ألف العرض ليس يف صاغبو، كيف 

 .حاالت نادرة يتقبل العرض لسبب اغباجة الفورية
ىذا األساس كعلى  اغباالت عدةإف إجراء زبفيض يف السعر يكوف فبكنا يف  .2

ربقيق أكرب قدر من ؿهبب دراسة مركنة الطلب على اػبدمات عند ربديد مستول األسعار 
 .اؼببيعات
كمن اؼببلحظ أف الكثّب من أبعاد إسَباتيجية التسعّب اؼبطبقة على القطاع السلعي      
، (استهبلؾ الكهرباء)تطبيقها أيضا بالنسبة لقطاع اػبدمات، مثاؿ ذلك خصم الكمية  يبكن

دفع اؼبؤمن قيمة بوليصة التامْب مرة كاحدة يف السنة بدال من دفعها كل )كاػبصم النقدم 
. (ربع سنة أك نصف سنة

 يتم ربديد قسط التأمْب كفق عدة اعتبارات :انزَمٛو فٙ انغيائوٚخ نهزأيُٛبد -
أنبها أخذ اعبانب القانوٓف بعْب االعتبار، فشركات التأمْب يف اعبزائر ليس ؽبا كل اغبرية يف 
ربديد أسعارىا ففي ما يتعلق بالتأمينات اإلجبارية، فالشركة ملزمة بإتباع أسعار ؿبددة من 

بوالية تيسمسيلت تأخذ تعليماهتا من اؼبكتب  طرؼ الوزارة اؼبالية كككالة اعبزائرية للتأمينات
اعبهوم للغرب اعبزائرم بوالية كىراف، أما فيما يتعلق بالتأمينات االختيارية فإف الشركة ؽبا 

 .ىامش لتحديد أسعارىا يف إطار سعر أعلى كأخر أدْف تفرضو الوزارة الوصية
 إلقباح أم مشركع إنتاجي أك خدمايت، البد من تسويق :انزؤٚظ انزأيُٛٙ -

 :منتجاتو بكل كسائل اؼبتاحة ضمن ما يلي
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 ٌبعد أف تنتهي شركة التأمْب من ربديد احتياجات  :ٔؽلح انللبٚخ ٔ اإللال
عمبلئها كاذباىاهتا ككذا تصميم اؼبنتج اؼبوافق ؽبم يبدأ دكر الدعاية كاإلعبلف للمنتج كمن 
أجل توعية العمبلء باؼبنتج اعبديد كاؼبزايا الٍب يتضمنها كالشركط كاألسعار اػباصة بالوثيقة 

 .اؼبقدمة للجمهور
من  من اؼبعركؼ أف ضببلت الدعاية كاإلعبلف يبكن تنفيذىا من خبلؿ منافذ عديدة     

.  للتأمْب كتنمية الوعي لديهمالزبائنشأهنا جذب انتباه 
 ال يبكن لشركة التأمْب االستمرار بنشاطها دكف خلق :ٍٔبئم االرصبل ثبنمًالء 

ركابط كاتصاالت مباشرة مع العميل كذلك عن طريق إرساؿ مندكبيها أك االتصاؿ اؼبباشر عن 
 .طريق اؽباتف أك اؼبرسبلت الربيدية

تستعمل اعبزائرية للتأمينات كسائل اإلعبلف كالدعاية ككذا جانب االتصاؿ من أجل 
تعريف زبائنها باػبدمات الٍب تقدمها كاؼبنافع الٍب تعود عليهم من جراء استهبلكها 

تسعى من خبللو إُف  الٍب (www.assurances-2a.com) :من خبلؿ اؼبوقعكاستعماؽبا 
 تضم حملة إشهارمترقية نشاطها التأميِب باإلضافة إُف أهنا تركج ؼبنتجاهتا عن طريق قصاصات 

. عن الشركة كالتعريف دبنتجاهتا
ىناؾ ارتباط كثيق بْب اػبدمة كشخصية من يقدمها حبيث  :انزٕىٚك انزأيُٛٙ -

، أما (مقدـ اػبدمة للمستهلك النهائي- من اؼبنتج سياسة التوزيع اؼبباشر) نبايصعب فصل
يف التأمْب فهناؾ التوزيع غّب اؼبباشر لتوزيع اػبدمات التأمينية كغالبا ما يستخدـ ككيل 

إال أف صعوبة االستعانة بالوسطاء يف توزيع اػبدمة التأمينية أدل إُف تضييق نطاؽ . كسيط
السوؽ الذم يوزع فيو اػبدمات نسبيا، كإف ذلك قد أعطى الفرصة ؼبقدـ اػبدمة أف يقـو 
خبدمة اؼبستهلك بصورة أفضل، إُف جانب ذلك توفّب معلومات مرتدة كسريعة ككافية سبكن 

 .مقدـ اػبدمة من ربسْب برناؾبو التسويقي بصورة سريعة
كإذا اعتمدت شركات اػبدمات على التوزيع اؼبباشر أك غّب اؼبباشر يف توزيع خدماهتا      

فإف موقع الوكيل أك مقدـ اػبدمة يف السوؽ يبثل أنبية كبّبة يف تسويق اػبدمة، فاػبدمات ال 
تسلم ماديا للمستهلك، كذلك هبب على البائع أف ىبتار مكانا مبلئما يبكن من الوصوؿ 

 .اؼبَبقبْب (01)إُف أكرب عدد من اؼبستهلكْب
يعترب التوزيع أحد عناصر اؼبزيج اػبدمي، كيأخذ مكانة فبيزة ذلك أف من صفات      

اػبدمات أهنا غّب ملموسة ما هبعل النظر إُف اعتبار توزيع اػبدمة من اؼبسائل الٍب تأخذ 
. مسارا كهنجا معْب

  فظهور القنوات التوزيعية داللة على كجود خدمات كتنوعها على نطاؽ يتناسب 
كطبيعة ىذه القنوات، أك كوهنا كسيلة فاعلة عبذب زبائن جدد، فبا يعِب ضركرة هتيئة 

http://www.assurances-2a.com/
http://www.assurances-2a.com/
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التسهيبلت الكافية للحصوؿ على منتجات خدمية للمعنيْب ؽبا، كبالسعر اؼبناسب كاؼبكاف 
. (11)اؼبناسب كذلك

وبتل التوزيع مكانة ىامة يف إسَباتيجية  :انزٕىٚك فٙ انغيائوٚخ نهزأيُٛبد -
التسويقية لشركة اعبزائرية للتأمينات، كالٍب نسعى إُف تطوير شبكة توزيعها من الناحية الكيفية 

كالكمية، كىذا لضماف جودة اػبدمات اؼبقدمة لزبائنها من جهة كالتقرب منهم لتسهيل 
  .عملية حصوؽبم على اػبدمة من جهة أخرل

 
VI.   لهٗ ٍٕق انزأيٍٛ أ أصوِثٍٛ ّوكبد انزأيٍٛ  حيُبفٌاليلٖ رأصٛو 

 :ثبنغيائو
 يَبتب عليو ضعف حجم النشاط كتوزيع قد يف اعبزائرشركات التأمْب  إف زيادة عدد     

 حجم استثمارات ىذه الشركات فبا يعِب البفاضالفرص بْب عدد كبّب من الشركات، 
 مناخا استثماريا مناسبا لشركات الذم ىبلق االستثمارعلى عائد  كينعكس ذلك سلبا

  ربويل جزء من أمواؽبا اؼبتاحة لبلستثمار يفاألخّبة حيث تستطيع ىذه اؼبنافسة التأمْب
 :الوضع باألساليب أسوقها اؼبالية الٌب تتميز باالستقرار إال انو من اؼبمكن مواجهو ىذا

 يف سوؽ ةاف كجود اؼبنافس :رأيُٛٛخ علٚلح  (ٔصبئك)اثزكبه ٔرُٕٚك يُزغبد  -
اؼبنتجات التأمينية  سرعة توفّب أنواع مبتكرة من 2a"" التأمْب يتطلب من اعبزائرية للتأمينات

منتجات  عن التغطية حاجات جديدة،أك إلشباع رغبات جديدة للعمبلء لتمييز منتجاتو
جديد الوثائق أك اؼبنتج التأميِب أك ابتكار منتج جديد قد يتم إما بت ل كذلكخراآل اتشرؾاؿ

شكل الوثيقة أك شركطها أك طرؽ تسويقها أك بإضافة مزايا جديدة خببلؼ اؼبزايا  بتعديل
 .(21)الوثيقة اؼبذكورة يف

أال تقتصر اؼبنافسة على   كيعِب:انزؽٕٚو ٔاالثزكبه فٙ ٍٔبئم انزَٕٚك ٔانجٛك
غّب السعرية كذلك   فقط بل هبب اف تتعداىا اُف اؼبنافسة"2a" من طرؼ اؼبنافسة السعرية

 مع جودة تسويق منتجات جديدة، ؽبذا عن طريق تقدٔف خدمات تأمينية حديثة غّب تقليدية
نظاـ  على تقدٔف خدمة فبيزة لعمبلئها تقـو على 2aالبد أف تعمل اعبزائرية للتأمينات 

 :(31)سداد كتسوية التعويضات يف أسرع كقت فبكن كىذا وبتاج اُفاؿ
  2" اعبزائرية للتأمينات يف العاملْب دعم على العملa" ىذه كنقل اؼبنتجات دبفهـو 
  سواء؛حد على كالعمبلء اؼبشَبكْب إُف الثقافة

  2" ملعa" التأمْب قطاع كدعم تطوير يفكبّب  دكر قؿ كوارد تكوين على 
 ؛باعباذبية يتمتع سوؽيف  تنافسية أكثر كجعلو بالوالية  اعبزائر بصفة عامة 
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  التأمينية اؼبنتجات للتطوير التأمْب شركات يف حبث مراكز استحداث على العمل 
 ؛للمجتمع الثقافية الَبكيبة مع تتواءـ دبا

  ذبنبها مالية مبلءة ؽبا لتكوف اعبزائرية للتأمينات اؼباؿ رأس رفع على العمل 
مع زيادة عدد العاملْب اإلفبلس  بالعجز كبالتاِف يعرؼ ما أك السداد عدـ إشكالية يف الوقوع

 دبا يتوافق كحجم العمل؛
  لتحسْب التأمْب كثائق يف التعويضية كالطرؽ اآلليات ربسْب على العمل 

 .ةصاخ  بصفة 2a بصفة عامة كاعبزائرية للتأمْباعبزائر يف التأمينية اؼبنتجات يف االكتتابات
 تواجو 2a فاعبزائرية للتأمينات رغم التطور الكبّب الذم عرفو ؾباؿ التأمْب بشكل عاـ     

تكوف يف اؼبستول الذم  األخرل، لذا البد افشركات عدة  مع التأمْب  يف سوؽ كبّبةنافسةـ
لتقدٔف خدمات جيدة السيما يف ؾباؿ التأمْب من لتسويق منتجاهتا بشكل كاسع ككذا يؤىلها 
 فبا يزيد  ميز أغلب اؼبؤسسات عند تسديد التعويضات للمؤمن الذمالتماطل كعدـ اؼبخاطر

 .من من رحبيتها
 

VII. 2"هض لبو نهغيائوٚخ نهزأيُٛبدقa" 
 من الشركات اػباصة، كىي شركة ذات أسهم "2a" تعد اعبزائرية للتأمينات     

 (SPA ) جانفي  25 اؼبؤرخ يف 07-95  أينشئت دبوجب أمر ،1014955000يقدر رأظباؽبا بػ
 تزامنا مع افتتاح سوؽ التأمينات، فهي أكؿ شركة جزائرية حاصلة على شهادة 1995

ISO9001  بعد قباحها يف تطبيق أفضل كأحدث اؼبعايّب الدكلية يف ؾباؿ  ،2008نسخة
، جدد 2004 سبتمرب16باإلضافة إُف الشهادة الصادرة عن معهد إدارة اعبودة منذ  التامْب،

 ؼبدة ثبلث سنوات كىو اعَباؼ من إدارة اعبودة كتتوهبا للجهود الٍب 2010 سبتمرب 30يف 
 .(41)بذلتها ىيئة العاملْب لتلبية احتياجات العمبلء

باإلضافة مدير  (PDG)مسّبة من طرؼ رئيس مدير عاـ "2a"  اعبزائرية للتأمينات     
، فهي  على كافة اؼبديرياتمسئوؿ مكلف باعبانب اإلدارم، كاعبانب التقِب كىو (DG) عاـ

مكاتب )مندكبيات ( 07)ككالة موزعة عرب الَباب الوطِب، تديرىا سبعة  95سبلك أكثر من 
تقع يف اؼبدف الكربل للوطن ك ىي مندكبية اعبزائر شرؽ، مندكبية اعبزائر غرب،  (إقليمية

مندكبية تلمساف، مندكبية سطيف، مندكبية عنابة، مندكبية غرداية، كيف األخّب مندكبية كىراف 
، مت (خاصة)ىي ككالة مباشرة ذات أسهم ككالة من بينهم ككالة تيسمسيلت ك 18الٍب تضم 

 ربت إشراؼ اؼبدير العاـ، 01/08/2005 كبدأت العمل هبا يف 2005منحها االعتماد سنة 
يف ( 04) دائموف، كأربعة موظفْب (02)عدد عماؽبا ال يتجاكز الستة موظفْب من بينهم اثنْب 

بلغ عدد اؼبلفات اؼبصرح . إطار ما قبل التشغيل، كذلك منذ بداية نشاطها كَف يتغّب حٌب اآلف
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ملفات ذات اغبوادث  5 ملف متعلق حبوادث السيارات كحواِف 42هبا لدل الوكالة حواِف 
. السكانية
 2009 فالل ٍُخ 2a يٛياَٛخ انغيائوٚخ نهزأيُٛبد .1

 31/12/2007الميزانية العمومية في 
 األصول الصافية الخصوم الصافية

 1014955000.00األمواؿ اػباصة             
 30590666.92احملجوزات                    

provisions techniques 206499032.63 
 2169706472.12الديوف                       
 237323307.22نتيجة الدكرة                  

االستثمارات                 
1114280876.58 

 10992942.44اؼبخزكنات                     
 2533800659.87اؼبستحقات 

 3659074478.89 المجموع 3659074478.89 المجموع
  بتيسمسيلت"2a" مدير ككالة اعبزائرية للتأمينات: المصدر

   
 من خبلؿ مقارنة نتيجة الدكرة للسنوات الثبلث األخّب للجزائرية للتأمينات :التعليق

كىذا دليل على  2009حٌب  2007الحظنا أف ىناؾ تزايد مستمر يف األرباح احملققة ما بْب 
  .يف مسّبهتا "2a"قباح 

 
 رقم أعمال الوكالة  .2

 رقم األعمال المحقق السنة
  دج10.995.669.32 2009
  دج19.430.000.00 2010
 مدير ككالة اعبزائرية للتأمينات بتسمسيلت: المصدر

VIII. 2"انًُزغبد انًمليخ يٍ ؼوف انغيائوٚخ نهزأيُٛبدa" 
  :(51)منتجْب احدنبا موجو لؤلفراد ك اآلخر موجو للمؤسسات "2a"تعرض 

حيث  :Assurances pour les particuliers يُزٕعبد رأيٍٛ األفواك .1
 :تتمثل يف مايلي، "2a" من طرؼمت طرح منتوجات جديدة يف السوؽ

كىو عقد ضد اغبوادث اعبسدية أثناء السفر : تأمْب السفر كاؼبساعدة يف اػبارج- 
    .كاؼبساعدة يف اػبارج

كيقـو بتأمْب اػبسائر اؼبتعلقة بالسكن كاألثاث : تأمْب متعدد األخطار للسكن- 
. نتيجة حريق، حادث طائرة، فيضانات أك اهنيار الثلوج

من رقم األعماؿ  %60ػ ىذا النوع من التأمْب يقدر سنويا ب: تأمْب السيارات- 
اعبزائرية التقديرم، كيعترب بالنسبة للشركة كمورد للخزينة كىذا ما يفسر االىتماـ الذم توليو 
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يف استغبلؿ ىذا الفرع الذم يقدـ التعويض عن اػبسائر اعبسدية أك اؼبادية  "2a"للتأمينات
الٍب قد يتسبب فيها الغّب من خبلؿ اغبوادث كالٍب تكوف يف السيارة،التامْب على اؼبسؤكلية 

. اؼبدنية، ككذا األضرار الٍب تلحق بالسيارة
منتوجات تأمْب األخطار الفبلحية طرحت حديثا كىذا  :تأمْب األخطار الفبلحية- 

بعد طلب من بعض الزبائن، كلكن اؼبؤسسة ال تغطي كل األخطار الفبلحية لكنها تعتـز الرد 
 .على متطلبات زبائنها األكفياء خاصة تغطية األخطار التقليدية الفبلحية

 
 :كتتلخص ىذه اؼبنتجات يف ما يلي :يُزٕعبد رأيٍٛ انًإٍَبد. 2

 يقدـ التعويض عن اػبسائر اعبسدية أك اؼبادية الٍب قد يتسبب :تامْب السيارات- 
التامْب على اؼبسؤكلية اؼبدنية، ككذا  فيها الغّب من خبلؿ اغبوادث كالٍب تكوف يف السيارة،

 .  األضرار الٍب تلحق بالسيارة
كىو موجو ؼبؤسسات األشغاؿ العمومية، كىو النوع من : التامْب على أخطار البناء- 

التأمْب يقدـ الضماف ؼبشاريع البناء، كاغبماية من األخطار العشوائية الٍب يبكن أف تضر 
 . باؼبعدات اؼبوجودة يف اؼبعمل أك اؼبشغل كىو يعطي اغبماية للمقاكلْب

كيكوف التامْب على بعض األضرار  :التامْب على األضرار البلحقة باؼبمتلكات- 
 .كتسرب اؼبياه، انكسار النوافذ، تعطل اآلالت، السرقة

  Multirisques professionnelles تامْب متعدد األخطار اؼبهنية- 
كيشمل تأمْب النقل عرب الطرؽ، النقل البحرم، اعبوم، كالنقل عرب : تأمْب النقل- 

 .السكك اغبديدية
. تأمْب اغبوادث اعبسدية- 
كىو عقد ضد اغبوادث اعبسدية أثناء السفر : تأمْب السفر كاؼبساعدة يف اػبارج- 

   .كاؼبساعدة يف اػبارج
  
 

IX. ٍَْٛو انٕلٙ انزأيُٛٙ نلٖ ّوكبد انزأي: 
البد أف ىبرج الوعي التأميِب من داخل شركات التأمْب نفسها كيساىم صبيع موظفيها      

يف نشره باإلضافة إُف دكر ىيئات الرقابة كاربادات التأمْب كعباف الوعي التأميِب يف ضباية 
مث يأيت دكر الدكلة يف نشر الوعي من خبلؿ إجراء التأمْب على اؼبمتلكات  حاملْب الوثائق،

 كلكن ما يبلحظ على شركات التأمْب باعبزائر كيف الشركة ؿبل الدراسة أف . (61)اغبكومية
الوعي التأميِب منخفض لذلك ربتاج ىذه األخّبة إُف العديد من اجملهودات رغم التزايد 
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اؼبستمر يف أرباحها السنوية كاؼببلحظ من ميزانيتها للسنوات األخّبة، كلكن يبقى االجتهاد 
. الستقطاب عدد كبّب من العمبلء كتوسيع الوكالة سباشيا مع التطور اغباصل يف العاَف

 
X. االٍزُزبعبد ٔانزٕصٛبد: 

 :من خبلؿ دراستنا للشركة اعبزائرية للتأمْب توصلنا إُف ؾبموعة من االستنتاجات     
رغم أف للتسويق مكانة يف قطاع اػبدمات كقباحو يف مؤسسات عاؼبية إال أف  .1

تطبيقو يف الشركة ؿبل الدراسة سطحيا بسبب غياب الثقافة التأمينية للمستهلك، كىذا ما 
 .يثبت صحة الفرضية أكُف

اختيار الزبوف لشركة تأمْب ال يعود للسعر بل يتم اختياره على أساس السرعة يف  .2
 .التعويض، كىذا ينفي صحة الفرضية الثانية

تقـو شركات التأمْب بالتسويق ؼبنتجاهتا عن طريق الَبكيج ػبدماهتا كلكن ىذا ال  .3
يكفي كىي ربتاج إُف إعطاء التسويق اؼبكانة الٍب يستحقها يف الشركة اػبدمية، كيتم ذلك 

عن طريق تغلغل مفهومو اغبديث بْب موظفيها، ألف األداء اعبيد كتطبيق الوظائف التسويقية 
 .البلزمة من طرؼ اؼبوظفْب مع استعماؿ عنصر اعبودة يعطي للشركة مكانة ىامة

صحة الفرضية الثالثة كالٍب تقوؿ أف إعطاء الزبوف مكانة اؽبامة كحسن التعامل معو  .4
يساعد على فعالية األنشطة التسويقية كيزيد من أرباح شركات التأمْب، باعتبار أف الزبوف 
جوىر التسويق اػبدمي  فمن خبللو يبكن للشركة ربقيق األرباح كزيادة حصتها السوقية 

 .بالتأثّب عليو إهبابيا عبعلو زبونا كفيا
 يساعدىا على ربديد 2aػ صحة الفرضية الرابعة اؼبتمثلة يف أف اؼبزيج التسويقي ؿ .5

  .القسط التأميِب اؼبناسب فبا يساعدىا على تعظيم أرباحها كأخذ مكانة يف سوؽ التأمْب
على مستول الغرب اعبزائرم إال أف اعبزائرية للتأمْب    2aػرغم ما ربققو اؿ .6

بتيسمسيلت ال تزاؿ ككالة فرعية صغّبة ربتاج إُف التوسع أكثر كزيادة نشاطها التسويقي 
 .ؼبنتجاهتا
ؼبوضوع التسويق للخدمات التأمينية ناقص يف ؾباؿ الدراسات كالبحوث حيث أف  .7

 .أغلبيتها ترتكز على تسويق السلع دكف اػبدمات
 

: انزٕصٛبد
اغباجة إُف إنشاء إدارة التسويق بشركات التأمْب تضم كل من منافذ التوزيع  .1

 .كالتسعّب ك كذا أنشطة الَبكيج كالتكامل فيما بينها من أجل ربقيق أىداؼ الشركة
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ضركرة االستعانة باألساليب كالتوجهات التسويقية اغبديثة يف التعامل مع العمبلء  .2
 .الٍب تستدعي أخذ كجهات نظر العمبلء بنظر االعتبار لتطوير اػبدمات

 .كضع سياسة اتصالية فعالة عبلب الزبائن كاغبفاظ على الزبائن   اغباليْب  .3
ربسْب خدماهتا من حيث السرعة يف التعويض كاستغبلؿ نقاط قوهتا الكتساب ميزة  .4
 .                  تنافسية
 .كدةاًف يف ةؤثرـتلبية مطالب العمبلء كعوامل بضركرة اىتماـ الشركات التأمينية  .5
ضركرة كضع اسَباتيجيات لتطوير اػبدمات التأمينية ؼبواجهة ربديات اؼبنافسة من  .6

 . باقي اؽبيئات كالشركات األخرل الٍب سبارس نفس أعماؽبا
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 . بتصرؼ،161-158مرجع سابق، ص ناجي معبل، -6
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 انزُبفَٛخ انٛمفخ انزَٕٚمٙ فٙ رؾمٛك االثزكبه كٔه
  نًغًك صٛلال

 
 

 يؾًٕك٘ أؽًل.أ

– رًََٛهذ – انًوكي انغبيمٙ 
 
 

:  يهقص
يعترب االبتكار التسويقي أحد التوجهات اغبديثة الٍب أضحت اؼبنظمات اغبديثة تعتمد      

عليها من أجل تقدٔف منتجات جديدة تتوافق مع حاجات كرغبات اؼبستهلكْب من أجل 

http://www.assurances-2a.com/
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إرضاء اؼبستهلكْب بشكل أفضل من اؼبنافسْب من خبلؿ الرباعة يف ربديد كتلبية حاجاهتم 
كرغباهتم بشكل دقيق، كاؼبوائمة بينها كبْب قدرات كإمكانيات اؼبؤسسة، كما هتدؼ 

 التسويقي من أجل تعزيز اليقظة التنافسية للمنظمة، كذبدر االبتكار على االعتماداؼبنظمات 
اإلشارة ىنا إُف أف كجود خلية لليقظة التنافسية يعترب من بْب خصائص اؼبؤسسة اغبديثة، 
سبكنها من مقارنة نفسها مع منافسيها كتسمح ؽبا بالتعرؼ على ما تكسبو من ميزات 

تنافسية بغية تطويرىا كما عند غّبىا من ميزات رباكؿ أف تقتنصو لكي تتصدر مكانة الريادة 
يف السوؽ كيف القطاع الذم تنشط فيو، ؽبذا تسعى مؤسسة صيداؿ أف تعتمد على ىذا 

 اليقظة التسويقي من أجل منافسة اؼبؤسسات األجنبية كىذا بتحقيق االبتكاراؼبدخل 
.   التنافسية للمؤسسة

  
.  التسويقي، اليقظة التنافسية، اليقظة التكنولوجيةاالبتكار، االبتكار :انكهًبد انًفزبؽٛخ

  
Résumé: 

          Une innovation de commercialisation est les nouvelles tendances qui 

sont devenues des organisations modernes comptent sur eux pour introduire 

de nouveaux produits en ligne avec les besoins et les désirs des 

consommateurs pour. Satisfaire les consommateurs mieux que ses 

concurrents grâce à l'ingéniosité dans l'identification et la satisfaction des 

besoins et des désirs de précision, et l'alignement entre eux et les capacités 

et le potentiel de l'organisation, vise également les organisations reposent 

sur le marketing de l'innovation afin de promouvoir la compétitivité de la 

vigilance de l'organisation، et convient de noter ici que la présence de 

cellules réveil compétitivité est l'une des caractéristiques de l'entreprise 

moderne, leur permettant de se comparer à leurs concurrents et leur 

permettre d'identifier les gains des avantages concurrentiels afin de 

développer et lorsque d'autres fonctionnalités essaient de Tqtansh pour 

couronner le leadership sur le marché permanent dans le secteur dans lequel 

elle opère، à la Fondation cherche Saidal de s'appuyer sur cette innovation 

marketing de portail pour les établissements étrangers compétitifs et à 

atteindre cette compétitivité de la Fondation Awakening. 

Mots clés: l'innovation, l'innovation marketing, la compétitivité de la 

vigilance، de la technologie de vigilance.  
 

:  يمليخ
 أساس اؼبتطورة التكنولوجية التغّبات ظل يف اليـو للمعلومات اآللية اؼبعاعبة تعد     

 مبو ىو اؼبعلومات تكنولوجيا يف اؼبعاصرة االذباىات أىم أف حيث اغبديثة، اإلدارة كعماد

 ال جزءا اؼبعلومات أصبحت فقد. اغباسوب على اؼببنية اؼبعلومات لنظم االسَباتيجي الدكر
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 اإلدارية العملية تفعيل يف عليو تعتمد أساسيا كموردا اؼبؤسسة يف اإلدارة نسيج من يتجزأ

 جديدة أسواؽ كاخَباؽ جديدة منتجات كتقدٔف خلق يف مساعدهتا كأيضا القرارات كتدعيم

.  األداء جودة كربسْب

 عن مسئوال يكوف أف فيمكن اؼبهارات من عدد توافر االبتكارم التسويق يتطلب كما     

 اؼبهارات ىذه بعض إُف النظر يبكن فإنو كبالطبع ،االبتكارم التسويق عملية يف مشَبكا أك

 بينما عاـ، بشكل اإلبداع أك االبتكار مهارات سبثل أهنا أم بالعمومية، تتصف باعتبارىا

 .أساسية بصفة بالتسويق تتصل األخرل اؼبهارات

  Innovative (Creative) Marketing(اإلبداعي( االبتكارم التسويق يعترب كما     

 على إهبايب تأثّب من لو ؼبا كذلك التسويق، ؾباؿ يف كاؼبمارسْب األكاديبيْب اىتماـ موضع

 الكفاءة ربقيق يف عاـ بشكل اؼبنشأة قباح من ذلك على يَبتب كما تسويقيا، اؼبنشأة قباح

 االندثار أك عموما  باالبتكار إما أنو األياـ ىذه اؼبأثورة األقواؿ من أصبح بل كالفعالية،

Innovation or Evaporat .الوظائف على انطباقو التسويق على القوؿ ىذا كينطبق 

 عليو األكُف بالدرجة ينطبق ردبا بل للمنشأة، األخرل

 يقظة من فيو دبا إسَباتيجي يقظة لنظاـ اؼبؤسسة كضع أنبية لنا تظهر ىنا كمن     

 منافسيها بشأف يتعلق ما كل كجلب رصد بغرض كىذا تنافسية، كيقظة كذبارية تكنولوجية

 إُف كصوال اؼبستقبلية، أىدافهم كقوهتم، ضعفهم نقاط السوؽ، يف اؼبنافسْب أىم دبعرفة بدءا

 معلومات نظاـ بتصميم القياـ اؼبؤسسة على الغرض ىذا كلتحقيق اؼبتبعة، إسَباتيجياهتم

.     اؼبستويات ـبتلف إُف الضركرة عند اؼبعلومات كنشر كمعاعبة جبمع ؽبا يكفل

:       التاِف النحو على إشكاليتنا تتجلى إليو اؼبشار الواقع إطار كيف سبق ما خبلؿ كمن     

 التنافسية اليقظة تعزيز في التسويقي االبتكار يساىم أن يمكن مدى أي إلى - 

 ثبلثة إُف حبثنا تقسيم مت اإلشكالية ىذه على كلئلجابة الجزائرية؟ االقتصادية للمؤسسة

: كىي ؿباكر
 التسويقي، اإلبتكار  

 التنافسية، اليقظة  

 صيدال لمنظمة التنافسية اليقظة تعزيز في التسويقي اإلبتكار دور. 
 

 جملمع التسويقي لبلبتكار معنوية داللة ذات عبلقة يوجد :انلهاٍخ فوظٛبد

: التالية الفرضيات إُف الفرضية ىذه ذبزئة كيبكن التنافسية؛ اليقظة تعزيز أجل من صيداؿ

 كذلك التسويقي االبتكار مدخل بتبِب تنافسيتها تعزيز من صيداؿ جملمع يبكن  -

 مبيعاهتا؛ يف االستقرار بتحقيق
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 السوقية حصتو مع سباشيا كىذا فعاؿ غّب صيداؿ ؾبمع يف التسويقي االبتكار إف  -

 . اؼبنافسْب مع مقارنة
 اؼبؤسسات ـبتلف بْب الفجوة يقلص أف شأنو من التنافسية اليقظة إُف اللجوء إف   -

 .  اؼبتوفرة السوقية اغبصة على اؼبتنافسة
    

:  انلهاٍخ أًْٛخ
 ألنبية نظرا بالتسويق اؼبؤسسات قبل من األخّبة اآلكنة يف كخاصة اؼبتزايد االىتماـ- 

 .   اؼبؤسسة تطوير يف يلعبو الذم الدكر

 يف ىائل تقدـ من عنو نتج كما اؼبعلومات أنظمة ؾباؿ يف كالتطور التسارع مواكبة- 
.    االلكَبكنية التجارة كبركز بعد عن االتصاؿ كتطبيق اؼبعلومات تكنولوجيا

 التنافسية اليقظة تعزيز يف التسويقي االبتكار يلعبو الذم الدكر كدراسة ربليل- 

  .صيداؿ ؾبمع خاصة اعبزائرية للمؤسسة
    

:  انلهاٍخ أْلاف
 األداء ربسْب على الدكائية اؼبنتجات ؾباؿ يف التسويقي االبتكار أنبية إبراز  -

 .عاـ بشكل للمؤسسة الكلي كاألداء خاص بشكل التسويقي

 كجدكل ألنبية كاؼبسّبين اؼبؤسسات يف القرار ألصحاب الوعي إلحداث ؿباكلة  -
 .خاصة بصفة اؼبنتجات ؾباؿ يف كأنبيتو عامة، بصفة التسويق يف االبتكار

 .اعبزائرية اؼبؤسسات يف اإلبتكارم التسويق كآفاؽ كاقع على التعرؼ  -
 .صيداؿ جملمع التنافسية اليقظة ربقيق يف اإلبتكارم التسويق تأثّب مدل بياف -
 يف موقعها اؼبنظمة تعزيز أجل من أنبيتها كتبيْب التنافسية اليقظة على الضوء تسليط -
  اؼبستهلكْب رضا ككسب السوؽ

 من عدد إُف العودة خبلؿ من التحليلي الوصفي اؼبنهج نستيخًدـ :انًزجك انًُٓظ

 كما للدراسة، اؼبقَبح النموذج كاستنباط النظرم اعبانب بناء أجل من السابقة الدراسات

 بالدراسة اؼبتعلق االستبياف لتحليل االستقرائي اؼبنهج على نعتمد
 

انًؾٕه األٔل 
 . انزَٕٚمٙاالثزكبه

كاف االبتكار التسويقي كال زاؿ موضع اىتماـ األكاديبيْب كاؼبمارسْب يف ؾباؿ التسويق 
كذلك ؼبا لو من تأثّب إهبايب على قباح اؼبؤسسة تسويقيا كما يَبتب على ذلك من قباح 
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 كسنحاكؿ من خبلؿ ىذا اؼببحث معرفة اؼبؤسسة بشكل عاـ يف ربقيق الكفاءة كالفعالية،
. اؼبقصود باالبتكار، االبتكار التسويقي كما ىي أىم متطلباتو كمراحلو

 
 التسويقي االبتكارمفهوم : أوال

  : انزَٕٚمٙاالثزكبهرموٚف  1
 إف االبتكار التسويقي ال يقتصر على ؾباؿ معْب يف التسويق، كاالبتكار يف ؾباؿ     

اؼبنتج أك يف ؾباؿ اإلعبلف، كإمبا يشمل صبيع اجملاالت التسويقية األخرل، فاالبتكار 
 (1)التسويقي يبس كل األنشطة اؼبرتبطة بتوجيو اؼبنتج من الصانع إُف اؼبستخدـ النهائي

كىذا يعِب أف " كضع أفكار جديدة أك غّب تقليدية يف اؼبمارسات التسويقية" كيعرؼ على أنو
 ،االبتكار التسويقي ينطلق من فكرة جديدة كال يتوقف عند حد توليد أك إهباد فكرة جديدة

: كإمبا يتعدل ذلك إُف كضع ىذه الفكرة موضع التطبيق العملي كلذا يعرؼ على أنو
.        ، كبالطبع يف ؾباؿ التسويق(2)"االستغبلؿ الناجح لؤلفكار اعبديدة"

     كيهدؼ االبتكار التسويقي إُف إرضاء اؼبستهلكْب بشكل أفضل من اؼبنافسْب من 
خبلؿ الرباعة يف ربديد كتلبية حاجاهتم كرغباهتم بشكل دقيق، كاؼبوائمة بينها كبْب قدرات 

، كإذا (العرض اإلبداعي)العرض كالطلب  (3)كإمكانيات اؼبؤسسة، كما أنو يسعى إُف خلق 
كاف اؽبدؼ األساسي للتسويق ىو تلبية اغباجات اغبالية للمستهلكْب دبا يتبلءـ مع قدرات 

كأىداؼ اؼبؤسسة فاف االبتكار التسويقي يسعى إُف اكتشاؼ اغباجات الكامنة 
 فاغباجات اغبالية ىي تلك اؼبوجودة حاليا يف أذىاف اؼبستهلكْب ،للمستهلكْب كتلبيتها

حيث يستطيعوف التعبّب عنها بسهولة كيبكن من خبلؿ كسائل حبث السوؽ التقليدية ربديد 
ىذه اغباجات، أما اغباجات الكامنة فتعِب تلك اغباجات الٍب ال يدركها اؼبستهلكوف اليـو 
فهم غّب قادرين على التعبّب عنها، أك غّب راغبْب يف التعبّب عنها فمثبل َف ير اؼبستهلكْب أية 

كدفعت بالسوؽ كبوه، كمرضى  Sonyحٌب طرحتو مؤسسة  Walkmanحاجة إُف جهاز 
كلكنهم ال يشعركف باالرتياح يف  Viagraالعجز اعبنسي يدركوف أهنم حباجة إُف عقار 

كبالتاِف فإف  (4).االعَباؼ بأهنم يعانوف من العجز اعبنسي يف عملية مسح عادية للسوؽ
ربديد ىذا النوع من اغباجات يتطلب استخداـ كسائل كطرؽ مبتكرة يف حبوث التسويق 

 .كىذا جانب من جوانب االبتكار التسويقي
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 :انًفبْٛى انًورجؽخ ثبالثزكبه 2
  نشّب إُف أف التطرؽ إُف بعض اؼبصطلحات يعد أمرا ىاما كأساسيا إلزالة الغموض    

كتبسيط األفكار، لذا سنحاكؿ ذبديد ىذه اؼبصطلحات كما يبيزىا عن االبتكار على النحو 
: التاِف

 ىو عملية البحث أك Anderson ػ ؿفاإلبداع بالنسبة :االثزكبه ٔاإلثلاق-   أ
 (5) .استخداـ ارتباطات غّب مألوفة بْب اؼبواضيع كالناس، كاألفكار

فإهنما يرياف أف االبتكار عملية اجتماعية ربدث بْب اعبماعات  West and Far  أما    
 . (6) بينما اإلبداع ىو عملية إدراؾ فردية كالٍب تكوف أحداثها خبلؿ الشخص

 التطبيق+ اإلبداع = االبتكار 

  innovationلكلمة  كَبصبة ذبديد كلمة أحيانا تستخدـ :االثزكبه ٔانزغلٚل -ب

 إُف Peeter Draker Innovation and entrepreneurshipكما ترجم مثبل كتػاب 
 ." التجديد كاؼبقاكلة"

  غّب أف مفهـو التجديد كاسع جدا، كما يرل بعض االقتصاديْب، فالتجديد يبدأ من    
االبتكار ىو : "بػأف Chirouzeحيث يػرل  (7).االبتكار الذم يعترب اػبطوة األكُف يف التجديد

 (8) ."مدخل للتجديد يف أم ؾباؿ
 

  :االثزكبه ٔاالفزواق- ج
بْب االخَباع كاالبتكار على أساس أف األكؿ يعِب إهباد مورد  Champeeter     يبيز 

 بينما يعمل االبتكار على إدماج ىذا اؼبورد يف سلعة تطرح فيما بعد ،جديد للمؤسسة
 أم أف االبتكار يبثل اعبسر بْب االخَباع كالسوؽ كىذا يعِب أف االخَباع يشمل ،للسوؽ

( 9).(تطبيق االخَباع)بينما االبتكار ذبسيد ؽبذه األفكار يف الواقع ، إنتاج معارؼ جديدة

 

 : انزَٕٚمٙاالثزكبهؼجٛمخ ٔ أًْٛخ : صبَٛب
  ال يبكن ذباىل أنبية االبتكار يف كل ؾباالت اغبياة، فلوال االبتكارات الٍب تقدـ    

إضافات للمؤسسة السيما الناجحة منها كاؼبفيدة، ؼبا كاف للمجتمعات أف ربقق ما كصلت 
إليو من تقدـ يف جوانب اغبياة اؼبختلفة، كتتفق الدراسات يف ؾباؿ االبتكار كاإلبداع على 
أنبيتهما للمؤسسة كللصناعة ككل ؼبا وبققاف من مزايا عدة، فلقد أصبح ينظر إُف االبتكار 
على أنو مصدر لتحقيق الثركة كعامل مهم يف دفع عجلة التنمية االجتماعية كاالقتصادية، 
فعلى سبيل اؼبثاؿ ابتكار طريقة جديدة سبكن من زيادة إنتاجية عوامل اإلنتاج يف الدكؿ 

قد تساىم يف زيادة الناتج احمللي اإلصباِف ؽبذه الدكؿ بقدر أكرب  %1النامية بنسبة أقل من 
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بليوف دكالر دبعدالت الربح التارىبية، فاإلسَباتيجية  100فبا يسهم فيو رأظباؿ إضايف مقداره 
اعبيدة اؼببتكرة مع التنفيذ اعبيد أفضل من ؾبرد ربويل اؼبوارد كبصفة عامة فاف ما يبلحظ 

اليـو على ما تبذلو اؼبؤسسات اؼبعاصرة من ؾبهودات على أنشطة البحث كالتطوير كالٍب قد 
تكلفها مبالغ كبّبة كقد تدـك لسنوات طويلة برغم ما يكتنفها من ـباطرة عالية بسبب ارتفاع 
معدالت فشل االبتكار خاصة من الناحية التجارية داخل السوؽ لدليل على إدراؾ أنبية 

االبتكار من طرؼ اؼبؤسسات، حيث قبد على سبيل اؼبثاؿ أف اؼبؤسسات اليابانية زبصص 
  من ـبرجاهتا على أنشطة البحث ك التطوير% 30ما يزيد عن 

(10). 
 100 من كل اؼبؤسسات األمريكية الٍب تستخدـ أكثر من % 25كيف مسح كجد أف      

من السنوات  %540عامل تقدـ تدريبا يف ؾباؿ االبتكار لعامليها، كىذا يبثل زيادة دبقدار 
2003 -1999األربع ما بْب 

 (11). 
 

 يواؽم االثزكبه انزَٕٚمٙ  :صبنضب
  هبب أف ينظر إُف االبتكار يف ؾباؿ التسويق على أنو عملية كليس تصرؼ أك عمل،    

كيَبتب عن ىذه النظرة أف االبتكار التسويقي يبر دبراحل مثلو مثل أم عملية ابتكار يف ؾباؿ 
كيعرؼ االبتكار عادة على أنو عملية ذات مراحل ـبتلفة يبدأ مع خلق الفكرة مث  (12)أخر

، كالشكل اؼبواِف يبْب أىم مراحل عملية التسويق (13)تنفيذىا كتطبيقها مث االنتشار
          :االبتكارم

 
 
 
 
 
 

 

مراحل عملية التسويق االبتكاري  :1الشكل      
 

 توليد األفكار االبتكارية 1
 

 اؼببدئية لؤلفكار   (التصفية  )الغربلة 2

   (االبتكارات  )تقييم األفكار  3

  (الفكرة  )اختبار االبتكار  4

 تطبيق االبتكار   5

 تقييم نتائج التطبيق   6

. 54راكية حسن، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر          
 

 

 إدارة
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انًؾٕه انضبَٙ 
 :انٛمفخ انزُبفَٛخ

إف كجود كم ىائل من اؼبتغّبات كالعدد الكبّب من البلعبْب اؼبؤثرين يف ؿبيط اؼبؤسسة      
جعل منو ؿبيطان معقدان غّب مستقر يشكل هتديدان كبّبان للمؤسسات العاملة فيو، لذا أصبحت 

أكلوياهتا البحث عن طرؽ لفهمو ككسائل لتدعيم مصادر معلوماهتا عن كافة متغّباتو دبا 
يؤىلها لبلستمرار كتفادم ـباطره باكتساب اؼبركنة كالسرعة يف التجاكب، كمن أىم ىذه 

" باليقظة"الوسائل ما يسمى
 

 :يفٕٓو ٔ إَٔاق انٛمفخ: أٔال
:  حظيت اليقظة بتعاريف عدة نذكر منها :يفٕٓو انٛمفخ_ 1

نظاـ مساعدة »:اليقظة على أهنا David coudol et sptephanيعٌرؼ كل من  -
على ازباذ القرار يضطلع دبراقبة كربليل البيئة العلمية التقنية التكنولوجية كاألخبار االقتصادية 

 ذات اغبالية كاؼبستقبلية من أجل التعرؼ على اؼبخاطر كالفرص، تعتمد أساسان على اؼبعلومة
 (14).«الصفة اإلسَباتيجية ىابيكس فبا اؽبامة القرارات أك اإلسَباتيجية اػبصائص

رصد للبيئة كالذم يتبع بنشر مستهدؼ »:فاليقظة ىي Jakobiakحسب  -
 .(15)«للمعلومات احملللة، اؼبنتقاة كاؼبعاعبة كىذا لغرض ازباذ قرارات إسَباتيجية

: تتمثل أنواع اليقظة يف األشكاؿ التالية :إَٔاق انٛمفخ _2

اعبهود اؼببذكلة من طرؼ » تشّب اليقظة التكنولوجية إُف :انٛمفخ انزكُٕنٕعٛخ- 
كالوسائل اؼبسخرة كاإلجراءات اؼبتخذة هبدؼ الكشف عن كل التطورات  اؼبؤسسة،

كاؼبستجدات اغباصلة يف اؼبيادين التقنية كالتكنولوجية، كالٍب هتم اؼبؤسسة حاليا أك الٍب هتمها 
 .(16 )«مستقببلن 
 مراقبة كربليل»فإف اليقظة التكنولوجية ىي  Henri et Desval   حسب- 

احمليط مع نشر مستهدؼ للمعلومات اؼبختارة، اؼبعاعبة كاؼبفيدة يف ازباذ القرارات 
 .(17 )«اإلسَباتيجية

ذلك النشاط الذم من خبللو تتعرؼ » :اليقظة التنافسية ىي :انٛمفخ انزُبفَٛخ -
اؼبؤسسة على منافسيها اغباليْب كاحملليْب كىي هتتم أيضان بالبيئة الٍب تتطور فيها اؼبؤسسة 

(18).«اؼبنافسة
كىذا من خبلؿ صبع اؼبعلومات كاحملصل عليها من ربليل الصناعة كربليل  

 النتائج كتطبيقها يف ازباذ فاستخراجمث ربليلها،  ((نقاط القوة كنقاط الضعف))اؼبنافسة 
 .القرار باؼبؤسسة
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ىي فن صبع، انتقاء، معاعبة، نشر اؼبعلومات خبصوص  :انٛمفخ انزَٕٚمٛخ  -
اؼبنتجات كاألسواؽ، فهي تقع يف مفَبؽ البحوث كالتطوير طرح منتجات جديدة كاكتشاؼ 
أسواؽ جديدة، فهذا النوع هبمع من جهة، اعبوانب التجارية مركزا على السوؽ، الزبائن، 

الطرؽ التجارية كمن جهة أخرل اعبوانب التنافسية مهتمْب بذلك باؼبنافسْب الداخلْب اعبدد 
 باؼبنتجات كباألخص اؼبنتجات البديلة

(19). 
لقد تطرؽ عدد من اؼبفكرين يف علم اإلدارة إُف ىذا  :  انٛمفخ اإلٍزوارٛغٛخ -

أسلوب " :عرفت اليقظة اإلسَباتيجية على أهنا: اؼبفهـو كنذكر من بْب التعاريف ما يلي
منظم يف اإلدارة اإلسَباتيجية للمؤسسة تركز على ربسْب تنافسيتها، باعبمع، معاعبة 

ىذا اؼبنهج الذم  (التهديدات كالفرص)اؼبعلومات كنشر اؼبعرفة اؼبفيدة للتحكم يف احمليط 
يساىم يف أخذ القرارات يستعمل كسائل معينة، هبند العماؿ كيركز على نشاطات الشبكات 

 .(20 )"الداخلية كاػبارجية

 
. رُفٛى لًهٛخ انٛمفخ: صبَٛب

 اختلف الباحثوف يف ربديد مراحل اليقظة، إذ يرل :يواؽم لًهٛخ انٛمفخ  _1
 مراحل، كيذىب بعضهم (06) مراحل يف حْب يرل آخركف أف ؽبا (03)بعضهم أف لليقظة 

 لكن األىم ىو أف اليقظة كباعتبارىا عملية تتضمن مراحل عديدة ،(10 )إُف حصرىا يف
 اؼبعلومات، دائما ما تبدأ دبرحلة االحتياج كالرغبة يف امتبلؾ تسيّبمرتبطة ضمن حلقة ؿ

اؼبعلومة كتنتهي باغبصوؿ عليها كلقد حدد النادم اإلعبلمي لكربيات اؼبؤسسات الفرنسية، 
( 21) :مراحل كذلك كما يلي( 08)اليقظة يف إطار يشمل 

 تتضمن ربديد اؼبواضيع اؼبهمة للمؤسسة، كالٍب :تحديد جوانب اليقظة وأىدافها 
ينبغي البحث حوؽبا عن معلومات كمعطيات كقد تتعلق باعبانب التنافسي، التكنولوجي، 

 .التشريعي، االقتصادم، ككذا ربديد األىداؼ كالغايات من ىذه اليقظة
  يتعلق األمر بتحديد نوع اؼبعلومة :تحديد أنواع المعلومات المهمة والمفيدة 

 (22) .إٍف...الٍب ينصب البحث عنها إحصائيات، آراء اػبرباء

 من بْب اؼبصادر اؼبتعددة االختيار كنعِب بو :التعرف وتحديد مصادر المعلومة 
كدبا يتبلءـ مع نوع اؼبعلومة اؼبرغوبة، القيود اؼبفركضة على اؼبؤسسة خاصة فيما يتعلق 

 . إٍف....باآلجاؿ، درجة الثقة، التكاليف

  حيث هبب توفر مستول مقبوؿ من الدقة للمعلومات :  المعلوماتوانتقاءجمع
 .مع أىداؼ اليقظة اؼبنتقاة كاؼبتوافقة



235 
 

 يتم خبلؽبا معاعبة اؼبعلومات احملصلة :معالجة وتحليل المعطيات المحصلة 
 .كتنظيمها بطريقة ذبعل من خبلؽبا أمرا فبكنا

 ىي اؼبرحلة األكثر حساسية حيث هبب على القائمْب عليها استبعاد : النتائج
 .إعطاء أم صيغة للنتائج اؼبتوصل إليها كاالذباىات اغبرجة

 من خبلؿ كضع النموذج النهائي لنشر النتائج يشمل : تبليغ ونشر نتائج اليقظة
 .إٍف...اعبهات اؼبستهدفة، قنوات البث، الوسائل

 سبثل ىذه اؼبرحلة فرصة ثانية بعد مرحلة النشر : التجديد وإعادة التعديل
 (23) .كاالتصاؿ، إعادة التعديل عن طريق ربديد أك تغيّب أىداؼ ككسائل اليقظة

 
انًؾٕه انضبنش 

رؾهٛم ٔالك َفبو انًمهٕيبد انزَٕٚمٛخ، انٛمفخ انزُبفَٛخ 
 ٔ االثزكبه انزَٕٚمٙ نهًغًك 

 :صُبلخ ألكٔٚخ فٙ انغيائو: أٔال
 ،1998لقد شهد القطاع العاـ لصناعة األدكية إعادة تنظيم ـبتلفة كاف أخرىا سنة 

كضمها ؼبؤسسة صيداؿ، الٍب  (les 3 PHARMS)حيث مت حل مؤسسات التوزيع الثبلثة 
أصبحت اؼبنتج الرئيسي للمنتجات الصيدالنية الوطنية، كمت يف نفس السنة ربويلها إُف ؾبمع 

 ، كقبد معها كل من معهد باستور كىو مؤسسة ذات طابع صناعي كذبارم(24)صناعي

(E.P.I.C ) الذم ينتج اؼبصل(Sérums ) كاللقاحات(Vaccins) ، ككذا مؤسسة سوكوتيد
(Socothyde )الٍب تنتج اؼبستهلكات الطبية كالضمادات .

 رأظباؽبا أسهم ذات شركة "صيداؿ" ؾبمع :صٛلال يغًك َْأح ٔرؽٕه 1-
 من :من صيداؿ التنظيمي جملمع اؽبيكل دج، كيتكوف 2.500.000.000: ػب قدر اإلصباِف
  .(24)ذبارية كحدات كالتطوير، ثبلث البحث مركز ،إنتاجية فركع ثبلث

، حٌب إنشائو منذ مراحل بعدة صيداؿ ؾبمع كمر       إنشاء مراحلو أكؿ كتعترب اليـو
 يف مهمتها حدد كالذم رئاسي مرسـو دبوجب 1969 سنة اعبزائرية اؼبركزية الصيدلية
 .اإلنسآف االستعماؿ ذات اؼبنتجات كتصنيع استّباد

 اؼبركزية الصيدلية ىيكلة إعادة بعد الصيدالٓف لئلنتاج الوطنية اؼبؤسسة أنشأت      مث
 يف تتمثل مهمتها ككانت ، 1982أفريل 24 يف اؼبؤرخ "82 /161 اؼبرسـو حسب اعبزائرية
 بكميات اعبزائرية السوؽ سبوين هبدؼ كتوزيع األدكية إلنتاج الدكلة احتكار ضماف
. كافية



236 
 

 أطلق حيث 1984 سنة الصيدالٓف لئلنتاج الوطنية اؼبؤسسة تسمية إعادة مت  كقد    
 إلنتاج اؼبدية مركب إدماج مت 1987 أفريل كيف. (SAIDAL) صيدالمؤسسة  اسم عليها

 للصناعات الوطنية للشركة تابعا كاف الذم Antibiotique اغبيوية اؼبضادات
 اإلصبلحات االقتصادية من اؼبؤسسة ىذه استفادت1989  كيف . (SNIC)الكيميائية
 لكي الوطنية اؼبؤسسات أكائل بْب من كاختّبت اقتصادية، عمومية مؤسسة كأصبحت
 اعبزائرية السوؽ كإشباع األدكية كتوزيع اإلنتاج احتكار ىدفها أسهم، ذات شركة تصبح
 .هبا

 من مكنتها حبيث للمؤسسة األساسي القانوف على تغيّبات طرأت 1993 سنة   كيف   
 طريق عن االجتماعي دبوضوعها ترتبط الٍب كالتجارية الصناعية كل العمليات يف اؼبشاركة
 .جديدة فركع أك شركات إنشاء

 ربويل إُف أدل الذم اؽبيكلة إلعادة ـبطط اؼبؤسسة كضعت 1997 سنة كيف     
 ".صيدال مجمع" تسميتو مت 1998 فيفرم 02 يف كذلك صناعي ؾبمع إُف اؼبؤسسة 

 
رؾهٛم ٔالك َفبو انًمهٕيبد انزَٕٚمٛخ، انٛمفخ انزُبفَٛخ ٔاالثزكبه : صبنضب

 :انزَٕٚمٙ نهًغًك
 اؼبقدـ إُف عينة يف ؾبتمع الدراسة دبجمع صيداؿ كاؼبتكونة من االستبيافمن خبلؿ      

 مت اغبصوؿ على النتائج التالية كاؼبتعلقة دبحزر النشاط التسويقي، نظاـ اؼبعلومات فرد 30
 التسويقي كاليقظة التنافسية، إف القوؿ بأنبية النشاط التسويقي ال يكفي االبتكارالتسويقية، 

. بل هبب ذبسيد ىذا عمليا كذلك بتخصيص مكانة للنشاط التسويقي يف اؽبيكل التنظيمي
تشّب نتائج اإلستبياف أف نسبة كبّبة جدان من إطارات ؾبمع صيداؿ يقركف كيؤكدكف  -

بوجود مديرية التسويق كوظيفة مستقلة يف اؽبيكل التنظيمي للمجمع   %(93.75)نسبة ب
مكلفة بالنشاط التسويقي للمجمع كالٍب يديرىا إطارات  (مديرية التسويق كاإلعبلـ الطيب)

ذكم خربة كبّبة يف ؾباؿ التسويق كىذا يدؿ على أف ؾبمع صيداؿ يسّب كفق مبط حديث 
 .كالذم تتبعو معظم اؼبؤسسات يف العاَف

إف عوامل عبوء ؾبمع صيداؿ للنشاط التسويقي سبثل يف العوامل الثبلثة اؼبذكورة يف  -
 من ؾبموع أفراد العينة %(37.5)االستبياف يف كقت كاحد كجاءت يف اؼبرتبة األكُف بنسبة 

كىذا إف دؿ فإنو يدؿ على أف جملمع صيداؿ أكثر  من عامل يدعوه للنشاط التسويقي كىذه 
: العناصر ىي
  ترقية العبلمة التجارية للمؤسسة لك عن طريق تعريف اؼبستهلك بنفسها
 .كدبنتجاهتا
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  التسويقي يف االبتكارطرح منتج جديد كىذه إشارة ضمنية إُف كجود عنصر 
 .اجملمع

 نقص اؼببيعات كىذا ما رباكؿ اؼبؤسسة اجتنابو عرب الوقت. 

 (منفردة)كما يبكن اإلشارة إُف أف العناصر السابقة الذكر جاءت لوحدىا  -
: بالنسب التالية
  من أفراد العينة%25ترقية العبلمة التجارية للمؤسسة جاءت بنسبة . 

  من أفراد العينة، كىذا يدؿ على أنبية كل % 18.75طرح منتج جديد جاء بنسبة
 .عنصر لوحده حسب إطارات ؾبمع صيداؿ

 من ؾبموع العينة يركف أف أسباب عبوء مؤسستهم إُف %(12.5)كما أف نسبة  -
أما نسبة " اؼبنافسة، تسويق اؼبنتج ككيفية طرحو يف السوؽ" :النشاط التسويقي يتمثل يف

 .من أفراد العينة َف ذبب%( 6.25)
نستنتج فبا سبق أف ؾبمع صيداؿ فيو نوع من احتكار اؼبعلومات بْب ـبتلف  -

يف الوقت الذم هبب أف تكوف  (بدرجة متوسط %56.25)اإلطارات يف ـبتلف األقساـ 
ىذه النسبة بدرجة جيد خاصة كأف اجملمع متجو إُف ربديات أكرب تتمثل يف دخوؿ اعبزائر 

اؼبرتقب إُف اؼبنظمة العاؼبية للتجارة كىذا ما ينجر عنو دخوؿ منافسْب أقوياء يف ؾباؿ الدكاء، 
كيفسر ىذا االحتكار إما لسرية بعض اؼبعلومات الٍب ال هبب أف يعلمها بعض إطارات ؾبمع 

صيداؿ أك للتنافس بْب اإلطارات يف اغبصوؿ على اؼبعلومة اعبيدة كتقديبها يف الوقت 
 .اؼبناسب للحصوؿ على الَبقية

يركف أف اؼبعلومات اجملمعة من طرفهم زبص الزبائن اغباليْب كىذه  %(21.73)إف نسبة  -
 يركف %(19.56)إشارة إُف أف اجملمع يهتم بتقدٔف ما ىو أحسن دائما ؼبستهلكيو، مث نسبة 

أف اؼبعلومات اجملمعة هبب أف زبص اؼبنافسْب اغباليْب على اعتبار أنو العنصر القريب كالذم 
يركف أهنا هبب أف  %(10.86) ك %(13.04) يهدد تطور كاستمرار نشاط اجملمع، أما نسبة

 .زبص كل من اؼبنافسْب اؼبرتقبْب كالزبائن اؼبرتقبْب كاؼبوردكف على التواِف

من أفراد العينة تعترب نظاـ اؼبعلومات التسويقي معلومات داخلة  %(50 )إف نسبة -
ترل أف نظاـ اؼبعلومات التسويقي  %(43.75)كخارجة من كإُف اؼبؤسسة يف حْب أف نسبة 

 %(6.25 )ىو كل ما سبق ذكره يف إشارة إُف اؼبفاىيم الثبلثة ؾبتمعة كيف األخّب تعترب نسبة

. أنو ؾبموعة من اغبواسيب كىذا تصور نظرم لنظاـ اؼبعلومات التسويقي كليس يف الواقع
 من أفراد العينة يعتربكف أف نظاـ اؼبعلومات %(81.25 )إف نسبة عالية جدان  -

إطار كىذا ما يفسر استغبلؿ نظاـ اؼبعلومات  13التسويقي موجود يف اجملمع كعددىم 
التسويقي من طرؼ إطارات اجملمع يف الوظائف اؼبختلفة كىم أيضا على دراية كاملة بأنبيتو 
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 كىذاف (02)من أفراد العينة يركف أنو غّب موجود كعددىم  %(12.5)أما نسبة . يف اجملمع
اإلطارين نبا اللذاف لديهم مستول تعليمي أقل من اعبامعي كما سبق اإلشارة إليو فكانت 

 . %(6.25) إجابتهما غّب مدىشة يف حْب فضل إطار كاحد عدـ اإلجابة

 على أنو يوجد فعبل فرؽ %(81.21)كبّبة من إطارات ؾبمع صيداؿ  يعتربكف نسبة -
بْب نظاـ اؼبعلومات التسويقي كحبوث التسويق كىذا ما يؤكد عدـ التناقض بْب ىذا السؤاؿ 
كالسؤاؿ السابق كأيضا اعتماد ؾبمع صيداؿ على توظيف إطارات ـبتصة فعبل يف اعبانب 

 اجملمع الواضحة يف ىذا الشأف لتحقيق ما  التسويقي يف اؼبديرية كىذا راجع إُف إسَباتيجية
 .ىو أبعد من الوضع اغباِف

 من إطارات ؾبمع صيداؿ أجابوا إجابة صحيحة حوؿ مفهـو %(52.63) إف نسبة  -
اليقظة التنافسية كالٍب تعِب العناصر الثبلث اؼبذكورة ؾبتمعة كاؼبتمثلة يف اؼبتابعة الدقيقة 

كالصارمة لتحركات اؼبنافسْب، صبع معلومات عن اؼبنافسْب اغباليْب كاؼبرتقبْب باإلضافة إُف 
معرفة البيئة الٍب تتطور يف اؼبؤسسة اؼبنافسة كىذا يدؿ على إحساس فعبل إطارات ؾبمع 

صيداؿ باؼبسؤكلية اؼبلقاة على عاتقهم فيما ىبص اؼبصطلحات اػباصة بالبيئة التنافسية ألهنم 
. يعملوف يف ظلها كوباكلوف التغلب عليها

 كيبكن اعتبار كل %(15.78) يف حْب جاءت الفقرات الثبلث منفردة بنفس النسبة -
منها إجابة مقبولة فيما ىبص مفهـو اليقظة التنافسية ك ىذا يدؿ على تقارب اؼبستول 

التعليمي ألفراد العينة من جهة كاالستفادة من خربات اإلطارات الذين سبقوىم من جهة 
 .أخرل

هبزموف بوجود نظاـ اليقظة التنافسية يف  %(100) إف صبيع إطارات ؾبمع صيداؿ -
 (19)اػباص دبفهـو اليقظة التنافسية كال السؤاؿ ( 20)اجملمع كىذا ما ال يتناقض مع السؤاؿ 

اػباص بنظاـ االستخبارات التسويقية كىذا يدؿ على أف ؾبمع صيداؿ يتبع كل الطرؽ الٍب 
ىذه األخّبة الٍب تبدك قوية كمعقدة من . من شاهنا أف تبقيو مع الكبار يف البيئة التنافسية

 .( من سوؽ الدكاء يف اعبزائر%70دكلة يتقاظبوف ما نسبتو  42متعامبل من  70)خبلؿ توفر 

من أفراد العينة يركف أف خصائص اؼبعلومات الٍب يبكن أف  %(57.89) إف نسبة -
تفيد اليقظة التنافسية ىي العناصر الثبلث اؼبذكورة يف االستبياف يف نفس الوقت كىي 

 قالت إف اػباصية اؼبناسبة تتمثل يف سرعة %(21.05)اإلجابة الصحيحة، مث جاءت نسبة 
 أف اػباصية ىي دقة اؼبعلومات كيف األخّب رأت %(15.78)اؼبعلومات يف حْب اعتربت نسبة 

. أف ىذه اػباصية تتمثل يف نوعية اؼبعلومات %(05.26)نسبة 
من خبلؿ ما سبق نستنتج أف إطارات ؾبمع صيداؿ يدركوف جيدان أنو كيف ظل  -

ال بد أف تكوف  (كثرة اؼبنافسْب احملليْب كالدكليْب)البيئة التنافسية اؼبعقدة كالٍب يعملوف فيها 
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لدقة اؼبعلومات كنوعيتها كسرعتها ؾبتمعة عنصرىاـ لتفعيل نظاـ اليقظة التنافسية يف اجملمع 
 .كمن مث العمل على ازباذ قرارات تسويقية تكوف صائبة نوعا ما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

انقبرًخ 

 
:       أنبها كالتطبيقية النظرية النتائج من صبلة إُف الدراسة ىذه توصلت لقد     

 الناجحة اإلدارة كتعترب اػباطر من للتقليل كضركرية مهمة التسويقية اؼبعلومات تعترب 1

 تلك فشل أك قباح تقييم يف تساعد كما للمؤسسة، التسويقية اإلسَباتيجية لتحديد

 .اإلسَباتيجية
 ساسية عوامل عدة خبلؿ من التنافسية اليقظة على التسويقي اؼبعلومات نظاـ يؤثر 2
 من للرفع التسويقية كاالستخبارات الَبصد ،اعبودة اإلبداع اؼبركنة، من كل يف تتمثل
 األسواؽ بعوؼبة يتميز الذم اغباِف القرف يف خاصة اؼبنافسة مواجهة على اؼبؤسسة قدرة
 من أصبح كعليو كالتجارم، كاػبدمي الصناعي احمليط يف كاػبدمات اؼبنتجات  السلع
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 التسويقي كاالبتكار التنافسية لليقظة العديدة كاعبوانب اؼبصادر يف التحكم الضركرم
 .للمؤسسة

يعِب االبتكار التسويقي كضع األفكار اعبديػدة أك غيػر التقليديػة موضع التطبيػق  3
،  أك (سلعة أك خدمة)الفعلػي يف اؼبمارسات التسويقية، فقد ينصب على عنصر اؼبنتج 

 . عنصر السعػر، أك عنصر الَبكيج أك عنصر التوزيع، أك على كل ىذه العناصر يف آف كاحد

يبكن االبتكار يف ؾباؿ اؼبنتجات عن طريق تقدٔف منتجات جديدة سباما أم جديدة  4
بالنسبة للسوؽ، أك يف إدخاؿ تعديبلت أك إضافات، سواء جذرية أك ؿبدكدة على اؼبنتجات 

 .اغبالية، أك ربسينها

  صبة صعوبات تواجو ربديدان  صيداؿ كؾبمع عموما اعبزائر يف الدكائية الصناعة إف 5

 حيث كالتطوير، كالبحث اإلنتاجية كالكفاءة باؼبنافسة منها يرتبط ما خاصة كبّبة كربديات

 الصناعة بغرض يفي ال أنو إال صيداؿ جملمع التابع كالتطوير البحث مركز كجود رغم أنو

 كالباحثْب اإلطارات كقلة لو، اؼبخصصة اؼبالية اؼبوارد لقلة نظران  كذبديد ابتكار من الصيدالنية

. اجملاؿ ىذا يف حديثة تكنولوجية كجود عدـ إُف إضافة اؼبختصْب

 منتجاهتم ربظى اعبزائرم، السوؽ يف الدكائية الصناعة ؾباؿ يف كبار منافسْب كجود 6

 األخّب ىذا كأف كخاصة صيداؿ، جملمع السوقية اغبصة يهددكا أف من سبكنهم عالية معةسب

 .الوطِب السوؽ حصة من %20 من أكثر يغطي ال
 ال كىذا %(10) للمجمع العامة اؼبيزانية نسبة من التسويقي النشاط نسبة البفاض 7
 .2015 حبلوؿ للدكاء الوطِب السوؽ من %(60) على السيطرة اجملمع ؿباكؿ يعكس

 اعتبار فيجب دقيقة، كغّب شاملة نظرة ىي للمعلومة صيداؿ ؾبمع نظرة 8

 .بيانات ؾبموعة كليست معلومة على للحصوؿ البيانات ترتيب كربط ناتج ىي اؼبعلومات
 من نوع بوجود يفسر كىذا متوسط اجملمع أقساـ ـبتلف بْب اؼبعلومات تدفق 9

 .أىدافو ىبدـ ال فبا اجملمع إطارات بْب فيما اؼبعلومة احتكار
 كؾبمع عامة اعبزائرية اؼبؤسسات يف اؼبعلوماتية حداثة إُف كبالنظر العمـو على 10

 إطارات نظرة بأف القوؿ يبكن( 1996) التسويق كظيفة تبِب إُف كباإلضافة خاصة صيداؿ

، حوؿ ما نوعا مقبولة صيداؿ ؾبمع  التسويقية اؼبعلومات نظاـ كمزايا دكر، أنبية، مفهـو

 .التنافسية كاليقظة
 التسويقية اؼبصطلحات ىبص فيما صيداؿ ؾبمع إطارات طرؼ من كاضح ربكم 11

 ظةنظاـ اؼبعلومات التسويقي، حبوث التسويق، نظاـ االستخبارات التسويقية، اليق)اؼبهمة 

 .(التنافسية
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 تنافس قوية مؤسسة صيداؿ ؾبمع من ستجعل قوية قباح كعناصر مقومات كجود 12

 اغبديثة التكنولوجيا كاعتماد اؼبختصة كاإلطارات اؼبالية اؼبوارد توفرت ما إذا األكركبية نظّبهتا

 االستخبارات نظاـ التسويق، حبوث فعاؿ، تسويقي معلومات نظاـ: ىي اؼبقومات كىذه

 التنافسية؟ اليقظة نظاـ التسويقية،
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لقد تبنت اعبزائر منذ االستقبلؿ اسَباتيجيات تنموية كثّبة كاف ىدفها األظبى ىو      
ربقيق التنمية الشاملة لكن مع اختبلؼ احملطات الٍب مر هبا االقتصاد اعبزائرم يف تارىبو، َف 

ربسْب مستول اؼبعيشة، ضماف )تليب ىذه السياسات جل اؼبتطلبات اؼبشركعة للجزائريْب  
غّب أف السياسة التنموية اؼبعتمدة يف األلفية الثالثة توحي بأف  (مناصب شغل قارة، كغّب ذلك

االقتصاد اعبزائرم يف االذباه الصحيح نسبيا على األقل كذلك بتطبيقو لسياسات تنموية 
 .ظرفية تطمح يف الوصوؿ إُف ربقيق تنمية مستدامة يف اعبزائر

كعلى ىذا األساس سنقـو من خبلؿ ىذه الدراسة بعرض اؼبفاىيم العامة للتنمية      
االقتصادية كالتنمية اؼبستدامة، ككذا التطرؽ ؼبختلف الربامج التنموية اؼبطبقة يف اؼبنظومة 

كالٍب كانت هتدؼ يف ؾبملها  (2014إُف   2001للفَبة من )االقتصادية عبزائر القرف اغباِف 
إُف ربسْب الوضع اؼبعيشي للسكاف، كزيادة النمو االقتصادم، القضاء على البطالة، كإدخاؿ 

 .تطورات متزايدة كاهبابية ؼبختلف مؤشرات االقتصاد اعبزائرم
 

  :يمليخ
لقد أصبح العمل على كسر حدة التخلف من خبلؿ التنمية الشاملة من أكلويات      

حكومات العاَف الثالث على كجو التحديد، كاؼببلحظ أف ىناؾ تداخل بْب التنمية احمللية 
 فهناؾ من ..…كالتنمية االجتماعية كالتنمية االقتصادية كالتنمية السياسية كالتنمية اؼبستدامة 

يصنف كل كاحدة على حدل، كىناؾ من يرل أف كل كاحدة مكملة لؤلخرل كتعمل ضمن 
 .إطار التنمية الشاملة

كعليو فإف التنمية الٍب تليب احتياجات اغباضر دكف اإلخبلؿ بقدرات األجياؿ القادمة      
 من كالتواصل االستمرار على القدرة ذات اغبقيقيةعلى تلبية احتياجاهتا ىي التنمية اؼبستدامة 

 بقدر كإنسانية أخبلقية قضية اؼبستدامة التنمية تعترب كما الطبيعية للموارد استخدامها منظور
 اىتماما تتطلب قضية ماىي بقدر كمستقبلية مصّبية قضية كىي كبيئية تنموية قضية ماىي
كيف ىذا السياؽ فقد مر االقتصاد اعبزائرم منذ .كحكومات كمؤسسات أفراد غباضر

االستقبلؿ إُف يومنا ىذا بعدة ؿبطات ىامة يف تارىبو زبتلف ردبا يف اؼبظهر كالشكل العاـ 
كفقا لئليديولوجيات كاألفكار السائدة على مستول كل مرحلة كلكن تتفق صبيعها على تبِب 
شيء كاحد ال ىبتلف عليو اثناف ىو ربقيق التنمية الشاملة باستعماؿ ـبتلف الطرؽ كالوسائل 

لكن أغلب ، اؼبتاحة عرب إصبلحات اقتصادية ىادفة،  ألف الغاية تربر الوسيلة كما يقاؿ
َف تكن يف مستول طموحات كتطلعات الشعب اعبزائرم  ؿباكالت اإلصبلح الٍب أقبزت

دبختلف أطيافو كاؼبتمثلة أساسا يف ربسْب مستول اؼبعيشة، التشغيل، األمن االقتصادم كغّب 
كىذا هبرنا للحديث عن ؿبدكدية االقتصاد اعبزائرم يف ىذا االذباه على اعتبار أنو ، ذلك
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 أف معناه كىذا %98الٍب سبثل ما قيمتو  احملركقات عائدات على األكُف بالدرجة يعتمد
 أف على يدؿ كىذا %2 نسبة لظركؼ أحسنا يف تتجاكز ال احملركقات خارج الصادرات
 أسعار يارنها خلفها الٍب األزمة كلعل)العاؼبية  النفطية السوؽ ظركؼ رىْب اعبزائرم االقتصاد
 على بارزة آثارا تركت مثاؿ على ذلك كالٍب خّب1986  أفريل يف العاؼبية السوؽ يف النفط

 كاحد قطاع على االعتماد فإف أخرل جهة كمن ،ىذا منجهة (االقتصاد يف ـبتلف جوانبو
 طبيعية موارد على يعتمد القطاع ىذا أف ىشا، كوف الوطِب االقتصاد هبعل احملركقات ىو
 البَبكلية الثركة ىذه استنزاؼ معناه اغبجم ذابه كتصديرىا للنفاذ قابل احتياطها أف أم نادرة
 أف إال اعبزائر ابه تزخر الٍب الطبيعية اإلمكانيات  كرغمباؼبقابلك، للتجديد القابلة كغّب النادرة
 ربقيق كيبقى،احمللية االحتياجات تغطية على قادر كغّب ضعيفا يزاؿ ال  ابه الزراعة قطاع

 عليو كعليها كالطلب الغذائية السلع إنتاج بْب االختبلؿ فيظل بعيدا حلما الذايت االكتفاء
 .(الغذائية التبعية تعآف أم أهنا) االطلب لتغطية ىذ اػبارجية اؼبصادر على تعتمد اعبزائر فإف

كيف ظل ىذه الظركؼ كاؼبعطيات الصعبة كنظرا لؤلزمة الٍب مرت  هبا اعبزائر خبلؿ العشرية 
السوداء من القرف اؼباضي كما ترتب عنها من انعكاسات سلبية على االقتصاد اعبزائرم يف 

 ؽبا يسبق َف توسعية مالية سياسة انتهاج يف ،2001 سنة منذ اعبزائر، ـبتلف جوانبو شرعت
 اؼبداخيل يف الوفرة فيظل ؽبا اؼبخصصة اؼبالية اؼبوارد أنبية حيث من السيما قبل من مثيل

 االستثمارات برامج عرب كذلك النفط أسعار يف نسبيا اؼبستمر التحسن عن الناذبة اػبارجية
 إُف 2001 من الفَبة طوؿ على كاؼبمتدة تنفيذىا اعبارم أك اؼبنفذة (الربامج التنموية)العمومية 

 ، كاؼبخطط التكميلي(2004-2001) من خبلؿ ـبطط اإلنعاش االقتصادم للفَبة 2014
  كأخّبا اؼبخطط اػبماسي اعبارم تنفيذه للفَبة(2009-2005)لدعم النمو للفَبة 

(2010-2014.) 
ما مدى مساىمة البرامج : كيبقى السؤاؿ الذم يطرح نفسو بشدة يف ىذا اؼبقاـ ىو     

 في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر؟ (2014-2001) التنموية للفترة
 :العناصر التاليةكعليو سنحاكؿ اإلجابة على ىذا التساؤؿ من خبلؿ 

 .  التنمية االقتصادية والتنمية المستدامة/1
  .(2014-2001)  البرامج التنموية في الجزائر للفترة/2

 .(2004-2001)برنامج اإلنعاش االقتصادي 
 (.2009-2005) برنامج دعم النمو

 .(2014-2010البرنامج الخماسي ) برنامج توطيد النمو 
 

 :انزًُٛخ االلزصبكٚخ ٔانزًُٛخ انًَزلايخ /1
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 يفبْٛى لبيخ ؽٕل انزًُٛخ االلزصبكٚخ ٔيفٕٓو انزًُٛخ انًَزلايخ/ أ
لقد أصبح العمل على كسر حدة التخلف من خبلؿ التنمية الشاملة من أكلويات      

حكومات العاَف الثالث على كجو التحديد، كؼبا كانت التنمية عملية نسبية زبتلف ظباهتا 
كمظاىرىا من بلد إُف أخر، فقد تعددت التعاريف الٍب تناكلت مفهـو التنمية بالشرح 

. كالتوضيح
كاؼببلحظ أف ىناؾ تداخل بْب التنمية احمللية كالتنمية االجتماعية كالتنمية االقتصادية      

 فهناؾ من يصنف كل كاحدة على حدل، كىناؾ من يرل أف كل .....كالتنمية السياسية 
كاحدة مكملة لؤلخرل كتعمل ضمن إطار التنمية الشاملة،  لذا سنحاكؿ يف مقامنا ىذا 

. التطرؽ ربديدا إُف مفهـو التنمية االقتصادية كالتنمية اؼبستديبة
 يرل بعض العلماء االقتصاديْب أف التنمية االقتصادية ىي إحداث تغيّب يف اؽبياكل     

االقتصادية كالبعض األخر وباكلوف تعريفها انطبلقا فبا ربققو من زيادة يف الدخل أك الناتج 
 .كىناؾ فريق ثالث يرل أف التنمية ربسن يف الرفاه االقتصادم للشعوب الوطِب،
الدخل  كانطبلقا من ىذا التعريف يتضح أف التنمية ىي الزيادة يف الناتج القومي أك     

القومي بفعل قول معينة تؤدم إُف تغيّب جذرم يف البنية االقتصادية كاالجتماعية كالفكرية 
يعرفها '' كمن جهة أخرل. كالسياسية القديبة، للتخلص من التخلف كاللحاؽ بالدكؿ اؼبتقدمة

البعض بأهنا العملية الٍب يتم دبقتضاىا االنتقاؿ من حالة التخلف إُف حالة التقدـ، ىذا 
االنتقاؿ يقتضي إحداث العديد من التغّبات اعبذرية كاعبوىرية يف البنياف كاؽبيكل 

 .االقتصادم
كيعرفها آخركف بأهنا العملية الٍب يتم دبقتضاىا دخوؿ االقتصاد القومي مرحلة      

االنطبلؽ كبو النمو الذايت، كعلى العمـو فإف التنمية االقتصادية ىي العملية الٍب من خبلؽبا 
تتحقق زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل اغبقيقي على مدار الزمن، كربدث من 

خبلؿ تغيّبات يف كل من ىيكل اإلنتاج كنوعية السلع كاػبدمات اؼبنتجة، إضافة إُف إحداث 
العملية الٍب '' كعرفت التنمية االقتصادية بأهنا (1)تغيّب يف ىيكل توزيع الدخل لصاٌف الفقراء

آرثر " يرتفع دبوجبها الدخل القومي اغبقيقي خبلؿ فَبة من الزمن، كقد عرفها الربكفيسور
بأهنا عملية "مايرز "كعرفها ، بأهنا عملية مبو معدؿ إنتاج الفرد خبلؿ سنة كاحدة" لويس

ذبميع رأس اؼباؿ البشرم كاستثماره بصورة فعالة يف تطوير النظاـ االقتصادم، كعرفها 
بأهنا عملية تغيّب اؽبياكل اؼبادية للمجتمع بطريقة تؤدم إُف رفاىيتو " كينكركز"الربكفيسور 

بأهنا عملية " تيهاـ"كقد عرفها الربكفيسور ، االقتصادية كربسْب األكضاع االقتصادية ألبنائو
 .(2)إنتاجية ـبططة كىادفة تزيد فيها اؼبخرجات االقتصادية على نسبة اؼبدخبلت
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أما عن التنمية اؼبستدامة فلها جذكر فكرية سبتد إُف السبعينيات من القرف اؼباضي،      
تدعو إُف عدـ استمرارية األمباط  (بونتبلند)االستدامة حسب تعريف كمنهجية عبنة ك

االستهبلكية اغبالية سواء يف الشماؿ أك يف اعبنوب كاالستعاضة عنها بأمباط استهبلكية 
إنتاجية مستدامة، كبدكف ربقيق مثل ىذه التطورات فبل ؾباؿ لتطبيق حقيقي ؼبفاىيم التنمية ك

 فثم ما يزيد على ستْب تعريفا ؽبذا ''كعليو فقد تعددت تعاريفها ىي أيضا، اؼبستدامة الشاملة
النوع من التنمية، كلكن اؼبلفت للنظر أهنا َف تستخدـ استخداما صحيحا يف صبيع األحواؿ، 

كعموما كرد مفهـو التنمية اؼبستديبة ألكؿ مرة يف تقرير اللجنة العاؼبية للبيئة كالتنمية عاـ 
تلك التنمية الٍب تليب حاجات اغباضر دكف ''، كعرفت التنمية يف ىذا التقرير على أهنا 1987

اؼبساكمة على قدرة األجياؿ اؼبقبلة يف تلبية حاجياهتم كىي هبذا ربتوم على مفهومْب 
 (3)'':أساسيْب
كخصوصا اغباجات األساسية لفقراء العاَف، كالٍب ينبغي أف تعطى  (اغباجات)مفهـو - 

. األكلوية اؼبطلقة
فكرة القيود الٍب تفرضها حالة التكنولوجيا كالتنظيم االجتماعي على قدرة البيئة - 

.  لبلستجابة غباجات اغباضر كاؼبستقبل
ىذه التنمية على أهنا تلك التنمية الٍب تستخدـ اؼبوارد webster  كيعرؼ قاموس كيبسَب

. ليا الطبيعية دكف أف تسمح باستنزافها أكتدمّبىا جزئيا أكؾ
تلك العملية الٍب : مدير ضباية البيئة األمريكية على أهنا" كليم ركلكزىاكس"كعرفها 

تقر بضركرة ربقيق مبو اقتصادم يتبلءـ مع قدرات البيئة، كذلك من منطلق أف التنمية 
االقتصادية كاحملافظة على البيئة نبا عمليات متكاملة كليست متناقضة، كبالتاِف يبكن القوؿ 
أف التنمية اؼبستديبة تسعى لتحسْب نوعية حياة اإلنساف، كلكن ليس على حساب البيئة، 

 .(4)كىي يف معناىا العاـ ال زبرج عن كوهنا عملية استخداـ اؼبوارد الطبيعية بطريقة عقبلنية
ـ الصادر عن البنك الدكِف على مفهـو التنمية 2003كيركز تقرير التنمية العاؼبي لسنة      

اؼبستدامة، كىي التنمية الٍب تأخذ بعْب االعتبار حاجات اجملتمع الراىنة بدكف اؼبساس حبقوؽ 
كيقر التقريراؼبنبثق عن اؼبؤسبر العاؼبي للتنمية اؼبستدامة ، األجياؿ القادمة يف الوفاء باحتياجاهتم

إف السنوات اػبمسْب القادمة يبكن أف تشهد : ـ2002يف جوىانسربغ  (قمة األرض الثانية)
أضعاؼ، كالبفاضان ىامان يف الفقر شريطة أف تلتـز  تضاعفان يف االقتصاد العاؼبي بقيمة أربعة

اغبكومات بتخفيف اؼبخاطر الٍب يبثلها النمو االقتصادم السريع على البيئة كاالضطراب 
  .االجتماعي العريق

  30.6%إف البلداف النامية حباجة إُف ربقيق مبو اقتصادم يتجاكز : يقوؿ التقرير أيضا
للفرد لتحقيق أىداؼ التنمية لؤللفية اعبديدة، كخاصة اؽبدؼ الذم يرمي إُف خفض نسبة 
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 (9)ـ، كيقدر التقرير أف عدد سكاف العاَف سيصل إُف2015الفقر إُف النصف حبلوؿ العاـ 
ـ، منهم نسبة الثلثْب تعيش يف اؼبدف فبا يعِب متطلبات ىائلة 2050ببليْب نسمة يف العاـ 

على الطاقة كاؼبياه كاإلسكاف كالتعليم كالغذاء لكل السكاف، كيف نفس الوقت يعتقد التقرير 
تريليوف دكالر، ( 140 )بناء على توقعات اقتصادية ؿبضة أف يصل حجم االقتصاد العاؼبي إُف

كلكن ىذا االقتصاد إذا ما استمر يف النمو بنفس اآلليات كاألساليب اغبالية فإنو سيكوف 
. مدمران للبيئة الطبيعية كللَبكيبة االجتماعية كخاصة يف الدكؿ النامية

 (5):من جهة أخرل يؤكد التقرير بأف ربقيق التنمية اؼبستدامة سوؼ يتطلب
. ربقيق مبو كبّب يف الدخل كاإلنتاجية يف البلداف النامية- 
إدارة التحوالت االجتماعية كاالقتصادية البيئية يف مستقبل يتميز باغبياة اؼبدنية - 
. اغبضرية

. االىتماـ حباجات مئات اؼببليْب من الناس الذين يعيشوف يف أراض ضعيفة بيئيان - 
 .جِب عوائد ديبوغرافية من خبلؿ تباطؤ النمو السكآف- 
 
  :أْلاف انزًُٛخ انًَزلايخ /ب 

فبا سبق نستنتج أف التنمية اؼبستديبة تسعى من خبلؿ آلياهتا كؿبتواىا إُف ربقيق 
( 6):ؾبموعة من األىداؼ الٍب يبكن إهبازىا فيما يلي

 رباكؿ التنمية اؼبستديبة من خبلؿ عمليات :تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان
التخطيط كتنفيذ السياسات التنموية لتحسْب نوعية حياة السكاف يف اجملتمع اقتصاديا 
كاجتماعيا كنفسيا كركحيا  عن طريق الَبكيز على اعبوانب النوعية للنمو كليس الكمية 

 .كبشكل عادؿ كمقبوؿ كديبقراطي

 التنمية اؼبستديبة تركز على العبلقة بْب نشاطات السكاف :احترام البيئة الطبيعية 
كالبيئة كتتعامل مع النظم الطبيعية كؿبتواىا على أهنا أساس حياة اإلنساف، إهنا ببساطة تنمية 
تستوعب العبلقة اغبساسة بْب البيئة الطبيعية كالبيئة اؼببنية، كتعمل على تطوير ىذه العبلقة 

 .لتصبح عبلقة تكامل كانسجاـ

 كتنمية إحساسهم باؼبسؤكلية : تعزيز وعي السكان بالمشكالت البيئية القائمة
اذباىها، كحثهم على اؼبشاركة الفاعلة يف إهباد حلوؿ مناسبة ؽبا من خبلؿ مشاركتهم يف 

 .إعداد كتنفيذ كمتابعة كتقييم برامج كمشاريع التنمية اؼبستديبة

 تتعامل التنمية اؼبستديبة مع اؼبوارد : تحقيق استغالل واستخدام عقالني للموارد
تدمّبىا كتعمل على  الطبيعية على أهنا موارد ؿبدكدة، لذلك ربوؿ دكف استنزافها أك

 .استخدامها كتوظيفها بشكل عقبلٓف
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 رباكؿ التنمية اؼبستديبة توظيف : ربط التكنولوجيا الحديثة بأىداف المجتمع
التكنولوجيا اغبديثة دبا ىبدـ أىداؼ اجملتمع، من خبلؿ توعية السكاف بأنبية التقنيات 

اؼبختلفة يف اجملاؿ التنموم، ككيفية استخداـ اؼبتاح كاعبديد منها يف ربسْب نوعية حياة اجملتمع 
 .كربقيق أىدافو اؼبنشودة

 كبطريقة  :إحداث تغيير مستمر ومناسب في حاجات وأولويات المجتمع
تبلئم إمكانياتو كتسمح بتحقيق التوازف الذم بوساطتو يبكن تفعيل التنمية االقتصادية، 

 .كالسيطرة على صبيع اؼبشكبلت البيئية ككضع اغبلوؿ اؼبناسبة ؽبا
 

 :(7)لُبصو ٔيإّواد انزًُٛخ انًَزلًٚخ /ج
تتألف التنمية اؼبستدامة من ثبلث عناصر رئيسية ىي النمو االقتصادم، االجتماعي  

. كالبيئي كأخّبا البعد التقِب كاإلدارم
 ٘كيستند ىذا العنصر إُف اؼببدأ الذم يقضي بزيادة رفاىية  :انجمل االلزصبك

اجملتمع إُف أقصى حد كالقضاء على الفقر من خبلؿ استغبلؿ اؼبوارد الطبيعية على النحو 
إيقاؼ تبديد اؼبوارد الطبيعية، تقليص تبعية البلداف النامية، : األمثل، كيندرج ربت ىذا البعد

مسؤكلية البلداف اؼبتقدمة عن التلوث كمعاعبتو، اؼبساكاة يف توزيع اؼبوارد، اغبد من التفاكت يف 
 .مستول الدخل كتقليص اإلنفاؽ العسكرم

 ٙكيشّب ىذا العنصر إُف العبلقة بْب الطبيعة  :انجمل اإلََبَٙ ٔاالعزًبل
كالبشر كربقيق الرفاىية كربسْب سبلها من خبلؿ اغبصوؿ على اػبدمات الصحية كالتعليمية 

كيشّب ىذا العنصر إُف تنمية ، ككضع اؼبعايّب األمنية كاحَباـ حقوؽ اإلنساف يف اؼبقدمة
كيعتمد ، الثقافات اؼبختلفة كالتنوع كالتعددية كاؼبشاركة الفعلية للقواعد الشعبية يف كضع القرار

تثبيت النمو السكآف، أنبية توزيع السكاف، :  ىذا البعد على اعبانب البشرم بعناصره اآلتية
 .االستخداـ األمثل للموارد البشرية  الصحة كالتعليم، حرية االختيار كالديبقراطية

 ٙكيتعلق باغبفاظ على اؼبوارد اؼبادية كالبيولوجية مثل االستخداـ  :انجمل انجٛئ
األمثل لؤلراضي الزراعية كاؼبوارد اؼبائية يف العاَف كذلك من خبلؿ األسس الٍب تقـو عليها 

 : التنمية اؼبستدامة من حيث االعتبارات البيئية كىي
 تتعدل قدرة استيعاب األرض  كىي مراعاة تكوين ـبلفات ال: قاعدة ـبرجات

 .ؽبذه اؼبخلفات أك تضر بقدرهتا على االستيعاب مستقببل
 مصادر متجددة مثل الَببية، اؼبياه، كاؽبواء كمصادر غّب :  قاعدة مدخبلت

. متجددة مثل احملركقات
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ضباية اؼبوارد : كىذه اؼبصادر اؼبتجددة هبب اغبفاظ عليها عن طريق عدة أمور
الطبيعية، اغبفاظ على احمليط اؼبائي، صيانة ثراء األرض يف التنوع البيولوجي، ضباية اؼبناخ من 

. االحتباس اغبرارم
 ٘ىو البعد الذم يهتم بالتحوؿ إُف تكنولوجيات : انجمل انزمُٙ ٔاإلكاه

أنظف كأكفأ تنقل اجملتمع إُف عصر يستخدـ أقل قدر من الطاقة كاؼبوارد كأف يكوف اؽبدؼ 
من ىذه النظم التكنولوجية إنتاج حد أدْف من الغازات كاؼبلوثات كاستخداـ معايّب معينة 
تؤدم إُف اغبد من تدفق النفايات كتعيد تدكيرىا داخليا كتعمل مع النظم الطبيعية أك 

. تساندىا
استخداـ تكنولوجيا : كلكي يتم ربقيق التنمية اؼبستدامة هبب مراعاة عدة أمور أنبها     

أنظف، اغبد من انبعاث الغازات، استخداـ قوانْب البيئة للحد من التدىور البيئي، إهباد 
كسائل بديلة أك طاقة بديلة للمحركقات مثل الطاقة الشمسية كغّبىا، اغبيلولة دكف تدىور 

كخبصوص مؤشرات التنمية اؼبستدامة فهناؾ ؾبموعة من كجهات النظر حوؿ ، طبقة األكزكف
:  مضموف مؤشرات كمرتكزات ىذه التنمية كيبكن التطرؽ إليها بإهباز من خبلؿ األيت

دعم برامج تنظيم األسرة خاصة يف الدكؿ النامية، التخفيف من حدة الفقر، اؼبتابعة 
اؼبستمرة للمردكدات أك اآلثار البيئية للمشركعات، تعزيز األساس العلمي لئلدارة البيئية 

السليمة، سد الثغرة كخلق حلقة اتصاؿ بْب العلماء اؼبتخصصْب كصناع القرار ككذا دعم 
. برامج التوعية البيئية التنموية على أسس علمية

 
  (2014-2001) انجوايظ انزًُٕٚخ فٙ انغيائو نهفزوح/ 2
إف األكضاع الٍب سادت اعبزائر يف مطلع القرف الواحد كالعشرين، كاف ينظر إليها من      

زاكية اعبانب االجتماعي اػبطّب، الذم مس ـبتلف شرائح اجملتمع اعبزائرم، من جراء تطبيق 
كمن زاكية أخرل ؿباكلة التفتح على العاَف اػبارجي . سياسات كبرامج صندكؽ النقد الدكِف

كمسايرة الظركؼ الدكلية اعبديدة، من خبلؿ التطلع إُف إبراـ الشراكة مع االرباد األكركيب 
ىذا التفتح الذم يتطلب عدة إصبلحات . كاالنضماـ اؼبرتقب إُف اؼبنظمة العاؼبية للتجارة

 يتطلب العاؼبي الذم االقتصاد يف اإلهبايب  لعل أنبها االندماجكربديات من قبل الدكلة
 التأىيل عملية أف حبيث كتأىيلو الوطِب االقتصاد لتكييف كبّبة جبهود الدكلة قياـ ضركرة
 احمللي، اؼبستول على االقتصادم التأىيل :متكاملة مستويات ثبلث على تكوف أف هبب

 .العاؼبي اؼبستول على االقتصادم كالتأىيل ؼبغاريب ااؼبستول على االقتصادم التأىيل
 انطبلؽ  إلعادة كانطبلقا فبا سبق فقد فكرت الدكلة اعبزائرية يف إهباد حلوؿ مناسبة    

بصورة تسمح ؽبا بإدخاؿ تغيّبات جذرية تدرهبية على مستول صبيع  االقتصادية النشاطات
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ة ، كالٍب قد توفق من خبلؽبا  يف بلوغ أىدافها التنموية اؼبنشوداؼبؤشرات االقتصادية للبلد
 يف ،2001 سنة منذ اعبزائر، كعليو فقد شرعت، اؼبستدامة التنمية إمكانيات كبالتاِف تعزيز

 من قبل، السيما من حيث أنبية اؼبوارد اؼبالية مثيل ؽبا يسبق َف توسعية مالية سياسة انتهاج
اؼبخصصة ؽبا يف ظل الوفرة يف اؼبداخيل اػبارجية الناذبة عن التحسن اؼبستمر يف أسعار النفط 
كذلك عرب برامج االستثمارات العمومية اؼبنفذة أك اعبارم تنفيذىا كاؼبمتدة على طوؿ الفَبة 

  كقد سبثلت ىذه الربامج أساسا يف احملاكر التالية2014 إُف 2001من 
  
  (2004-2001) ثوَبيظ كلى اإلَمبُ االلزصبك٘/ أ

Programme de soutien à la relance économique- PSRE  
لقد جاء ىذا الربنامج يف تقرير اجمللس االقتصادم كاالجتماعي للسداسي الثآف من      
، كيتمحور (2004-2001) كقد بادر بو  رئيس اعبمهورية ليمتد على أربع سنوات 2001 سنة

حوؿ األنشطة اؼبخصصة لدعم اؼبؤسسات، كاألنشطة الزراعية اؼبنتجة كغّبىا، كالٍب تعزز 
اؼبرافق العمومية يف ميداف الرم، النقل كاؼبنشآت القاعدية كربسْب ظركؼ اؼبعيشة كالتنمية 

 حبيث 2001كعليو فقد اعتمد ىذا اؼبخطط يف أفريل من سنة ، احمللية كتنمية اؼبوارد البشرية
مليار دكالر، كاعترب آنذاؾ برناؾبا قياسيا كذلك  7مليار دج أم ما يعادؿ  525بلغت قيمتو 

 مليار دكالر، ككاف 11،9 ػبالنظر إُف احتياطي الصرؼ اؼبَباكم آنذاؾ قبل إقراره كالذم قدر ب
 .(8)'':يهدؼ بشكل رئيسي إُف

اغبد من الفقر كربسْب مستول اؼبعيشة؛ - 
خلق مناصب عمل كاغبد من البطالة؛ - 
. دعم التوازف اعبهوم كإعادة تنشيط الفضاءات الريفية- 

كعلى ىذا األساس فقد بادرت الدكلة إُف اعتماد سياسات تشجيع كتنويع النشاطات 
اؼبنتجة يف ـبتلف القطاعات، كرصدت لذلك اعتمادات مالية ضخمة سواء يف برنامج 

 .اإلنعاش االقتصادم أك من خبلؿ صندكؽ تشغيل الشباب كغّب ذلك
كترتكز اؼبخصصات اؼبالية ؼبخطط دعم اإلنعاش االقتصادم باألساس على أربعة 

 :أكجو رئيسية كما يوضحو اعبدكؿ التاِف
 (مليار دج: الوحدة)2004-2001مضمون مخطط دعم اإلنعاش االقتصادي : 1الجدول

السنوات 
المجموع  2004 2003 2002 2001القطاعات 

 (مبالغ)
المجموع 

 (نسب)
أشغال كبرى وىياكل 

 40.1 210.5 2.0 37.6 70.2 100.7قاعدية 

 38.8 204.2 6.5 53.1 72.8 71.8تنمية محلية وبشرية 
دعم قطاع الفالحة 

 12.4 65.4 12.0 22.5 20.3 10.6والصيدالبحري 

 8.6 45.0/ /  15.0 30.0دعم اإلصالحات 
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 100 525.0 20.5 113.9 185.9 205.4المجموع 
آثار برامج التنمية االقتصادية على اؼبوازنات العامة يف الدكؿ النامية، مذكرة : بوفليح نبيل: المصدر

 .107، ص2005ماجستّب، جامعة حسيبة بن بوعلي،الشلف، 
 

كاؼببلحظ أف الربنامج يرتكز أيضا على االستثمار العمومي كعصرنة اؽبياكل      
كأكلوياتو اغبد من الفقر، القضاء على البطالة، توزيع الثركة على مناطق الوطن كاالقتصادية 

كدفع التنمية االقتصادية كاالجتماعية، كما مت االىتماـ من خبللو على صبلة من األمور 
اإلقبازات العامة يف ؾباؿ الصحة  التنمية الريفية كالبِب التحتية األساسية، االستثمارات ك
التنمية احمللية  ،(الفبلحة، الصيد كاؼبوارد اؼبائية)ككذا دعم النشاطات اإلنتاجية   تنويعها،ك

كالبشرية، التشغيل كاغبماية االجتماعية، تعزيز اػبدمات العامة كربسْب اإلطار اؼبعيشي 
 (التجهيزات اؽبيكلية للعمراف، إحياء الفضاءات الريفية باعبباؿ، اؽبضاب العليا كالواحات)

ككذا تنمية اؼبوارد البشرية، كما أكلت اغبكومة اىتمامها بالبيئة كإصدار عدة قوانْب متعلقة هبا 
يف إطار التنمية اؼبستدامة، كتكريس مسؤكلية اغبفاظ على الطبيعة كاإلبقاء على التوازف 

 2001كقد خصصت النسبة األكرب من قيمة اؼبخطط لسنٍب ''، الطبيعي كضباية اؼبوارد الطبيعية
مليار دج على التواِف، كذلك يف إطار سعي   185,9  مليار دج ك205,4دبا يقدر بػ   2002 ك

الدكلة إُف استغبلؿ االنفراج اؼباِف كمن مث  تسريع كتّبة اإلنفاؽ دبا يسمح بتحقيق قفزة كبّبة 
 .(9)''يف تطور النشاط االقتصادم

إف تطبيق برنامج اإلنعاش االقتصادم قد يتطلب ذبنيد موارد ىامة، كمن أجل إقبازه 
كبأقل تكلفة كاغبصوؿ على نتائج مرضية، كجب تطبيق ؾبموعة من التعديبلت اؼبؤسسية 
كاؽبيكلية الٍب سوؼ تسمح بإنشاء ؿبيط يسهل تطبيق قول السوؽ بصفة فعالة، كيف ىذا 
اإلطار مت ازباذ ؾبموعة من التدابّب اعببائية كاألحكاـ اؼبالية كالٍب يبكن تلخيصها يف اعبدكؿ 

 :    التاِف
 2الجدول

 2004 -2001 االقتصادي اإلنعاش لبرنامج المصاحبة السياسات: 2الجدول
المجموع  2004 2003 2002 2001القطاعات 

 20 9.8 7.5 2.5 0.2عصرنة إدارة الضرائب 
صندوق المساىمة 

والشراكة 
5.5 7 5 5 22.5 

 2 0.4 0.5 0.8 0.3تهيئة المناطق الصناعية 
صندوق ترقية المنافسة 

الصناعية 
0.3 1 0.7  /2 

نموذج التنبؤ على المدى 
المتوسط والطويل 

0.03 0.05  / /0.08 

 46.58 15.2 13.7 11.35 6.33المجموع 
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 جامعة ماجستّب، تقييميو،مذكرة دراسة اعبزائر، يف اؼبستدامة التنمية إشكالية ظبينة،  زرنوخيا:المصدر
 184  ،ص 2006 اعبزائر،

 
 شبة الربنامج، يف اؼبسطرة األىداؼ إُف الوصوؿ اجل من أعبله، اعبدكؿ من لنا يتبْب     
 العاؼبي،كمن االقتصاد مع يتبلءـ االقتصادم احمليط عبعل إليها التطرؽ كجب تغّبات عدة
 اإلنعاش دعم لربنامج اؼبصاحبة السياسات من ؾبموعة بتبِب اغبكومة قامت ذلك اجل

 اؼبؤسسة عمل كربسْب االستثمار تشجيع إُف ترمي الٍب اؼبالية اؼبوارد زبصيص باالقتصادم
 للمنظمة التحضّب لبلنضماـ إُف باإلضافة اؼباؿ، رأس كفتح الشراكة إجراءات يف كاإلسراع
. األكركيب الرباد معا كالشراكة للتجارة العاؼبية

 عدة (2004-2001) اإلنعاش االقتصادي وكأي برنامج تنموي فقد سجل مخطط 
 : نتائج في مجاالت مختلفة نستعرض بعضها بالطريقة التالية

لقد سجل النمو االقتصادم ربسنا مطردا على مدل أربع سنوات متتالية، حيث      
كتضاعف . ، بالتزامن مع التحكم يف التضخم2005ك 2004خبلؿ سنٍب  %5 تعدل نسبة

 مليار دينار إُف 3000الناتج الداخلي اػباـ للببلد خبلؿ نفس الفَبة، إذ انتقل من قرابة 
 .مليار دينار، يف حْب شهدت اؼبداخيل كاستهبلؾ العائبلت زيادة معتربة 6000حواِف 
 البطالة أخّبا، بفضل كل ما مت فتحو من كرشات، كإنعاش معدؿكلقد شهد     

االستثمار، كسياسة تشجيع خلق مناصب الشغل بعد الزيادة اؼبطردة الٍب ما فتئ يشهدىا 
كالبفض إُف  على امتداد عقدين من الزمن تراجعا ىاما خبلؿ السنوات الست األخّبة

كلقد رافقت برنامج اإلنعاش االقتصادم  ،%30 مستويات كبّبة بعدما كاف يَباكح يف حدكد
 : آالؼ اؼبنجزات ػبدمة اؼبواطنْب، يف ؾباالت ـبتلفة كالٍب يبكن إهبازىا يف النقاط التالية

 ربقيق االستقرار األمِب كالسياسي كاالقتصادم -
 دعم السكن كمشركع اؼبليوف سكن كاغبد من البناء اؽبش كاالىتماـ بالبناء الريفي  -

إنشاء كذبديد كترميم الطرقات، الطريق السيار )عصرنو قطاع النقل دبختلف ؿباكره  -       
 (......شرؽ غرب، السكك اغبديدية، ميَبك، تراموام كشبكة الطرؽ السريعة

مطار لتتماشى  17 مطارات كربديث 03 ربديث كعصرنو اؼبطارات كاؼبوانئ إقباز -       
  مع اؼبعايّب الدكلية

ؿباكلة ربديث اؼبوانئ مع متطلبات اقتصاد السوؽ، كجلب الشركات مثلما ىو  -
ما بْب " بورتيك "اغباؿ دبيناء جباية الٍب تعاًف اليـو بفضل الشراكة مع اؼبؤسسة السنغافورية

 . حاكية يف الساعة 25ك 20
االىتماـ باؼبنظومة الَببوية كؿباكلة ربديثها بإنشاءات جديدة، مطاعم، مكتبات، - 

  باإلنَبنتربط اؼبنظومة الَببوية 
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  ربسْب الظركؼ اؼبعيشية كتدنيو مستويات الفقر -
إدراج البيئة كبعد اسَباتيجي هبب االىتماـ بو، بداية من إدراج البيئة يف ـبتلف  -

اؼبتعلق بتسيّب كمراقبة كإزالة النفايات، إُف الربنامج  19/01األطوار التعليمية إُف صدكر قانوف 
-الوطِب للتسيّب اؼبدمج للنفايات الصلبة، إُف كضع نظاـ كطِب لبلسَبجاع كتثمْب النفايات

االىتماـ بالطاقة البديلة  -تفكيك احتكار القطاع العمومي كتوسيع حقل اػبوصصة 
 . باؼبائة100كمصدر جديد للطاقة غّب مستغل 

 
 البرنامج التكميلي لدعم النمو/ب

 2005- 2009Programme complémentaire de soutien à la croissance 

PCSC 
 الربنامج التكميلي لدعم النمو يف اعبزائر يف إطار مواصلة كتّبة الربامج جاء     

 للفَبة اؼبشاريع الٍب سبق إقرارىا كتنفيذىا يف إطار ـبطط دعم اإلنعاش االقتصادمك
الذم سجلو سعر النفط   كذلك بعد ربسن الوضعية اؼبالية للجزائر بعد االرتفاع،2001-2004

أقرت الدكلة ىذا الربنامج الذم من شأنو ربريك عجلة االقتصاد كخلق  حيث اعبزائرم،
كجاء أيضا يف إطار السعي كبو ، ديناميكية اقتصادية تسمح بازدىار االقتصاد اعبزائرم

 خصوصا مع ،2001مواصلة سياسة التوسع يف اإلنفاؽ الٍب شرع يف تطبيقها بداية سنة 
استمرار ربسن الوضعية اؼبالية الناذبة عن تراكم احتياطي الصرؼ الذم سببتو أسعار النفط 

كاعترب ىذا الربنامج خطوة غّب مسبوقة يف التاريخ ، اؼبرتفعة منذ بداية األلفية الثالثة
 مليار دج 4203االقتصادم اعبزائرم كذلك من حيث قيمتو اؼبرتفعة، كالٍب بلغت ما يقارب 

 (10): مليار دكالر، كقد كاف يهدؼ باألساس إُف 55أم ما يعادؿ 
 ربسْب اؼبستول اؼبعيشي لؤلفراد سواء من خبلؿ ربسْب اعبانب الصحي،التعليمي -
كاألمِب  
ربديث كتوسيع اػبدمات العامة نظرا ألنبيتها يف تطوير كبل من اعبانبْب  -

االقتصادم كاالجتماعي؛ 
تطوير اؼبوارد البشرية كالبُب التحتية باعتبارنبا من أىم العوامل اؼبسانبة يف دعم  -

عملية النمو االقتصادم؛ 
رفع معدالت النمو االقتصادم كالذم يعترب اؽبدؼ الرئيسي كالنهائي ؽبذا الربنامج  -

. كالذم يسعى لتحقيقو انطبلقا من ربقق األىداؼ الوسيطة السابقة الذكر
إف ىذا الربنامج يعد كذلك فرصة أماـ اعبزائر لشحن اؽبمم كالطاقات، لتعليم طريق      

كعلى سبيل اؼبثاؿ، ينبغي ؼبواصلة . الوصوؿ إُف بناء اقتصاد بديل غّب مرىوف باحملركقات
هنضة فبلحتنا أف ترافقها صناعة ربويلية نشطة تكوف قادرة على تقليص فاتورة كارداتنا 
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كقد اىتم ىذا الربنامج كذلك على غرار ، الغذائية، كخلق قدرات للتصدير يف ذات الوقت
: الربنامج األكؿ دبا يلي

 
  :اإلصالػ فٙ انًغبل االلزصبك٘ يٍ فالل/ 1
  (ترقية االستثمار كضبطو، تسوية مسألة العقار) ربسْب إطار االستثمار -
  .مكافحة االقتصاد غّب الرظبي -
 األْلاف انؾكٕيخ لصوَخ انًُفٕيخ انًبنٛخ ٔانزٙ يٍ فالنٓب ٍزؾمك /2

 (11) :انزبنٛخ

 حاليا؛ اعبارية الدفع كأنظمة أدكات عصرنة استكماؿ -
 الَبقية طريق عن ذلك يف دبا للتأمْب العمومية كاؼبؤسسات البنوؾ إدارة ربسْب -
 للشراكة؛ النشيطة
 اؼبنتجات، أك بالفركع األمر تعلق الفعاؿ،سواء كضبطها األمواؿ رؤكس سوؽ تعزيز -

 لؤلصوؿ أكثر نشيط االستثمار،كتسيّب لتطوير الداخلية للموارد مكثف حشد أجل من
 اؼبالية؛

 لقركض ضمانا صندكؽ إقامة خبلؿ من السيما اؼباِف للقطاع اؼبؤسسايت التطوير -
 األخرل؛ االستثمارات الصغّبة كاؼبتوسطة،كصناديق اؼبؤسسات  لفائدة

 أك بالربامج األمر تعلق سواء اؼباِف القطاع يف البشرية للموارد اؼبنظم التطوير -
 .كتطويرىا البورصة إنعاش كأخّبا، اعبديدة، اؼبهن يف التحكم أجل من السيما باؼبؤسسات،

 
  :ثزًُٛخ يَزًوح ٔيُصفخ فٙ عًٛك يُبؼك انجالك يٍ فالل انُٕٓض /3
قطاع احملركقات كاؼبناجم، الفبلحة، السياحة ) تثمْب الثركات الوطنية كتطويرىا -

  (كالصناعة التقليدية كالصيد البحرم، االتصاالت كالتكنولوجيات اعبديدة
بناء السدكد، برنامج حفر اآلبار، اغبواجز ) رفع التحدم يف ؾباؿ اؼبوارد اؼبائية -

  (اؼبائية، اسَبجاع اؼبياه اؼبستعملة
  . تسيّب اؼبوارد اؼبائية كتوزيعها بشكل عقبلٓف-
  . الرقابة من الكوارث اؼبرتبطة باؼبياه كامتصاصها-
البُب التحتية اػباصة بالطرؽ، اؼبطارات، البحرية، النقل ) سياسة هتيئة اإلقليم -

  (اغبضرم كأمن الطرؽ
 (12):  اغبفاظ على البيئة يف خدمة التنمية اؼبستدامة-
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 إطار اؼبخطط يف ككثافة بقوة اؼبستدامة كالتنمية البيئة سياسة انتهاج مواصلة ستتم
  .ضالغر ؽبذا اؼبقرر الوطِب

 اؼبتصل التشريع احَباـ كفرض البيئة لتحسْب كسلطتها  كسائلها الدكلة كستستخدـ
 .الكبّبة اؼببادرة ىذه يف الوطنية اجملموعة كإشراؾ هبا،

 دكرىا األكؿ اؼبقاـ يف كالبلدية احمللية اإلدارة تستعيد أف الواجب من السياؽ، ىذا يف
 ؿبل النفايات كإزالة التطهّب عملية تسيّب كسيكوف .عليها كاغبفاظ البيئة ضباية ؾباؿ يف احملرؾ
 التعاقد طريق عن اجملاؿ،كالسيما ىذا ينفي اؼبتدخل كتعبئة لذلك البلزمة للوسائل توفّب
 ستعمل الكربل اؼبدف تطهّب تسيّب ىبص كفيما .التشريع احَباـ الشركط،كفرض كدفاتر
 .األجنبية الشراكة إُف اللجوء خبلؿ من حديثة كأساليب طرؽ إدخاؿ على اغبكومة
 ستحرص التلوث، ككذلك اػباصة كالنفايات الصناعية النفايات تسيّب ؾباؿ يف
 الفاعلْب إلشراؾ هبا، اؼبعموؿ كالتنظيمية التشريعية النصوص احَباـ فرض على اغبكومة
 مستدامة كتنمية متكاملة هتيئة مناطق  كإنشاء"يدفع يلوث من" قاعدة كترسخ اؼبعنيْب

 تأىيل كإعادة اؼبواطنْب ضباية ربت اؼبتميزة الطبيعية اؼبناطق ككضع احملمية اؼبساحات كمضاعفة
 .للواحات البيئية األنظمة ككذا كاغبدائق اػبضراء اؼبساحات كترقية

 اؼبساحات على للحفاظ نوعية سياسات انتهاج األخّب يف اؼبسعى ىذا يستدعي
. كالسهوب كاعبباؿ السواحل اػبصوص على كمنها كتثمينها، اغبساسة

  (الصحة ؾباؿ السكن بكل صيغو)التنمية البشرية  -
 :كقد تركزت اؼبخصصات اؼبالية ؽبذا الربنامج يف طبسة ؿباكر رئيسية نوجزىا فيما يلي

 .2009-2005مضمون البرنامج التكميلي لدعم النمو  : 3الجدول
 (مليار دج: الوحدة)

 النسب المبالغ القطاعات
 45.5 1908.5 تحسين ظروف معيشة السكان

 40.5 1703.1 تطوير المنشآت األساسية
 8 337.2 دعم التنمية االقتصادية
 4.8 203.9 تطوير الخدمة العمومية

 1.1 50 تطوير تكنولوجيات االتصال
 100 4202.7 المجموع

 . 2الربنامج التكميلي لدعم النمو، بوابة الوزير األكؿ، ص: اؼبصدر
http://www.premier-

ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissan

ce.pdf  
كارتكزت اؼبخصصات اؼبالية ؽبذا الربنامج على ؿبورين رئيسيْب، األكؿ تعلق بتحسْب      

مستول معيشة السكاف من خبلؿ توفّب السكن كذبهيز مدارس كمطاعم مدرسية إضافية، 
ككذا تأىيل اؼبرافق الصحية،الرياضية كالثقافية، أما احملور الثآف فتعلق بتطوير اؼبنشآت 

http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdf
http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdf
http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdf
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األساسية كالقاعدية سباشيا مع ما قد مت الشركع فيو من قبل يف إطار ـبطط اإلنعاش 
االقتصادم، كذلك يف إطار ربديث كتطوير البُب التحتية الٍب كانت تشهد فيها اعبزائر تراجعا 
حادا نظرا للظركؼ األمنية الصعبة الٍب عاشتها يف العشرية األخّبة من التسعينيات،خصوصا 

. كأهنا سبثل دعما كحافزا قويا لبلستثمار كالتنمية االقتصادية
  :(2009-2005) نتائج البرنامج التكميلي لدعم النمو وفيما يلي نستعرض بعض     
على العمـو جاء ىذه الربنامج هبدؼ ربسْب ظركؼ اؼبعيشة، تطوير اؼبنشآت      

القاعدية دعم النمو االقتصادم كربديث اػبدمة العمومية كترقية تكنولوجيا االتصاؿ، على 
اؼبستول الوطِب كلتأىيل اؼبناخ اؼببلئم، ػبوض زماـ الشراكة كاالنضماـ إُف اؼبنظمة العاؼبية 
للتجارة على اؼبستول اػبارجي كجملاهبة اؼبنافسة يف شٌب اجملاالت من جهة، كإرساء سبل 

التعاكف الداخلي كاػبارجي من جهة ثانية، كللتدليل على ذلك يبكن أف نوجز بعض نتائج 
: الربنامج على بعض اؼبؤشرات االقتصادية من خبلؿ األيت

ساىم ىذا الربنامج يف ارتفاع معدالت النمو خارج قطاع احملركقات :لهٗ انًُٕ/ 1
 2010سنة  %10.5مث إُف  2007سنة  % 6.3إُف  2005سنة   % 4.7من 

كلكن بسبب معدالت النمو السلبية يف قطاع احملركقات جاء معدؿ النمو االقتصادم 
 2010 مث سنة %3.0 ػ ما قدر ب2007 مث سنة %5.1، 2005ككل متذبذبا، إذ سجل سنة 

 %2.1 ػما قدر ب

ساىم الربنامج يف البفاض معدالت البطالة نتيجة التأثّب االهبايب :لهٗ انجؽبنخ/2
لو يف عودة االنتعاش االقتصادم خاصة يف قطاعي اػبدمات كالبناء كاألشغاؿ العمومية، إذ 

سنة  % 11.3 مث إُف 2007سنة  % 11.8إُف  2005 سنة %15.3البفض معدؿ البطالة من 
2008. 

إف األثر السليب ؽبذا الربنامج سبثل باػبصوص يف ارتفاع قيمة :لهٗ انٕاهكاد/3
الواردات بشكل كبّب نظرا لضعف اعبهاز اإلنتاجي احمللي كعدـ قدرتو على تلبية الطلب 

 مليار دكالر سنة 26.3إُف  2005 مليار دكالر سنة 19.8إذ ارتفعت قيمتها من  اؼبتزايد،
 .2008 مليار دكالر سنة 37.9 مث إُف 2007

( 2014-2010 انًقؽػ انقًبٍٙ)االلزصبك٘  انًُٕ رٕؼٛل ثوَبيظ/ ج
Programme de consolidation de la croissance économique–PCCE 

 (2014-2010) تنفيذ برنامج توطيد النمو االقتصادم للفَبة  اعبزائرية اغبكومة أقرت
، دبا ( مليار دكالر286ما يعادؿ حواِف ) مليار دينار 21.214بقواـ ماِف إصباِف قدره ''

، أم أف الربنامج اعبديد ( مليار دينار9680)يف ذلك الغبلؼ اإلصباِف للربنامج السابق 
 (13)''( مليار دكالر155) مليار دينار 11.534ـبصص لو مبلغ أكِف دبقدار 

 (14): اثنينهما كيشمل ىذا الربنامج شقْب
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 اغبديدية السكة قطاعات يف اػبصوص على اقبازىا اعبارم الكربل اؼبشاريع استكماؿ
 .دكالر مليار 130 يعادؿ ما دج مليار 9.700 دببلغ كاؼبياه كالطرؽ

 مليار 156 حواِف يعادؿ ماأم  دج مليار  11.534دببلغ جديدة مشاريع إطبلؽ- 
 .دكالر
كقد كضع ىذا الربنامج بنسبة كبّبة لتأىيل اؼبوارد البشرية حيث كانت حصة تنمية      

باؼبائة كالتوجو كبو اقتصاد اؼبعرفة من خبلؿ البحث  40اؼبوارد البشرية من ىذا الغبلؼ 
العلمي، التعليم العاِف استعماؿ كسيلة اإلعبلـ اآلِف داخل اؼبنظومة الوطنية، دعم التنمية 
الريفية، اؼبؤسسات الصغّبة كاؼبتوسطة، إنشاء مناطق صناعية، مواصلة تطوير البِب التحتية 
فك العزلة كالتحضّب الستقباؿ اؼبستثمرين، ربديث أجهزة الدكلة اؼبختلفة جيش، شرطة، 

عدالة، اعبهاز الضرييب كاعبمارؾ، البحث العلمي ، ضباية مدنية، مدارس كمعاىد كطنية
 : كعليو فإف أىم احملاكر الرئيسية الٍب تضمنها الربنامج ىيتكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ، ك

عصرنة اإلدارة،  إدخاؿ إصبلحات ىامة يف عمل اعبماعات احمللية، ترقية القطاع 
، القطاع (عصب التنمية) إصبلح كتدعيم  قطاع التكوين (بوابة االستثمارات األجنبية)اؼباِف 

، (ثبلثة مبليْب منصب ستقضي على البطالة) ، الشغل(ال حياد عن اػبدمة اجملانية) الصحي
. (كبو ربقيق االكتفاء الغذائي)الفبلحة  ،(اؽبدؼ األظبى)استتباب األمن 

فقد مت زبصيص ميزانيات معتربة لكافة اؼبشاريع االجتماعية كيف نفس السياؽ  
 كخاصة تلك اؼبوجهة لتحسْب 2014-2010كاالقتصادية اؼبدرجة يف الربنامج اػبماسي 

  (15) :كالٍب نورد بعضها من خبلؿ األرقاـ التاليةالظركؼ اؼبعيشية للجزائريْب 

 مليار دينار 9386.6 ػالتنمية البشرية بغبلؼ ماِف قدر ب  
(خاص بقطاع العدالة) مليار دينار 379 ػحسْب اػبدمة العمومية بغبلؼ ماِف قدر ب  
  بغبلؼ  (ـبطط حقيقي لفك العزلة عن كل اؼبناطق)برنامج األشغاؿ العمومية

  مليار دينار 6447ماِف قدر ب 
  مواصلة اعبهود الرامية إُف ربسْب التزكيد باؼبياه الصاغبة للشرب، )ـبطط الرم

  (كاستكماؿ اؼبشاريع اعبارية
 خاص باعبماعات ) مليار دينار 895 ػالربنامج العمومي للتنمية بغبلؼ ماِف قدر ب

خاص ) مليار دينار 250 ػ، ككذا غبلؼ ماِف أخر قدر ب(احمللية كاألمن كاغبماية اؼبدنية
  (للبحث العلمي كالتكنولوجيات اعبديدة لئلعبلـ كاالتصاؿ

 مليار دينار 3700 ػقطاع السكن بغبلؼ ماِف قدر ب  
 مليار دينار 619 ػ قطاع الصحة بغبلؼ ماِف قدر ب  
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  مواصلة اإلصبلحات من )مليار دينار  868 قطاع التعليم العاِف بغبلؼ ماِف قدر
كيركز الربنامج اػبماسي الثالث الذم بادر بو السيد بوتفليقة  (أجل تكوين كتأطّب نوعيْب

كيتعلق األمر بتحسْب ظركؼ اؼبعيشة اليومية للمواطن كالقضاء " اعبانب  االجتماعي"على 
على الفوارؽ اعبهوية يف ؾباؿ التنمية االجتماعية مع تدعيم القاعدة االقتصادية الوطنية 

 .                  دبشاريع مولدة ؼبناصب الشغل كقيم مضافة بالنسبة للمؤسسات
 لخماسيكما سبق وأن تطرقنا لنتائج البرنامجين السابقين فإن للبرنامج ا

يبكن استعراضها بالطريقة   (الجانب االجتماعي) بعض النتائج األولية 2010-2014
شبار برناؾبي التنمية السابقْب قد بدأت يف "من خبلؿ ما سبق نستطيع القوؿ أف : التالية

 ؽبذا الغرض فاف ربسن اؼبؤشرات ،2014-2010إعطاء صورة أكضح لنتائج اؼبخطط اػبماسي 
االجتماعية الكربل حٌب كإف سجلت بعض النقائص حسب ـبتصْب يف االقتصاد ىو نتيجة 

 55 ك 2004-2001 مليار دكالر 07: مباشرة للربناؾبْب اؼبتتاليْب حوؿ االستثمارات العمومية

  .2009-2005 مليار دكالر
 باؼبائة 40فيخصص  2014-2010أما الربنامج الوطِب الثالث لبلستثمارات العمومية 

تربية كتكوين كصحة كسكن ) مليار دكالر اؼبقررة للتنمية البشرية 286من قيمة 
 كعلى ىذا األساس نستطيع أف نوجز بعض النتائج اػباصة بالربنامج اػبماسي ،(فبلحةك

 فيما يتعلق باعبانب االجتماعي ربديدا على اعتبار أف ىدؼ الربنامج الرئيسي 2010-2014
موجو لتحقيق صبلة من األىداؼ االجتماعية كمن بينها ربسْب الظركؼ اؼبعيشية للسكاف 

 2014على صبيع األصعدة ىذا من جهة  كألف الربنامج جارم تنفيذه حاليا كسينتهي بأفاؽ 

     (16):من جهة أخرل، كلعل أىم النتائج يف ىذا اجملاؿ تتمثل يف االيت
  مليار 1200 قرابة 2011قيمة التحويبلت االجتماعية  الٍب مت رصدىا قد بلغت هناية 
 .( مليار دكالر15)دج 
  2005باؼبائة سنة  15.3 إُف 1999 باؼبائة يف سنة 30تراجع النسبة الرظبية للبطالة من 
    .2010 باؼبائة سنة 10ك

  باؼبائة من تكاليفها لدعم قطاع السكن20ترصد الدكلة سنويا حواِف  
 .       اؼبتقاعدين كالصحة كاجملاىدين كاحملركمْب كفئات ىشة أخرلككاألسر 

  2011يبثل الدعم اؼبوجو لؤلسر لوحده أكثر من ربع األمواؿ االجتماعية لسنة 
 مليار دج لدعم أسعار اغبليب كالقمح مليار دج 93مليار دج منها  302.2بتخصيص 

 .        لبلستفادة من اؼباء كالكهرباء
  23.5 مليار دج فإهنا سبتص  282.7أما القيم اؼبالية اؼبخصصة لقطاع السكن بقيمة 

 باؼبئة من ىذه األمواؿ  زبصص 18باؼبائة من ؾبموع األمواؿ اؼبرصدة يف حْب أف أكثر من 
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 مليار دج يوجو جزء كبّب منها  220.6لدعم منظومة الصحة بتخصيص غبلؼ ماِف قيمتو 
 .       ؼبؤسسات الصحة العمومية (مليار دج 218.5)

 عرضتو اعبزائر  ك حسب التقرير الوطِب اػباص بأىداؼ األلفية من أجل التنمية الذم
 للجمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة فاف اؽبدؼ األكؿ من ىذه 65ػدبناسبة انعقاد الدكرة اؿ
قد مت بلوغو علما أف نسبة السكاف " اجملاعةكتقليص نسبة الفقر اؼبدقع  "ػاألىداؼ كاؼبتعلق ب

إُف  1988باؼبائة يف سنة  1.9 دكالر للفرد يوميا تراجعت من 1الذين يعيشوف ربت مستول 
   .2009باؼبائة فقط يف سنة  0.5

 باؼبائة يف 0.9  كيتمثل اؼبرمى من أىداؼ األلفية من اجل التنمية يف الوصوؿ إُف نسبة 
 إُف 1995 باؼبائة يف سنة 14.1  أما النسبة العامة للفقر باعبزائر فقد البفضت من،2015سنة 
باؼبائة يف سنة  5 لتستقر يف حدكد 2006باؼبائة يف سنة  5.6 ك 2000 باؼبائة يف سنة 12.1
2008. 
 
 

فبرًخ 
 

شهد االقتصاد اعبزائرم يف العشرية األخّبة من القرف اغباِف تطورا ملحوظا على صبيع      
 إُف غاية 2001األصعدة كىو ما ؼبسناه من خبلؿ الربامج التنموية الثبلثة اؼبمتدة من سنة 

، كذلك من خبلؿ عدة مؤشرات توحي بوجود كفرة مالية، لعل أنبها االحتياطات 2014سنة 
 مليار دكالر خارج األمواؿ السيادية 189 حواِف 2011من النقد األجنيب الٍب بلغت سنة 

 حسب تقديرات 2011 سنة %3للدكؿ، ككذا النمو االقتصادم الذم بلغت نسبتو حواِف 
 ليصل 2011صندكؽ النقد الدكِف،  بينما شهد حجم االستثمارات األجنبية ربسنا يف سنة 

مليار دكالر خبلؿ العاـ  291 مليار دكالر خبلؿ األشهر الستة األكُف مقابل 570إُف 
 .........، كمرد ىذا التحسن إُف ؾبموعة من التعديبلت ككذلك الدعم اغبكومي 2010
كاؼببلحظ على االقتصاد اعبزائرم أنو اقتصاد ريعي بَبكِف يعتمد إُف حد كبّب على      

عائدات النفط كالغاز، كىو ما سبب ىذا االنفراج كالبحبوحة اؼبالية يف منحُب تصاعدم 
كاهبايب منذ بداية األلفية الثالثة، فبا دفع السلطات اعبزائرية الستغبلؿ ىذا الوضع بوضع 
خطط مناسبة كطموحة من شأهنا تلبية تطلعات كطموحات الشعب اعبزائرم، كبالتاِف 

إُف مرحلة  (هناية عشرية الثمانينات كفَبة التسعينيات)االنتقاؿ باالقتصاد من مرحلة االهنيار  
 كذلك باستخداـ أسلوب مبو قوم كمستدٔف يأخذ يف طياتو أبعاد ،(األلفية اعبديدة)االزدىار 

، كبالتاِف ربقيق (إدراج البيئة كبعد اسَباتيجي ىاـ)التنمية االقتصادية، االجتماعية كالبيئية 
التنمية اؼبستدامة الٍب تتطلب أف تقـو اؽبيئات اغبكومية الرظبية كاحمللية بتطوير أساليب اإلدارة 
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على أنو نظاـ قائم كمتكامل كالٍب يتم بواسطتها التعامل مع اجملتمع  (عصرنة اإلدارة)اؼبتكاملة 
وبتوم على ؾباالت عديدة قد تكوف اقتصادية كاجتماعية كقد تكوف طبيعية كغّب ذلك، 

النظاـ  كالٍب تؤثر كتتأثر يف االذباىْب كبصفة مستمرة، كبالتاِف كجب ضبط كتوجيو ىذا
كنظرا للمعطيات ، لتحديد السلبيات كاغبد منها، كتعظيم االهبابيات كؿباكلة زيادهتا كتطويرىا

اعبديدة الٍب ميزت االقتصاد اعبزائرم يف العشرية األخّبة، كيف ظل العوؼبة كجب على اعبزائر 
أف تقـو بتأىيل اقتصادىا، تأىيبل ؿبليا، مغاربيا كعاؼبيا، كذلك بغية االندماج اغبقيقي يف 

االقتصاد العاؼبي لكن كحسب اعتقادنا لن يتأتى ذلك بصورة جيدة إال من خبلؿ تنويع ىذا 
 .االقتصاد يف ؾباالت أخرل خارج قطاع احملركقات كما أكثرىا 

 
 

نٕٓايِ ا
 

دراسات – التنمية االقتصادية ؿبمد عبد العزيز عجمية، إيباف عطية ناصف، علي عبد الوىاب قبا،  -1
 .77، ص 2006، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، -تطبيقية ونظرية 

، الدار العربية للموسوعات، الطبعة األكُف، القاىرة، موسوعة علم االجتماع إحساف ؿبمد حسن، -2
  .175، ص 1999

، عاَف اؼبعرفة، اللجنة العاؼبية مستقبلنا المشتركعلي حسْب حجاج، .د:  ؿبمد كامل عارؼ، مراجعة-3
  69، ص 1989للبيئة كالتنمية، اجمللس الوطِب للثقافة كالفنوف كاآلداب، الكويت، أكتوبر 

التنمية المستديمة فلسفتها وأساليب تخطيطها ماجدة أضبد أبو زنط، .عثماف ؿبمد غنيم، د. د-4
  25، ص 2007، دار صفاء للنشر كالتوزيع، الطبعة األكُف، عماف، وأدوات قياسها

، األىلية للنشر مخاطر العولمة على التنمية المستدامة– العالم ليس للبيع  باتر ؿبمد علي كردـ، -5
  .2003كالتوزيع، الطبعة األكُف، عماف، 

 .29/30ماجدة أضبد أبو زنط، مرجع سبق ذكره، ص . عثماف ؿبمد غنيم، د. د-6
، الدار اعبامعية، إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرةخالد مصطفى قاسم، . د-7

 .27/28، ص  2010الطبعة الثانية، اإلسكندرية، 
-2001 )أثر التوسع في النفقات العامة على البطالة في الجزائرسبلمنة ؿبمد، . بودخدخ كرٔف، أ. أ-8

2009.)  
. سبلمنة ؿبمد، مرجع سبق ذكره. بودخدخ كرٔف، أ-9

.  سبلمنة ؿبمد، مرجع سبق ذكره.  بودخدخ كرٔف، أ-10
، مذكرة ماجستّب، -دراسة تقييمية – إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر  زرنوخ ياظبينة، -11

 .189، ص 2006جامعة اعبزائر، 
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-2001)التنمية المستدامة في الجزائر من خالل برنامج اإلنعاش االقتصادي زرماف كرٔف، .  أ-12

، ص 2010، جواف 07، ؾبلة أحباث اقتصادية كإدارية، جامعة ؿبمد خيضر بسكرة، العدد (2009
217/218. 

، ؾبلة الباحث، جامعة سياسة اإلنعاش االقتصادي في الجزائر وأثرىا على النمو ؿبمد مسعي، -13
  147، ص 2012، السنة 10قاصدم مرباح كرقلة، اعبزائر، العدد 

 .2010مام  24بياف اجتماع ؾبلس الوزراء، اعبزائر،  -14
.  بياف اجتماع ؾبلس الوزراء ، مرجع سبق ذكره-15
مليار دكالر لتحسْب اؼبستول اؼبعيشي للجزائريْب، بواسطة يومية اؼبسار العريب،  286ـ، . أكرارم-16

http://elmassar-ar.com/ara/permalink/4908.html 
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لهٕو ٔرمُٛبد انُْبؼبد انجلَٛخ 

 ٔانوٚبظٛخ
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 كهاٍخ ـبْوح انَهٕن انملٔاَٙ نلٖ اللجٙ كوح انملو

 انمَى انٕؼُٙ األٔل انًؾزوف فٙ انغيائو
 

 لولٕه يؾًل     .   أ                                                        

 يمٓل انمهٕو ٔرمُٛبد انُْبؼبد                                       
  انجلَٛخ ٔانوٚبظٛخ

 -رًََٛٛهذ- انًوكي انغبيمٙ                                                  
 
 

 :يهقص انجؾش
     تفيدنا ىذه الدراسة يف تفسّب السلوؾ العدكآف لدل العيب كرة القدـ للقسم الوطِب 
األكؿ احملَبؼ باعبزائر حيث أف السلوؾ العدكآف أحد الصفات البشرية الٍب الزمت اإلنساف 
منذ القدـ؛ حيث امتدت جذكرىا إُف ساحات اؼببلعب الرياضية كخاصة يف مبلعب كرة 
القدـ على الرغم من كجود القوانْب كاعبزاءات الٍب تقع على البلعبْب كالٍب ربكم ضوابط 

 .السلوؾ ىذه الببلد
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     فاؼبنافسة ؽبا تأثّب على سلوؾ البلعبْب فالسلوؾ العدكآف يؤدم إُف تدىور القيم 
االجتماعية الٍب تستهدفها من كراء فبارسة الرياضة، فقياس درجة السلوؾ العدكآف يتطلب 

استخداـ مقياس السلوؾ العدكآف يف ؾباؿ لعبة كرة القدـ كقياس كربليل أبعاد السلوؾ 
 .العدكآف لدل ىاتو الفئة من البلعبْب

     ما يساعدنا على معرفة الوضع كاغبالة العامة ككذا للتوصل إُف حلوؿ علمية كعملية 
 . للقضاء على ىذه الظاىرة
 . السلوؾ العدكآف، العب كرة القدـ، االحَباؼ الرياضي:انكهًبد األٍبٍٛخ

 
Résumé: 

Etude du comportement agressif chez les joueurs de football en 1
ere 

division professionnelle en Algérie. 

On a constaté que ce comportement agressif est un caractère humain 

qui a accompagné l’être humain depuis la nuit des temps. 

Cette attitude méfasse s’est prolongée jusqu’au sport et en football 

plus particulièrement malgré la présence de règles et d’arbitre qui régissent 

ce sport. 

 Le sport et la compétition sont des valeurs exemplaire et supérieures 

sur le comportement de l’individu mais des fois on voit quelques 

comportements de la part de quelque sportifs qui s’emportent facilement sur 

le terrain et vont réagir à l’encontre des valeurs sportives et sociales. 

On conclusion, nous pouvons dire que l’étude de ce phénomène, nous 

permettra de voir l’ampleur de ce problème sur nos terrain et faire une 

analyse scientifique de ce dernier.    
 
 

 :يمليــخ
     يعترب السلوؾ العدكآف أحد الصفات البشرية الٍب الزمت اإلنساف منذ القدـ، 

فالعدكاف كاف موضع اىتماـ لقدماء كذلك عندما حاكلوا تكوين كتشكيل القوانْب للحياة 
اؼبناسبة اؼبرغوبة، كالٍب مت توثيقها يف السجبلت األكلية للحضارة كيف السنوات القليلة اؼباضية 
اىتم العلماء دبوضع العدكاف اإلنسآف كقاموا بإجراء العديد من الدراسات الٍب تناكلت ىذه 

 .الظاىرة النفسية اؽبامة
     فالعدكاف ليس بالظاىرة االجتماعية الواضحة دائما، فالفرد على سبيل اؼبثاؿ فبكن أف 
يشَبؾ يف ىذا السلوؾ بدرجة كبّبة كلكنو قد يكوف موجو إُف الداخل أم إُف نفسو كالبعض 
يقَبح أف العدكاف اؼبوجو إُف النفس يتم إثارتو بدرجة كبّبة دبتنوعات أك أشكاؿ اجتماعية 

 .ـبتلفة، كالعدكاف كثّبا ما يتضمن صفة العداء ضد شخص ما أك عدة أشخاص
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     كحديثا قبد ؾبموعة من الباحثْب النفسانيْب كاالجتماعيْب اؼبهتمْب بدرجة كبّبة 
بالرياضة قد ركزكا كل اىتمامهم على السلوؾ الذم يتسم بصفة العدكاف للرياضيْب 

 .كاؼبتعصبْب ككذلك اؼبدربْب كاإلداريْب أيضا
     كمن الواقع أف ظاىرة السلوؾ العدكآف لبلعبْب قد امتدت جذكرىا إُف ساحات 
مبلعبنا الرياضية كخاصة يف مبلعب كرة القدـ كذلك على الرغم من كجود القوانْب 
 .كاعبزاءات الٍب توقع على البلعبْب كالٍب ربكم ضوابط السلوؾ يف ىذه اعبماىّبية

     كيف الواقع أف معظم مواقف اؼبنافسة ؽبا تأثّب على سلوؾ البلعب، األمر الذم هبعلنا 
ال نستطيع أف ننظر إُف الشخصية كما لو كانت مستقلة عن اؼبواقف الٍب توجد فيها أك سبر 

 .هبا
     كقد الحظ الباحث خبلؿ فبارستو للعبة كرة القدـ كالعمل هبا يف ؾباؿ التدريس 

كالتدريب أف بعض العيب كرة القدـ يسلكوف سلوكا عدكانيا أثناء اؼبنافسة كىذه ظاىرة ال 
تقرىا القواعد الَببوية أك القانونية للعبة حيث أف ىذا السلوؾ قد يؤدم إُف تدىور القيم 

الَببوية الٍب نستهدفها كراء فبارسة الرياضة بصفة عامة كلعبة كرة القدـ بصفة خاصة باعتبارىا 
 .اللعبة الشعبية األكُف

     كمن ىذا اؼبنطلق فقد برز أماـ الباحث أنبية تناكؿ ىذه الظاىرة بالدراسة كؿباكلة 
قياس السلوؾ العدكآف لدل العيب كرة القدـ للدرجة األكُف، اآلمر الذم يتطلب تطبيق 
مقياس السلوؾ العدكآف يف ؾباؿ لعبة كرة القدـ، من قياس كربليل أبعاد السلوؾ العدكآف 

 . لدل ىاتو الفئة من البلعبْب كوهنا سبثل ىـر اللعبة يف اعبزائر
 

 :ئّكـــــبنٛخ
يقصد بالسلوؾ العدكآف يف اجملاؿ الرياضي أك يف ؾباؿ اؼبنافسة عموما بْب فرؽ كرة 
القدـ ذاؾ السلوؾ الذم يقدـ بو العب أك أكثر من أفراد الفريق الرياضي حملاكلة إصابة أك 

 كقد قامة (03 ص1)إحداث ضرر أك إيذاء العب أك البلعبْب من الفريق الرياضي اؼبنافس
االربادية اعبزائرية لكرة القدـ كال تزاؿ تبذؿ قصارل جهدىا من أجل جعل كرة القدـ بدكف 
عنف كتنمية الركح الرياضية الٍب يبكن اعتبارىا جوىر الرياضة كالشرط األساسي لقيمتها 

الَببوية كذلك بنشر القيم الرياضية الٍب تنص على تربية الشباب على مزيد من ركح التفاىم 
كالتسامح كالصداقة كالوعي كمن خبلؿ الدراسة االستطبلعية الٍب قاـ هبا الباحث لفرؽ 

لوحظ ارتفاع درجة العدكانية عند  ( ناشئي–أكابر )الدرجة األكُف القسم الوطِب احملَبؼ 
 : البلعبْب كعلى ضوء ىذا نطرح اإلشكاؿ التاِف
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     ما ىي األبعاد اؼبميزة كالفركؽ يف السلوؾ العدكاف الرياضي عند العيب القسم الوطِب 
األكؿ احملَبؼ األكابر كالناشئْب كما ىي درجة كل منها إف كجدت كىل ىناؾ فركؽ يف 

 ؟ (أكابر كناشئْب)درجة سلوكا العدكاف بْب الصنفْب 
 : ىذا ما يقودنا إُف طرح التساؤالت الفرعية التالية

  
  :انزَبؤالد انفولٛخ- 

ىل ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا يف السلوؾ العدكآف بْب العيب كرة القدـ للقسم  -1
 ؟(مهاصبي أكِف، مدافعي أكِف ،مهاصبي كمدافعي الناشئْب)الوطِب احملَبؼ

 ىل ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا يف السلوؾ العدكآف بْب العيب القسم األكؿ احملَبؼ -2
 ؟ (العيب درجة أكُف العبْب ناشئْب) لؤلكابر كالناشئْب يف اعبزائر

 
 : األْــلاف

 : انٓـلف انمــبو
التعرؼ على أبعاد سلوؾ العدكاف الرياضي اؼبميزة لبلعيب القسم الوطِب األكؿ احملَبؼ 

 .لؤلكابر كالناشئْب
 

 :األْـلاف انفولٛــخ
دراسة حالة العيب )دراسة ظاىرة السلوؾ العدكآف عند العيب كرة القدـ يف اعبزائر  -1

 (القسم الوطِب األكؿ احملَبؼ لؤلكابر كالناشئْب

 دراسة مقارنة للسلوؾ العدكآف عند العيب كرة القدـ يف القسم الوطِب األكؿ  -2
 (بْب اؼبهاصبْب كاؼبدافعْب)احملَبؼ 
 

 :انفوظٛـخ انمبيـخ
يتميز العبو القسم الوطِب األكؿ احملَبؼ لكرة القدـ لؤلكابر كالناشئْب باعبزائر بدرجة 

 .عالية من السلوؾ العدكآف

 
 : انفولٛـخدانفوظٛـب
مهاصبي )توجد فركؽ دالة إحصائيا بْب العيب كرة القدـ للمجموعات األربعة  -1

يف اجملموع  (مدافعي الناشئْب- مهاصبي الناشئْب- مدافعي الدرجة األكُف- الدرجة األكُف
 .الكلي للمقياس لصاٌف العيب الدفاع الناشئْب
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توجد فركؽ دالة إحصائيا بْب العيب كرة القدـ للقسم األكؿ كالعيب كرة القدـ  -2
 .الناشئْب يف أبعاد اؼبقياس كاجملموع الكلي للمقياس لصاٌف العيب كرة القدـ الناشئْب

 
 :يبْٛخ ٔأًْٛخ انجؾش

     تكمن أنبية حبثنا ىذا يف دراسة كحبث أبعاد السلوكات العدكانية عند البلعبْب، قصد 
تشخيصها كربديدىا كتقويبها ككذا إبراز أىم عوامل ظهورىا كؼبعرفة الواقع النحط كاؼبتدىور 
الذم يشهده ميداف كرة القدـ باعبزائر يف ىدؼ إعطاء جانب تربوم كنفسي كاجتماعي 

 .يؤدم حتما إُف تطوير شخصية البلعبْب
  

 :رؾلٚل يصؽهؾبد انجؾش
 : انملٔاَٛخ اصؽالؽب

     تعترب من السمات السلبية الٍب قد يتسم هبا الفرد عامة كالرياضي خاصة كيبكن 
سلوكا يهدؼ بشكل متعمد إُف إحداث الضرر بشخص ما كالعدكاف لو معُب "تعريفها بأهنا 

 (24 ص 2) ".عاـ ىو إيذاء الغّب أك الذات أك كبلنبا معا

يعرفو الباحث كل فعل عنيف يصدر من العب داخل مباراة   :انزموٚف االعوائٙ 
 .ما

 : يفٕٓو انملٔاٌ فٙ انوٚبظخ
ىو سلوؾ يهدؼ إُف إيذاء اؼبنافس كالزميل سواء داخل اؼبنافسة أك خارجها هبدؼ 
ؿباكلة ربقيق تنفيس االنفعاالت الناصبة عن اإلحباط بأم شكل من أشكاؿ العدكاف البدٓف 

 .أك اللفظي
أصحاب الدرجات اؼبرتفعة على ىذا البعد يتميزكف بالعنف ضد  :ثمل انزٓغى

 .منافسيهم، يقابلوف اػبشونة يف العب كيستمتعوف إليذاء منافسيهم
 أصحاب الدرجات اؼبرتفعة على ىذا البعد يتميزكف :ثمل انملٔاٌ غٛو انًجبّو

بإسقاط عدكاهنم على األشياء أك على األشخاص غّب منافسيهم كما يبيلوف للسباب يف 
 . مواقف اؼبنافسة الرياضية

 أصحاب الدرجات اؼبرتفعة على ىذا البعد يتميزكف :ثمل ٍولخ انمبثهٛخ نالٍزْبهح
باالستعداد لسرعة االنفعاؿ كالتأثر على ىزيبتهم أك قبل اؼبنافسات الرياضية أك يف مواقف 

 .اللعب الغّب اؼبتوقعة أك عند ازباذ اغبكم لبعض القرارات ضدىم
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أصحاب الدرجات اؼبرتفعة على ىذا البعد وباكلوف اعبداؿ   :ثمل انملٔاٌ انهففٙ 
مع اغبكاـ أك اؼبنافسْب كوباكلوف إىانة منافسيهم باستخداـ بعض األلفاظ النابية أك السباب 

 .كيسعوف للسخرية من اآلخرين
 

  :االؽزواف انوٚبظٙ- 
 :اصؽالؽب

يعِب أف يتخذ البلعب من العب كرة القدـ حرفة بأف يباشرىا بصفة منتظمة 
كمستمرة هبدؼ ربقيق عائد يعتمد عليو كمصدر رئيسي للرزؽ كذلك بناءا على عقد 

احَباؼ يرـب مع النادم الرياضي، فيقتضي انتظاـ العمل كاستمراره باعتباره حرفة يعتمد عليها 
    (135 ص 3).كمصدر كحيد  للرزؽ كمن مث يكرس ؽبا كل الوقت كاعبهد

 .كيعرفو الباحث بامتهاف الرياضة كمهنة أك االنتقاؿ من اؽبواية إُف االمتهاف أك اغبرفة

 
 :يُٓظ انجؾش

يف ؾباؿ البحث العلمي اختيار اؼبنهج الصحيح غبل مشكلة يعتمد باألساس على 
طبيعة اؼبشكلة نفسها فاؼبنهج ىو الطريق اؼبؤدم إُف اؽبدؼ اؼبطلوب أك اػبيط الغّب مرئي 

 .(42ص4)الذم يشد البحث من بدايتو حٌب هنايتو قصد الوصوؿ إُف نتيجة معينة 
     كزبتلف اؼبناىج اؼبتبعة تبعا الختبلؼ اؽبدؼ الذم يود الباحث التوصل إليو كيف حبثنا 
ىذا استخدمنا اؼبنهج الوصفي الذم يعترب من اؼبناىج األكثر استعماال يف البحوث الوصفية 

 .كلتبلؤمو مع مشكلة حبثنا
صبع أكصاؼ مفصلة على الظواىر اؼبوجودة بقصد : "     كؽبذا يعٌرؼ اؼبنهج الوصفي بأنو

استخداـ البيانات لتربير األكضاع أك اؼبمارسات الراىنة، أك لوضع خطط أكثر ذكاء لتحسْب 
  (155 ص5)" األكضاع كالعمليات االجتماعية أك االقتصادية أك الَببوية

     كدبا أف الباحث بصدد دراسة ظاىرة العدكاف الرياضي لدل العيب كرة القدـ كجب 
 .على الباحث تتبع ىذا اؼبنهج

 ؾبموع العيب القسم الوطِب األكؿ ؿبَبؼ لكرة القدـ أكابر :يغزًك انجؾش
 .كناشئْب على مستول بعض كاليات اعبزائر

 
 :لُٛخ انجؾش
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مت اختيار عينة البحث من العيب كرة القدـ للدرجة األكُف كالبلعبْب الناشئْب لنفس 
 العب أكابر من القسم 200العب مشلت  400القسم، بلغ حجم عينة البحث الكلي 

 .العب ناشئ 200احملَبؼ ك
طبق اؼبقياس على العيب كرة القدـ صنف اكابر كناشئْب القسم  :انًغبل انجْو٘

 .العب لكل فريق 20الوطِب األكؿ احملَبؼ ككانت على النحو التاِف 
 : انًغبل انييبَٙ
 كاعيد 03/2011 /12 فَبة اقباز التجربة االستطبلعية سبت خبلؿ :المرحلة األولى

 .19/03/2011اؼبقياس يـو 
 .05/07/2011إُف غاية  26/03/2011 :انزغوثخ األٍبٍٛخ

 مت عرض اؼبقياس باؼبركبات الرياضية للفرؽ حيث مت شرح مفردات :انًغبل انًكبَٙ
 .اؼبقياس بصورة مبسطة ككاضحة

 
 : أكٔاد انجؾش

 :يمٛبً انَهٕن انملٔاَٙ فٙ يغبل نمجخ كوح انملو
 :فؽٕاد ٔظك انًمٛبً

عبارة سالبة كموجبة مقسمة ىذه  56 مقياس السلوؾ العدكآف يتكوف من :رموٚف
التهجم، : العبارات على أربعة ؾباالت يبكن أف نطلق عليها أبعاد السلوؾ العدكآف كىي

 كىذه األبعاد ىي الٍب –العدكاف اللفظي، سرعة القابلية لبلستثارة، كالعدكاف غّب اؼبباشر 
براندا بريديباير "تكوف اؼبكوف اغبركي الذم انتهى إليو التحليل العاملي ألبعاد مقياس 

branda brdemier "(637-33 ص) كيف ضوء التحديد الوصفي ؼبفهـو كل بعد من ىذه 
األبعاد األربع، كمفهـو العدكاف مت التطرؽ إُف تعريف العدكاف الرياضي يف لعبة كرة القدـ، 

كما حددت بعض اؼبثّبات كاغباالت الٍب يبكن أف يتعرض ؽبا البلعب أك تنتابو قبل أك اثناء 
 .أك بعد اؼبباراة يف لعبة كرة القدـ

 
 :انًمصٕك ثبنملٔاٌ انوٚبظٙ فٙ نمجخ كوح انملو

ىو سلوؾ انفعاِف يقـو بو البلعب يف مراحل اؼبباراة اؼبختلفة نتيجة لئلحباط أك 
 –لبعض اؼبثّبات، كيستهدؼ ىذا السلوؾ إيذاء اآلخرين أك ما يشّب إليهما بدنيا أك معنويا 

 (177ص 7)" كما أنو ىبتلف من موقف إُف آخر تبعا لنوع اؼبثّب
 :كتتمثل أبعاد اؼبقياس فيما يلي

 .التهجم-1
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 .العدكاف اللفظي-2

 .سرعة القابلية لبلستثارة-3

 .العدكاف غّب اؼبباشر-4
 

 :ٔصف يمٛبً انملٔاٌ انوٚبظٙ -1
عبارة كيقـو اؼبخترب باإلجابة  56     يتضمن مقياس العدكاف الرياضي بصورتو الكاملة على 

 .على كل عبارة طبقا لدرجة تطابقها على حالتو

 
 :ؼوٚمخ رمٛٛى االفزجبه

     بعد تفريغ االستمارة حيث تتم تفريغ كل بعد كما وبتويو من عبارات اهبابية كسلبية 
 :(178 ص8)على حدا حيث نقـو بتحويل الدرجات اػباـ إُف درجات معيارية
 .درجة أبعاد اؼبقياس ىي ؾبموع درجات كل بعد على حدا

 
 :انٍٕبئم اإلؽصبئٛخ

 النتائج كفهمها استخدـ الباحث طمن أجل الوصوؿ إُف النتائج اإلحصائية كاستنبا
 :الوسائل اإلحصائية التالية

 .اؼبتوسط اغبسايب كاالكبراؼ اؼبعيارم -
 .معامل االرتباط بّبسوف -
 ستيودنت" ت" -
 ؼ ربليل التباين -
 (ألفا كركمباخ)معامل الثبات  -
 . من أجل التحليل اإلحصائي للنتائجspssاالستعانة بنظاـ   -
 

 :لوض ٔرؾهٛم ٔيُبلْخ َزبئظ انفوظٛخ األٔنٗ -2
 :عرض نتائج المجموع الكلي للمقياس  -
 (01)جدول   -
لدرجات المقياس للمجموعات األربعة في قياس قيم المتوسطات الحسابية   -

 .الدرجة الكلية لمقياس العدوان

مهاجمون  مدافعون أولى مهاجمون أولى المقياس 
 العينة الكلية مدافعون ناشئون ناشئون

المتوسط  المتوسط الحسابيالمتوسط  المتوسط الحسابيالمتوسط 
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 الحسابي الحسابي الحسابي

 97.990 102.42 97.08 96.71 95.75 الدرجة الكلية
 
لدرجات قيم اؼبتوسطات اغبسابية كالذم يبْب  (01)نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ رقم -

 أف أكرب قيمة يف اؼبقياس للمجموعات األربعة يف قياس الدرجة الكلية ؼبقياس العدكاف
 مهاصبو الناشئْب مث تليها قيمة ،(102.42)بػ مدافعو الناشئْب اؼبتوسط اغبسايب ىي قيمة 

كأقل قيمة يف اؼبتوسط اغبسايب ىي قيمة  ،(96.71)بػمدافعو أكُف   مث تليها قيمة،(97.08)بػ
 . (95.99)  اما فيما ىبص اجملموع الكلي فكاف متوسطو اغبسايب(95.75 )ػبمهاصبو أكُف 
يف قياس اجملموع من خبلؿ ذلك نستنتج أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية  -

 .الكلي ألبعاد مقياس العدكاف 
 ( 2ـ0)جدول  -
بين مجموعات البحث األربعة  نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق -

في المجموع الكلي  (مدافعي أولى، مهاجمي الناشئين، مدافعي الناشئين أولى، مهاجمي)
 .للمقياس

مجموع مربعات  مصدر التباين البعد
 االنحراف

درجات 
 قيمة ف متوسط المربعات الحرية

المجموع 
 الكلي للمقياس

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات 
2711.05 
81716.4 

3 
396 903.68 

206.35 
 

4.379 
 399 84427.5 المجموع

يتبْب أف ؾبموع اؼبربعات بْب اجملموعات بلغ  (02)من خبلؿ اعبدكؿ رقم  يتضح- 
، أما متوسط اؼبربعات بْب اجملموعات بلغ (81716.47)  كداخل اجملموعات بلغ(2711.05)
 f ، فكانت قيمة(399)عند درجة اغبرية  (206.35)كداخل اجملموعات بلغ  (903.68)

، فبا (0.01)  عند مستول الداللة(2.89 ) اجملدكلة اؼبقدرة بػf أكرب من (4.379)احملسوبة  
، مركز اللعب كالصنفيعِب كجود فركؽ دالة إحصائيا بْب اجملموعات كداخلها تبعا ؼبتغّب 

كىذا ما أثبتتو بعض الدراسات منها عدكاف رياضي عاِف،  لديهم مدافعو الناشئْبحيث أف 
دراسة كايس الٍب تشّب إُف أف البلعبْب الناشئْب يكونوف اقل خربة من العيب الدرجة األكُف 
 كرغبة يف ربقيق نتائج أفضل فإهنم يلجئوف إُف مزيد من العدكاف ذباه اآلخرين من البلعبْب 

دبيزة التهجم العاِف مقارنة بأصحاب اؼبناصب يتميزكف مدافعو الناشئْب حيث خلص إُف أف 
 .األخرل
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بين   داللة الفروقمن خبلؿ ما تقدـ من تناكؿ كصفي كربليلي لنتائج ؿبور -
مهاجمي أولى، مدافعي أولى، مهاجمي الناشئين، مدافعي )مجموعات البحث األربعة 

 نستنج أف ىناؾ فركؽ ذات داللة  فبا يؤكد ثبوت في المجموع الكلي للمقياس (الناشئين
 اؼبقَبحة يف بداية الدراسة كالٍب يتناكؽبا ىذا احملور كبالتاِف نقبل صحة الفرضية األولى
مهاصبي أكُف، مدافعي )بْب ؾبموعات البحث األربعة  بْب كجود فركؽالفرضية الٍب تشّب إُف 

كىذا ما تؤكده  يف اجملموع الكلي للمقياس (أكُف، مهاصبي الناشئْب، مدافعي الناشئْب
 .(155ص9) دراسة كايسالدراسات السابقة الذكر منها 

 
 :لوض َزبئظ انًغًٕق انكهٙ ألثمبك انملٔاٌ انوٚبظٙ -
 T المعياري وقيم واالنحراف يبين قيم المتوسط الحسابي (:03 )رقمالجدول  -

بين العبي كرة القدم الناشئين والعبي للدرجة  المجموع الكلي ألبعاد العدوان الرياضي
 .األولى

الدرجة 
 الكلية

ا
 لعدد

اؼبتوسط 
 االكبراؼ اؼبعيارم اغبسايب

T  
المحسو

 بة

T  
ريـة المجدولة

الح
جـة 

در
اللـة 

الد
وى 

مست
 

 القرار

X1 S1 

توجد  0.05 398 2،32 2.43
 داللة

العبو 
الدرجة 
 األكُف

200 96.23 14.977 

البلعبوف 
 13.919 99.75 200 الناشئوف

 
 على العبو الدرجة األكُفتبْب لنا نتائج اعبدكؿ أعبله أف اؼبتوسط اغبسايب  -
البلعبوف أما عند  14.977كىذا باكبراؼ معيارم قدر بػ  96.23 قد بلغ بعد التهجممستول 
 .13.919 كباكبراؼ معيارم قدره 99.75 فقد كاف الناشئوف

 كاف البلعبوف الناشئوفكمن خبلؿ مقارنة النتائج يتنب أف اؼبتوسط اغبسايب لدل  -
يف حْب أف االكبراؼ اؼبعيارم لدل  (96.23>99.75) أم  العبو الدرجة األكُفأكرب منو لدل

 احملسوبة T أما يف ما ىبص قيمة ،(13.919>14.977) كاف أكرب أم العبو الدرجة األكُف
 كىذا عند مستول الداللة (2.32>2.43 )فقد كانت أكرب من اجملدكلة أم 2.41كاؼبقدرة ب 

 كىي درجة تثبت كجود داللة لصاٌف اصطحاب اؼبتوسط (398)  كدرجة حرية(0.05)
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 العيب الدرجة األكُف كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بْب فبا يؤكد علىاغبسايب األكرب 
  .يف مقياس العدكاف الرياضي كالبلعبوف الناشئوف

من خبلؿ ما تقدـ من تناكؿ كصفي كربليلي لنتائج ؿبور العدكاف الرياضي لدل  -
العيب كرة القدـ درجة أكُف أكابر كناشئْب قسم ؿبَبؼ نستنتج أف ىناؾ فركؽ ذات داللة  

 اؼبقَبحة يف بداية الدراسة كالٍب يتناكؽبا ىذا احملور صحة الفرضية الثانيةفبا يؤكد ثبوت 
 العيب الدرجة األكُف كالبلعبوف الناشئوفبْب  كجود فركؽكبالتاِف نقبل الفرضية الٍب تشّب إُف 

أف البلعبْب الناشئْب أكثر عدكانا من  1982 سنة نصدقي نور الديكىذا ما تؤكده دراسة 
يف نظرىم العدكاف وبقق النتائج اعبيدة كذلك لنقص كعلى ذلك فإف  يف العيب الدرجة األكُف

 .  (155ص10)اػبربة عكس العيب الدرجة األكُف
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فبرًخ
 

    إف سلوؾ العدكاف الرياضي حسب رأينا يبقى من اؼبوضوعات اؽبامة يف ؾباؿ علم 
النفس كعلم االجتماع الرياضي كسيظل أىم اؼبوضوعات اعبديرة بالبحث كالتمحيص 

كالدراسة، حيث يرل الكثّب من الباحثْب أف السلوؾ العدكآف الرياضي شأنو شأف أم سلوؾ 
إنسآف متعدد األبعاد متشابك اؼبتغّبات متباين األسباب حبيث ال يبكننا رده غلة تفسّب 
كاحد كأف معظم السلوؾ العدكآف حسب الباحث ىو سلوؾ متعلم من خبلؿ اؼببلحظة 
كالتقليد حيث يتعلم البلعب السلوؾ العدكآف دببلحظة مباذج أخرل كاكتساب السلوؾ 
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العدكآف كسرعة القابلية لبلستثارة لؤلفعاؿ العدكانية الصروبة من خبلؿ اؼبدرب أحيانا كتأكيد 
ىذا السلوؾ من خبلؿ التمرين، كإثارة البلعب باؽبجـو اؽبمجي أك بالتهديدات أك اإلىانات 
كىو عامل يؤدم إُف إنتاج السلوؾ العدكآف، العقاب الزائد كذلك قد يؤدم إُف العدكاف، 

كقد ينتج كذلك عن طريق اؼبضايقة كحب اعبدؿ، الكربياء، اؽبياج، العداء، اإلىانة كاؼبعارضة 
 .كالسلوؾ العدكآف اؼبتمثل يف لـو اآلخرين

كاؼببلحظ يف البطولة كعقاهبم غالبا ما يؤدم إُف السلوؾ أسوأ كاضطراب أشد،  -
كالرياضي اؼبثاِف ىو الذم ال يلـو إال نفسو كال يلـو اآلخرين فإنو وباكؿ أف يصحح سلوكو 
إذا كاف خطأ فإذا تأكد لو أنو غّب خطأ فإنو يدرؾ أف لـو اآلخرين كسلوكهم دليل على 

 .اضطراهبم
كاؼبتتبع للبطولة الوطنية يرل أف ىناؾ اعتقاد خاطئ يتبناه بعض البلعبْب  -

 دبمارسة عدكانية ذباه اآلخرين كتعِب شرعية العدكاف كىي ـالعدكانيْب كىو مشركعية القيا
خرؽ للقوانْب كالقيم كاؼبعايّب كيظهر ىذا اؼبعتقد يف تربير الكثّب من األفعاؿ كاؼبمارسات 

العدكانية يف اجملاؿ الرياضي استنادا إُف اؼببدأ الذم يربر بو البلعبوف العدكانيوف أفعاؽبم بأهنا 
أك أف العدكاف يرفع من تقدير الذات كيتمثل ىذا اؼبعتقد يف إيباف . تتفق كصاٌف الفريق

الشخص العدكآف أنو بعدكانو على اآلخرين كإظهار قوتو البدنية وبقق ذاتو كيزداد تقديره ؽبا 
ألنو األقول كما يعتقد كيبثل ىذا مظهر من مظاىر النقص كالعجز بفرض القوة كالقسوة 
السيطرة على اآلخرين هبدؼ تعزيز قيمة الذات، ككذلك ضعف الضمّب كاختفاء مشاعر 

 .الذنب كالفشل يف اكتشاؼ الضوابط الداخلية للذات
ففي رأينا السلوؾ العدكآف متعلم كمكتسب كإال فما جدكل أف ىبلق اهلل اإلنساف  -

 .كىو قد كرث السلوؾ العدكآف من كالديو
فرياضة كرة القدـ تعتمد أساسا على صبيع النواحي البدنية، اػبططية كالفنية  -

ككذا اؼبعرفية كالنفسية كيف نفس الوقت تتميز بالصعوبة كالتعقيد كيتطلب التفوؽ  (ةكاؼبهارم)
 .فيها توافر العناصر السالف ذكرىا

من البلعبْب، اؼبدربْب، األطباء، )ىذا كقد كثر الكبلـ يف األعواـ األخّبة  -
إُف أنبية كحتمية استخداـ البلعبْب لئلعداد النفسي  (الرياضيْب، األخصائيْب النفسانيْب

للهدؼ  (البدنية، الفنية، اػبططية)فبدكنو ال يبكن أف تتحقق جوانب اإلعداد اؼبختلفة 
 .اؼبتوقع منها
كعموما ففي رأينا أف صور اإلعداد أيا كاف شكلها هبب أف تسعى لتحسْب  -

كتطوير اعبوانب أك اػبصائص اؼبميزة لرياضة كرة القدـ كمنها اؼبقدرة على ربمل العبء 
ككذلك اؼبقدرة على ؾباهبة . النفسي الشديد للمباراة كاؼبتميزة بطوؿ فَبة استمراريتها الزمنية
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كهبب أف . الصعوبات النفسية اػباصة بالبلعب نفسو كالبلعب اػبصم ككل ظركؼ اؼبباراة
نذكر أف رياضة كرة القدـ رياضة صباعية يعتمد النجاح كالتفوؽ فيها على العبلقات الطبية 
كاؼبتبادلة بْب البلعبْب، كما هبب أف توجو أنبية خاصة غبارس اؼبرمى كذلك بإعداده نفسيا 

ففي كل . بشكل خاص فبا وبقق لو اؽبدكء كالطمأنينة يف أم موقف أك ظركؼ أثناء اؼبباراة
األحواؿ على البلعبْب أف يكونوا مالكْب لزماـ أنفسهم كقادرين على الَبكيز كالتمييز خاصة 
ما سبيز باالنفعاالت كالغضب كالعدكانية بقصد الوصوؿ إُف درجة عالية من االتزاف النفسي 

 .كالثبات االنفعاِف
كيف األخّب فقد توصلنا إُف أنو درجة سلوؾ العدكاف الرياضي عند العيب القسم  -

الوطِب األكؿ لؤلكابر كالناشئْب ىو بدرجة عالية كانو يوجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف 
أبعاد سلوؾ العدكاف الرياضي يف بعد التهجم، سرعة قابلية االستثارة، العدكاف غّب اؼبباشر، 
اجملموع الكلي للمقياس لصاٌف البلعبْب الناشئْب كيف اؼبقابل ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بْب 
 .العيب كرة القدـ للقسم األكؿ كالناشئْب يف كل األبعاد على حدا كاجملموع الكلي للمقياس
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Les raisons de la réticence des étudiants du centre 

universitaire de Tissemsilt à  la pratique du sport de 

loisirs 
 

 

Dr. Saidia Houari  

Centre universitaire de tissemsilt 

 

 

Résumé: 

      Les activités physiques et sportives a des fins éducatives jouent un rôle 

important dans l'acquisition des compétences individuels qui leur permettent 

de bien canaliser leur énergie, d’éviter le surplus d’amusement  et positiver 

leur vision du jeu, dans le but de contribuer également à la sensibilité accrue 

de l'équilibre individuel et le sens psychologique de satisfaction, et  prévenir  

des soucis  qui peuvent être confrontés au sein de  la société, tel que les 

troubles du comportement, la toxicomanie et la violence, parce que les 

jeunes de notre société représentent une part importante, le travail sur les 
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soins et les conseils est d'une grande importance dans la prévention de ces 

problèmes. 

      Parce que les jeunes dans les universités, représentent un secteur 

majoritaire en terme de nombre$, qui est très important, il est de notre 

devoir d’accorder l’intention et les soins nécessaires a travers les  directives 

et la prise en charge du nombre académique, la création d’un environnement 

adéquat propice à l’acquisition des compétences dans des bonnes 

circonstances et l’efficacité par la protection de la communauté des 

problèmes qui peuvent se produire. 

      Les études ont montrés que l'activité physique considérée comme l'un 

des modèles d'activités éducatives le plus représenté, attire de plus en plus 

d’étudiants universitaire. Et comme  la wilaya de Tissemsilt se trouve  sur 

un site naturel d’une dimension sur naturel, sa diversité et position 

géographique divers, ainsi que son altitude géographique au-dessus du 

niveau de la mer ont garantis un lieu idéal pour le déroulement de la 

formation du sport d'élite, et la disponibilité de l’endroit qui permet 

d’encourager l'exercice des activités physiques et sportives, comme EL 

MEDAD, qui se caractérise par La végétation qui est  marquée par une 

couverture forestière abondante constituée en majeure partie d’un plateau 

forestier et une fraicheur de  l'air, mais malgré tout ces éléments qui favorise 

le corps humain a être dans son mieux, nous avons observé la réticence des 

jeunes, en particulier les étudiants universitaires de cette wilaya a la pratique 

active de loisirs de sports physiques. 

1 - Introduction et problématique de recherche: 

      l’activités physiques et sportives éducatives jouent un rôle important 

dans l'acquisition par les individus des compétences qui leur permettent de 

bien éliminer les loisirs et profiter d'une manière positive, contribuent 

également à la sensibilité accrue de l'équilibre individuel et le sens 

psychologique de satisfaction, ce qui contribue à la prévention des 

problèmes qui peuvent être confrontés à la société, tels que les troubles du 

ciété représentent une part importante, le travail sur les soins et les conseils 

est d'une grande importance dans la prévention de ces problèmes. 

      Parce que les jeunes dans les universités, représentent un secteur 

majoritaire en terme de nombre, qui est très important, il est de notre devoir 

d’accorder l’intention et les soins nécessaires a travers les directives et la  

prise en charge du  nombre académique,  la création d’un environnement 

adéquat propice à l’acquisition des compétences dans des bonnes 

circonstances et l’efficacité par la protection de la communauté des 

problèmes qui peuvent se produire . 

      Des études ont montré que l'activité physique est  l'un des modèles 

d'activités éducatives qui attire beaucoup d’étudiants (1) (2); et comme la 

wilaya Tissemsilt est située sur un site touristiques naturel très riche 
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géographiquement divers, comme  Tamoqaha  une zone au dessus du niveau 

de la mer qui offre un lieu  de la formation du sport d'élite, et les lieux 

Kmalk qui se pose dans un endroit parfait pour  la pratique active de la 

physique et des sports, mais malgré tout ces éléments qui favorise le corps 

humain a être dans un état meilleur toujours, nous avons observé la réticence 

des jeunes, en particulier les étudiants universitaires de cette wilaya a la 

pratique active de loisirs de sports physiques .Et les questions qui se posent 

sont les suivantes : 
1 - Quel est le pourcentage des étudiants qui ont du temps libre dans la 

journée à l'école? 

2 - Quelles sont les périodes disponibles vides chez les étudiants dans la 

journée d'école? 

3 - Qu'est-ce que les périodes durant les cours qui permettent aux étudiants 

de pratiquer l'activité physique et les loisirs dans la journée d'école? 

4– Combien de fois ou l’activité physique estudiantine  peut se dérouler  

pendant le temps libre par semaine? 

5- Quelles sont les propositions des étudiants à accroître l'utilisation de 

l'activité physique durant les loisirs dans la journée d'école? 

 

2 –  les hypothèses de la recherche:  
      A travers toutes ces questions on doit formuler les hypothèses  suivantes: 

2-1 - Il n'y a pas de différence entre les étudiants masculins et féminins dans 

la proportion de leur temps libre dans la journée d'école  

2-2 - Il n'y a pas de différences entre les étudiants masculins et féminins 

dans les périodes de temps libre à leur disposition dans la journée 

d'école 

2-3 - Il n'y a pas de différences entre les étudiants masculins et féminins 

dans les périodes où la pratique de l'activité physique durant les loisirs 

dans la journée à l'étude. 

2-4 - Il n'y a pas de différences entre les étudiants de sexe masculin et de 

sexe féminin dans un certain nombre de fois où ils peuvent pratiquer 

une activité physique pendant leur temps libre par semaine. 

2-5 - Il n'y a pas de différences entre les étudiants masculins et féminins 

dans les propositions visant à accroître la motivation de l'activité 

physique durant les loisirs au cours de la journée d’école. 

2-6 - Il n'y a pas de différences entre les étudiants et étudiantes de la qualité 

des activités sportives qu'ils veulent faire dans le temps libre pendant 

la journée scolaire. 

 

3 - Objectifs de la recherche: 

          À travers les questions précédentes et hypothèses présentées on peut 

déterminer les objectifs de l'étude comme suivant: 
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3-1 - Identifier le pourcentage de tous les étudiantes et les étudiants qui 

disposent de temps libre pendant la  journée de cours  et la différence 

entre ces deux pourcentages 

3-2 - Identifier les périodes non occupées disponibles  pour  les deux 

étudiants: de sexe masculin et de sexe féminin pendant la journée 

scolaire et la différence entre les deux taux 

3-3 - Identifier les périodes du cours dans laquelle se trouve les étudiants de 

l'activité physique durant les loisirs dans la journée d'école. 

3-4 -Identifier le nombre de fois  de pratique sportives  pour les étudiants et 

les étudiants de l'activité physique durant les loisirs par semaine, et les 

différences entre leur descente respectif 

3-5 - Identifier les étudiants de propositions et les étudiants qui sont liés à la 

demande croissante de l'activité physique en temps de loisir au cours 

de la journée d'école et les différences entre la lignée de chaque 

proposition 

3-6 - se familiariser avec la qualité des activités que vous voulez tous les 

étudiants et les étudiants dans l'exercice de temps libre pendant la 

journée d'école et les différences entre leurs boîtes de la lignée chaque 

activité qu'ils veulent. 
 
4 - L'importance de la recherche: 

         cette recherche est importante a cause des points suivants: 

4-1 - pour identifier la taille de l'espace disponible pour les étudiants au 

cours de la journée d’école. 

4-2 - les étudiants à identifier des propositions pour augmenter l'intérêt dans 

la pratique active des sports de loisir au cours de la journée d'école. 
 

5 - les termes de recherche: 

5.1 - activités éducatives: 

          programmes pratiquées par les étudiants en option, qui sont  inclus 

dans le programme de l'étude et qui vise à réaliser une croissance à travers la 

réalisation de leurs besoins de base, et d'augmenter la capacité d'auto - 

expression, et le développement de la bonne citoyenneté et le moral. 
 
5.2 -Temps de loisirs: 

         une période ou il n'y a pas de travaux pratiques dans le calendrier 

scolaire ou  de conférences à l’université. 
 

6 - les études antérieures et similaires: 

6-1 - . Étude Al Hamahmi Mohammed  et Abdul Rahman Zafar (1997)  

visent à identifier les aspects de l'activité de temps libre aux étudiants de 

l'université Umm Al- Qura avec différentes disciplines scientifiques ou sont 

inclus l' échantillon de l'étude (35) étudiants données ont été recueillies par 

un questionnaire  menée sur le traitement statistique des données en utilisant 
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les fréquences, les pourcentages et (Ca2), les conclusions  ont démontrées 

que les étudiants durant les moments de loisirs ne font pas de  marche à 

pied.  Jogging. football. tennis de table. volley 
(1). 

 
6-2 étude Niat Mohammed Jibril et autres (2005) visent à identifier les 

raisons de tailles écolières dans le lycée d’Alexandrie pour participation à 

des activités physiques à l'école, où le chercheur a choisit un échantillon de 

(500) étudiants et a conçu un questionnaire pour recueillir des données et les 

a traité de manière statistique car ces données en utilisant des tests ont une 

très grande importance (v) Les résultats de l’etude suggèrent que les facteurs  

sociaux et économiques occupent le premier rang dans l'influence de la 

pratique ensuite le facteur  sportive a la santé physique qui vient dans au 

second rang suivant en termes d'impact sur la demande des étudiants sur 

l'activité physique à l'école (2). 
 
6-3 - Etude Abderrahman Ahmed et Zafar Ismail Hamid (2004)   
visant à identifier les types d'activités promotionnelles qui attire les étudiants 

de l'Université du Roi Saoud à Riyad pendant les vacances d'été les 

chercheurs ont choisit un échantillon d'étudiants qui a atteint  (541) et 

l'utilisation de questionnaires pour  recueillir des données. et le traitement 

statistique ensuite de formulaire de collecte de données de l'étude en 

utilisant les (Ca 2) les résultats des étudiants d’étude en échantillon a 

démontré que les pratiquant privilège les  activités religieuses, sportives et 

orientation sociale par apport aux activité artistiques. 

6-4 - Etude Ikhlas Mohamed Abdel Hafiz (1999): Cette étude visait à 

identifier les raisons de la réticence des étudiants à la pratique de l'activité 

sportive universitaire et  inclus une étude de l'échantillon sur 300 étudiants 

de collèges pratiques et les pratiques théoriques et pratiques pour l'activité 

sportive et le chercheur a utilisés sous forme de base de données  préparée 

avec la collecte de traitement statistique en utilisant le t - test et les résultats 

ont entraîné des raisons de la réticence des étudiants de la pratique d’activité 

sportive en raison de l'horaire des cours et la non organisation  de l'activité 

physique au sein de l'Université 
( 2 ). 

 

6-5 - . Étude Labib Ahmad Lamghir (1994) visait à identifier les obstacles 

à la pratique de l'activité sportive dans les universités comprise dans la 

même étude (517) étudiants de l'Université du Caire et l'utilisation du 

formulaire de collecte de données sous  référendum ouvert et le traitement 

statistique des données de l'étude en utilisant la méthode du lien et  cette 

étude a démontrée qu’il existe une relation entre les deux. 

 

6-6 - . L'étude AYnsuk et les autres  (2003) 
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          visait à déterminer l'étendue de la validité d'une mesure des activités 

éducatives pour savoir la capacité des étudiants à la réalisation avec  

inclusion de  l' échantillon de l'étude (934) des étudiants de collèges et 

lycées et l’utilisation de la collecte de données de mesure de la performance 

dans les activités éducatives qui ont  montrés la  mesure des résultats de 

validité comme un indicateur de la capacité de connaitre  les elements 

talentueux
 (3). 

 

6-7 – étude mené par Aida Abdel Aziz Mostafa (2004): Une étude visant 

à identifier les activités de loisirs pour les étudiants étrangers à l'Université 

américaine du Caire a opté pour la même recherche (124) hommes et 

dispose de toutes les données qu'il contient à travers la forme afin de 

déterminer les activités de loisirs à la même étude où les données traitées 

statistiquement en utilisant le coefficient. le lien vers les rangs et a 

clairement fait savoir que les résultats de l'activité sportive de l'étude au 

premier rang parmi les activités de loisirs pratiquées par la même les 

étudiants étudient dans leur temps libre 
(1)

 

 

7 – faire des commentaires sur des études connexes et tirer 

profit de ces études: 
A partir de ces études qui ont chacune un objectif précis, comme d'identifier 

les activités de loisirs pratiquées par les étudiants à loisir, et  dans les études 

par Mohamed Alhamahmy et Abdul Rahman Zafar, Jennifer et les autres, 

Aida Abdel - Aziz  .Le but d’autres etudes etaient d’identifier les obstacles à 

l'activité physique, comme dans les études de Niat Mohammed Jibril, et 

Ikhlas Mohamed Abdel Hafeez, et Labib Ahmad, tout en visant à déterminer 

l'impact des activités de loisirs pour les étudiants, mais l'intérêt dans 

l'identification du temps de loisirs à la disposition des étudiants dans le  jour 

et suggestions pour aller vers  l'activité physique qui n'a pas été abordé de 

manière adéquate dans le cadre de référence pour des études connexes, ce 

qui signifie que cette étude contribuera à l'enrichissement de ce cadre, et 

contribue à l’accomplissement de ce qui suit: 

1 – l’étude doit comprendre  la même échantillons d’etudiants et etudiantes 

car dans certaines études antérieures, en particulier celles menées sur les 

étudiants, comme dans toutes les études de Ahamahmy et Mohammed 

Abdel -Rahman changeur Zafar Ahmed Labib n'a pas eu une telle 

diversité. 

2 – Utilisation du questionnaire comme un outil de collecte de données, car 

Jennifer et les autres, Mohammed Ahamahmy, ont utilisé les 

échantillons de Niat Jibr . 

3 - traitement statistique des fréquences et les pourcentages et le calcul des 

différences entre les pourcentages a travers l’itérations où le compte est 
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utilisé dans les études de deux Alhamahmy et Mohammed Abdel - 

Rahman Zafar, qui a également été guidé par l'étude de la Ikhlas Abdul 

Hafeez dans l'utilisation d'une des méthodes concurrentielles pour 

mesurer les différences entre les pourcentages de cette recherche. 

 

8 – la méthodologie et les procédures de la recherche: 

8.1 - Méthodologie de la recherche:  
         Nous avons utilisé une approche descriptive en utilisant une méthode 

de scan et pour  s’adapter la nature de la recherche. 

 

8-2 - L’échantillon de recherche: 

         L’échantillon de l'étude est composé de (499) étudiants  et etudiante, 

où le nombre d'étudiants (299) et le nombre d'étudiantes (200 étudiants) des 

étudiants du Centre universitaire de Tissemsilt dans les 5 departements. 

d’une manière arbitraire a partir de 3956 étudiants et étudiantes. Qui est de 

12,61% . 

 

8-3 –L’Outil de recherche:  

         Pour atteindre les objectifs de l’étude, le chercheur a élaboré un 

questionnaire et donc avec l'aide de références et études antérieures et en 

suivant  les étapes: 

A - identifier les thèmes pour arriver a atteindre les objectifs de la recherche  

B - la formulation des questions pour chaque axe, en tenant compte de la 

simplicité de la méthode et du manque d'attention et de prolongation 

C - application pilote du questionnaire: 

         Le chercheur de la période de 5/11/2010 à 12/11/2010 soustrayant le 

questionnaire sur un échantillon d'étudiants numérotés (32) étudiants de 

certains étudiants de la même recherche afin de déterminer l'étendue et la 

clarté de la formulation des déclarations et aussi  propre proposition pour 

Les résultats ont montré l'existence d'un accord entre les points de vue des 

répondants sur la proposition d'ajouter deux activités pour les activités 

sportives dans la liste des veaux des etudiants pour  exercer  durant le temps 

libre .la réponse était basée sur deux activités qui sont le karaté laquelle la 

valeur de coefficient de contrat de son 65 t et Judo et atteint un coefficient 

de contrat la capacité de 68. 
 
8.3.1 – Le calcul de la sincérité du questionnaire: 

         Le chercheur a présenté le questionnaire après l'addition des experts 

proposés et des professionnels expérimentés afin de calculer l'honnêteté 

virtuel. pour expliquer les résultats du traitement statistique des points de 

vue des experts sur la sincérité du questionnaire. 
 
8.3.2 - Le calcul de la stabilité du questionnaire: 
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         Le questionnaire a été appliquée sur  (36) étudiants parmi les étudiants 

de la même recherche dans la période du 10/12/2010 au 14/12/2010, puis ré- 

appliquer  dans la période du 05/01/2011 au 31/12/2011 de 82%, ce qui 

indique que les conditions du questionnaire ont  constamment rehaussées. 
 
8-4 - traitement statistique: 

          Le Chercheur utilise les méthodes statistiques suivantes parce quelle 

correspond a  la nature des données et les objectifs de la recherche. 

A - duplicata - Ratios - le coefficient de corrélation - calculer la différence 

entre deux proportions. 
 
9 - Présentation et discussion des résultats: 

         Ce qui suit est une présentation et la discussion des résultats pour  

parvenir à répondre à des questions et confirmer des hypothèses . 

le niveau de 

signification 

de ( 0.05)  

coefficie

nt de 

correlati

on 

ETUDIANTES ETUDIANTS 

Non sig 45 

pour 

cent 

Le nombre 
d'étudiantes a 

du temps libre 

Nbre 

ETUDIAN

TES 

pour 

cent 

Le nombre 

d'étudiants 

a du temps 
libre 

Nbre 

ETUD

IANT

S 

76.5% 153 200 79.2% 237 299 

Tableau (1): Représente le pourcentage de tous les étudiants qui ont du temps libre dans la 

journée d'école et la différence entre ces deux pourcentages. 

         Les résultats indiquent le tableau que la proportion de 79,2% des 

étudiants et 76,5% des étudiantes avait du temps libre dans la journée 

d'école. Cela signifie que la très grande majorité des étudiants de la même 

recherche a du temps libre, et ce résultat sera le chercheur a répondu à la 

question que j'ai pris votre identification sur le rapport les étudiants qui ont 

un vide dans la journée d'école. 

         Il est à noter que ce résultat n'est pas cohérent avec les résultats d'une 

étude Mohammed Alhamahmy, qui peut être due à la différence dans 

l'échantillon, car ils contiennent la même étude, les étudiants comme elle 

peut être due à une différence dans le système d'enseignement en même 

chacun des deux recherches, et renvoie le calcul de la différence entre le 

pourcentage d' chacun des étudiants qui ont le temps de recherche d'un vide 

particulier qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux taux, ce 

qui confirme l'hypothèse première recherche  
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Tableau (2) : Représente pourcentages de périodes d'étudiants disponibles pour les temps 

vide pendant la journée d'école et les différences entre ces pourcentages. 
 

         Illustre les pourcentages des étudiants dans le tableau que la période de 

temps d'une heure peut-être atteint le plus haut taux atteint 29,4%, ce qui 

occupe la première commande arrive à la deuxième période de classement 

de durée deux heures, dont le pourcentage atteint 27,4% et se classe dans la 

troisième période avec une durée de moins d'une heure, ce qui représente 

23%, tandis que le classement quatrième et dernier a été réalisé pour la 

période d'une durée de plus de deux heures, qui ont représenté 20% et en ce 

qui concerne les proportions pour les étudiants de sexe féminin qui a été 

réalisé pour la période d'une durée d'une heure une plus forte proportion se 

situait à 0,29%. occupe ainsi le classement premier. vient dans la deuxième 

période d'une durée de deux heures, qui représentait classé 0,27% la 

troisième période d'une durée de moins d'une heure, ce qui représente 22%, 

tandis que quatrième rang a été réalisé pour la période, qui s'étend à plus de 

deux heures, ce qui représentait 0,21% 

         Ces résultats ont permis au chercheur de répondre à la deuxième 

question sur  les périodes d'identification disponible vide pour les étudiants 

masculins et féminins dans la journée d'école, et il convient de noter que 

l'absence de différents rangs qui ont été apportées aux pourcentages de deux 

étudiants masculins et féminins à des périodes dans le tableau signifie que le 

temps disponible pour chacun d'entre eux presque est symétrique et se réfère 

au différences entre les pourcentages dans le tableau à l'absence de 

différences entre les rapports qui ont été obtenus pour les étudiants 

masculins et féminins de toutes les périodes de temps disponibles pour les 

vide, et ceux-ci ont été le résultat de la deuxième hypothèse de recherche. 

 

le niveau de 

signification 

(0.05) de 

coeffi

cient 

de 

correl

ation 

ETUDIANTES ETUDIANTS 

la 

durée 
Classe

ment 

pour 

cent 

la 

repetition 

Classe

ment 
pour cent 

la 

repetiti

on 

statistiqueme

nt 
8.33 2 30% 60 4 15.05% 45 30min 

le niveau 

de 

significati

on 

(0.05) de 

coeffic

ient de 

correla

tion 

ETUDIANTES ETUDIANTS 

la durée Classe

ment 

pour 

cent 

la 

repetiti

on 

Classe

ment 

pour 

cent 

la 

repetiti

on 

Non sig 0.5 3 22% 44 3 
23.07

% 
69 

Moins 

d'une 

heure 

Non sig 0.2 1 29% 58 1 29.4% 88 
une 

heure 

Non sig 0.05 2 27% 55 2 27.4% 82 2 heures 

Non sig 1.5 4 21.5% 43 4 20% 60 
Plus de 2 

h 
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significative 

statistiqueme

nt 
significative 

5.94 1 52.5% 105 2 31.10% 90 45min 

statistiqueme
nt 

significative 
11.43 3 10% 20 1 35.11% 105 60min 

statistiqueme
nt 

significative 
8.75 4 7.5% 15 3 19.73% 59 

Plus de 

1 h 

Tableau (3): représente les pourcentages d'étudiants pour les périodes d'exercice de sport 

activité durant les loisirs par jour et les différences académiques entre ces 

pourcentages. 
 
         Indique les ratios pour les étudiants de la table (3) que la période de 

temps qui correspond à (60 minutes) a été classé au premier rang en termes 

de pourcentage d'étudiants qui souhaitent poursuivre une activité sportive 

où, où le ratio était de 35,11% et est entré dans la deuxième période d'une 

durée (45 minutes), où le pourcentage d'étudiants par 31,10% 

         La troisième place est obtenu par T. période de temps d'une durée de 

plus de 60 minutes, où le pourcentage d'étudiants par 19,73%, tandis que 

quatrième rang venus une période de temps qui correspond à (30) minutes, 

Où le pourcentage d'étudiants par 15,05 %, en ce qui concerne les étudiantes 

indique la charge de la période de temps d'une durée (45 minutes) a été 

classée première, où le pourcentage d'étudiantes de 52,5% et s'est classé 

deuxième période d'une durée (30 minutes) où le pourcentage d'étudiantes 

de 30, tandis que le troisième rang il ya eu une période de temps d'une durée 

(60 minutes) où il a été un rapport de 10%, est entré dans la quatrième 

période d'une durée de plus de 60 minutes, où le pourcentage d'étudiantes 

par 07,5%, et ces résultats ont été possibles pour le chercheur de répondre 

sur la question de la troisième recherche de  périodes d'identification dans 

lequel les étudiants et étudiantes de l'activité physique durant les loisirs dans 

la journée d'école, et il convient de noter que ce qui a été atteint à partir des 

résultats montre que les périodes de temps où les étudiants pratiquent une 

activité où inférieures à celles des étudiants et peut-être en raison de la 

différence dans les éléments de construction de la structure humaine des 

deux genres, ce qui peut entraîner une diminution de la capacité des étudiants 

à l'exécution pendant de longues périodes, par rapport aux étudiants, et en ce 

qui concerne le calcul des différences entre les pourcentages dans le tableau 

on prend note de l' existence de différences significatives entre les 

proportions d'étudiants masculins et féminins de toutes les périodes de temps 

de l'exercice de l'activité sportive, ce qui signifie que la troisième hypothèse 

de recherche et peut donc être rejetée et peut-être la raison pour cela est dû à 

des composants mentionnés ci-dessus de la différence dans la construction 

physique de deux étudiants masculins et féminins. 
 

le niveau de coefficie ETUDIANTES ETUDIANTS Nombre de fois 
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signification 

(0.05) de 

nt de 

correlat

ion 

Classe

ment 

pour 

cent 

la 

repetition 

Classe

ment 

pour 

cent 

la 

repeti

tion 

où la pratique 

de l'activité 

physique par 

semaine 

statistiquement 
significative 

26.60 1 65% 130 3 11.70% 35 01 fois 

statistiquement 

significative 
9.76 2 22.5% 45 2 51.83% 155 02fois 

statistiquement 

significative 
11.90 3 12.5% 25 1 36.45% 109 03fois 

Tableau (4): Représente les ratios d'étudiants qui peuvent consommer  en  

boucles des activité physique d'exercice durant les loisirs dans une semaine, 

et les différences entre ces pourcentages .Désigne les ratios des du 

pourcentage d'étudiants qu'ils peuvent pratiquer l'activité physique deux fois 

par semaine qui a été classé en premier parmi les proportions d'étudiants 

atteignant 51,83%, se place deuxième le pourcentage d'étudiants qui ne 

peuvent pratiquer l'activité sportive trois fois par semaine, pour atteindre 

36,45%, tandis que la troisième place est venu où le pourcentage d'étudiants 

qui ne peuvent pratiquer l'activité physique une fois par semaine, pour 

atteindre 11,70%, et par rapport aux étudiantes le calcul indique le 

pourcentage de ceux dans le premier rang qui peuvent pratiquer l'activité 

physique une fois par semaine. et le  pourcentage de 65%, tandis que le 

pourcentage des étudiantes qui peuvent pratiquer une activité physique deux 

fois par semaine s'élève à 22,5%, et sont venus à la troisième place, le 

pourcentage des étudiantes qui peuvent pratiquer l'activité sportive trois fois 

par semaine a atteint 12,5%, et ces résultats ont été confiés au chercheur 

pour  répondre à la question de la quatrième phase de la recherche et 

l’identification du nombre de fois du  potentiel de l'exercice des étudiants et 

étudiantes de l'activité physique durant les loisirs par semaine, avec le  

nombre de fois où les étudiants peuvent accepter la pratique de l'activité 

physique (plus bas que le  comparant avec le nombre des étudiants) et ce 

résultat confirme l’étude compatible avec ce qui est venu d'étudier Ikhlas 

Abdul Hafeez de la réticence des étudiants à la pratique de l'activité 

physique (2) le chercheur croit que la raison pour cela est dû à l'd'une 

différence dans les éléments forme corporelle entre tous les étudiants, il 

convient de noter que le calcul de la différence entre les pourcentages de 

l'existence de différences significatives entre les proportions des deux 

étudiants de sexe masculin et de sexe féminin dans chacun des élément de la 

table et cela signifie pas de quatrième la recherche d'hypothèses de santé  

le niveau de 

signification 

(0.05) de 

coeffici

ent de 

correla

tion 

ETUDIANTES ETUDIANTS 

la durée Classe

ment 

pour 

cent 

la 

repetit

ion 

Classe

ment 

pour 

cent 

la 

repeti

tion 

statistiquement 

significative 
9.66 5 

05.5

0% 
11 7 02.67% 8 

Augmenter 

université de 

subvention 
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statistiquement 

significative 
4.28 3 10% 20 4 07.02% 21 

Fournir des 

livres et 

références 

statistiquement 

significative 
4.2 6 

04.5

0% 
9 5 06.68% 20 

La fourniture 

de repas 

riches 

statistiquement 

significative 
6.3 4 08% 16 3 14.38% 43 

Sportswear 

fournir des 

prix 

favorables 

Non sig 0.96 1 46% 92 1 43.14% 129 

Et un motif 

sous la forme 

d'un sport 

des points 

supplémentai

res 

Non sig 2.5 7 
02.5

0% 
5 6 03.01% 9 

Fournir des 

outils et des 

équipements 

de sport 

modernes 

statistiquement 

significative 
4 8 02% 4 8 01.67% 5 

Fournir des 

instructeurs 

qualifiés 

Non sig 

 
0.03 2 

21.5

0% 
43 2 21.40% 64 

Intérêt à 

coordonner 

l'utilisation 

du temps 

scolaire pour 

qu'il 

contienne les 

périodes 

consacrées à 

l'activité 

physique 

Tableau (5): Représente le ratio de frais des étudiants sur chacune des propositions visant à 

accroître l'absorption de l'activité physique et les différences entre ces 

pourcentages 
 
        Décrit les proportions d'étudiants dans le tableau que la proposition de 

l'existence d'un motif athlète sous la forme de points supplémentaires a 

atteint son plus haut niveau 43.14% et  occupe la première place et vient à la 

deuxième place de l' attention particulière du calendrier de format scolaire 

proposé pour qu'il contient les périodes consacrées à l'activité physique, qui 

pourras atteindre par apport a son 21,40 %, et qui occupe la troisième place 

de la proposition sur la fourniture de vêtements de sport à des prix 

favorables où il ya eu un rapport s'établit à 14,38%.  soit arrangement (4). 

(5). (6). (7). (8) a été fait pour les propositions pour la fourniture de livres et 

de références. Fournir des repas nutritifs riches, en fournissant des outils et 

des équipements modernes de salle de gym, l'augmentation de l'université 

d'octroi, des instructeurs qualifiés, où le pourcentage de chacune des 

propositions 7.02%, 06,86%, 3,01%, 2,67%, 1,67%, respectivement, en ce 

qui concerne les proportions pour les étudiants de sexe féminin, la 

proposition de l'existence d'un motif athlète sous la forme de points 

supplémentaires peut aussi lui apporter un plus élevé atteignant 46%, et cela 
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vient dans le premier ordre est venu à la deuxième place du projet Une 

attention particulière au calendrier de l'école pour qu'il contienne les 

périodes consacrées à l'activité physique, où le pourcentage a atteint son 

propre 21,5%, et est venu en troisième lieu, la proposition sur la fourniture 

de livres et de références scientifiques a augmenté de 10%, tandis que les 

rangs de (4) à (8) a été fait des propositions pour repas riches, d'augmenter 

l'université de subvention, fournir un équipement de salle de sport moderne, 

en fournissant des formateurs qualifiés, qui représentaient chacune de ces 

propositions 4,5% .5.5%. 2,5% et 2%, respectivement. 

         Ces résultats peuvent être possibles de répondre à la question de vos 

propositions de recherche cinquième d'identifier les étudiants à augmenter 

l'absorption de l'activité physique durant les loisirs au cours de la journée 

d'école 

         Il convient de noter que l'intérêt de la coordination du programme de 

l'école pour qu'il contienne les périodes consacrées à la pratique de l'activité 

physique comme une proposition fait référence à une grande proportion 

d'étudiants dans la recherche et cela est conforme à ce qui était le résultat de 

Ikhlas et de l’étude Abdul Hafeez (2) de la nécessité de prêter attention  au 

facteur du temps au sein de l’ecole pour pratiquer une activité physique, et 

en ce qui concerne les différences entre les pourcentages dans le tableau (5), 

il est clair que le manque de différences significatives entre les proportions 

d'étudiants masculins et féminins sur les propositions de l'existence d'un 

motif athlète sous la forme de points supplémentaires, et la fourniture 

d'outils et de matériel de sport moderne, et attention à la coordination des 

horaires de l'école afin qu'il contient des périodes consacrées  à l'activité 

physique, ce qui confirme l'acceptation de la 5 eme hypothèse de la 

recherche. 

         En ce qui concerne le reste de la table des propositions. Il existe des 

différences significatives entre les pourcentages de chacun des étudiants, ce 

qui indique que l'hypothèse 5 est fausse par apport aux autres  propositions. 
 

10 - Conclusions: 
         En se basant sur les résultats de la recherche illustrés par le chercheur 

on peut énumérer les conclusions suivantes: 

Tout d'abord, les conclusions relatives à l'identification du pourcentage 

d'étudiants qui ont le temps libre dans la journée scolaire et la durée pour  

chaque catégorie. 

1 - Les résultats ont montré que la très grande majorité des étudiants ayant 

un .56.8%, et la proportion écrasante des étudiants et des.76.5% ont du 

temps libre pendant la journée scolaire à l' université, les résultats ont 

montré qu’il n’existe pas de différences significatives entre ces deux 

pourcentages. 
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2 - Les résultats de la recherche ont montrés que la très grande majorité des 

étudiants ayant un .56.8% et la proportion écrasante des étudiants et des. 

56.5% du temps libre de  durée entre une et deux heures au cours de la 

journée d'école, et les résultats ont montré l'inexistence de différences 

significatives entre ces deux pourcentages. 

         Deuxièmement, les conclusions concernant les périodes au cours 

desquelles les étudiants peuvent pratiquer l'activité sportive durant les loisirs 

à l’université. 

1 - Les résultats de la recherche montrent que la très grande majorité des 

étudiants ayant un .66.8% peuvent effectuer  l'activité physique pour une 

période (45-65 minutes) pendant le temps libre. et les résultats ont 

montré que la très grande majorité des étudiants avec un.82.5% peuvent 

pratiquer l'activité physique au cours de leur temps libre pour une 

période qui dure entre (45-30 minutes) Les résultats indiquent également 

l'existence de différences significatives entre les proportions d'étudiants 

masculins et féminins pour les périodes d'exercice chacune d'elles pour 

l'activité physique durant les loisirs. 

2 - Les résultats démontrent   que la très grande majorité des étudiants ayant 

un .88.2% peut exercer une activité physique pour un certain nombre de 

fois entre (deux fois - trois fois) par semaine et que la très grande 

majorité des étudiants et des .87.5% peut exercer une activité physique 

pour un certain nombre de fois où ils peuvent activité physique par 

semaine. 

         Troisièmement, les conclusions concernant les propositions visant à 

accroître la motivation des étudiants à exercer une activité physique durant 

les loisirs à l’université. 

1 - Les résultats ont montré que  plusieurs étudiants ont acceptée l'activité 

sportive par motivation, des notes supplémentaires, et l' attention 

particulière proposé de coordonner le calendrier des études, de sorte qu'il 

contient les périodes consacrées à la pratique de l'activité sportive où le 

total des pourcentages d'étudiants sur ces propositions .64.5% et le 

pourcentage total d'étudiants sur les 67,5% les résultats ont également 

montré une absence de différences significatives entre le pourcentage de 

tous les étudiants sur ces deux propositions. 

 

11 – Recommandations: 

         Dans les mêmes résultats de l’étude; le chercheur conseil d'encourager 

les étudiants à pratiquer une activité physique durant les loisirs au cours de 

la journée d'école par le texte suivant: 

A - trouver un motif sous la forme d'un sport par points supplémentaires. 

B - Attention à coordonner le calendrier afin que l'école dispose d'une 

période d'activité physique de spécialité 
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C - fournir les outils nécessaires pour la pratique de divers sport physique 

active 

D - profiter de l'environnement géographique et des sites touristiques 

comme une incitation à augmenter la popularité de la pratique d'activités 

physiques. 

E - . La disponibilité de formateurs qualifiés pour chaque activité comme le  

tennis de table, Gymnastique.. etc. Et - sensibiliser les étudiants de 

bonnes conditions pour l'organisation d'exercices et des Quizes. 

G - éduquer les étudiants d'une manière performante et  correcte pour 

exécuter et organiser les compétitions 
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يفٕٓو انمٛبكح اإلكاهٚخ نلٖ يَئٕنٙ األَلٚخ انغيائوٚخ 
 نكوح انملو نهواثؽخ انًؾزوفخ انضبَٛخ

 
 َؾبل ؽًٛل: ك

 انًوكي انغبيمٙ رًََٛٛهذ
 

 :يهقص انجؾش
 لقد أصبحت القيادة اإلدارية للفرؽ الرياضية ميدانا من ميادين الدراسات العلمية     

كمهنة من اؼبهن ؽبا قواعد معركفة كأصوؿ ثابتة، بعد إف أصبحت اؼبؤسسات الرياضية .اغبديثة
مؤسسات تعاًف مشكبلهتا بأسلوب علمي يقـو علي الدراسة كالتحليل، كىبضع للتفكّب 
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 كالقيادة اإلدارية الفعالة تلعب دكرا بارزا ،كاالستقراء كيلتـز بأدكات التقؤف كالقياس اؼبوضوعي
يف قباح اؼبؤسسات الرياضية، كيف رفع مستول العمل كىي الٍب تنسق كتوجو جهود أفراد 

فالقائد الرياضي ىو شخص ذك الرؤيا البعيدة . التنظيم صبيعا كيف ربقيق أىداؼ اؼبنظمة
الذم وبافظ على االذباه الذم يسّب فيو التنظيم كوباكؿ تغّبه ليستجيب للتطورات اػبارجية 
يف البيئة احمليطة كيركز بدكره على إعادة ربديد أىداؼ التنظيم كوبفز األعضاء ليصلوا إُف 

        .درجة عالية يف ربقيق األىداؼ
كال يعِب ذلك أف للقائد السلطة اؼبطلقة يف إعادة ربديد األىداؼ، كلكنو هبب أف     

يتصرؼ يف ضوء القوم اػبارجية اؼبؤثرة يف التنظيم كضغوطات كأراء ذكم اؼبركز كالقدرة كيتبع 
فمن ىذا يتضح أف عملية  .خطة عمل من شاهنا أف تتحقق قباحا ضمن ىذه اؼبعطيات

اإلشراؼ كالقيادة كناحية أساسية ككوظيفة ىامة من كظائف اإلدارة تتعلق بنقطتْب 
كالثانية كىي  .أساسيتْب، األكُف كىي معرفة اؼبفاىيم كاؼببادئ كالوسائل اؼبتاحة للقائد اإلدارم

إمكانية التحليل اؼبوقفي للحالة  كأساس لتقرير  ماىي اؼببادئ كاؼبفاىيم  كالوسائل  الٍب  
 .تكوف أكثر  تأثّبا يف معاعبة  تلك  اغبالة

 
Résumé: 

         L’administrative des équipes sportives Est devenue des zones d’études 

scientifiques modernes. Et les professions ont des règles connues et des 

immobilisations, après qu’il soit devenu les institutions sportives des 

institutions pour faire face à leurs problèmes de manière scientifique basée 

sur l’étude et l’analyse, et est soumis à la réflexion et l’induction et s’engage 

à l’évaluation des outils et une mesure objective, et Une gestion efficace et 

le leadership joue un rôle prépondérant dans le succès des institutions 

sportives, et à élever le niveau de travail qui est coordonné et dirigé les 

efforts de tous les membres de l’organisation dans la réalisation des objectifs 

de l’organisation, UN leader est quelqu’un qui porte une vision lointaine qui 

préserve l’orientation de l’organisation et essayer de changer pour répondre 

aux évolutions externes dans le milieu environnant et, à son tour, met 

l’accent sur la redéfinition des objectifs de l’organisation et motiver les 

membres à atteindre un haut degré de réalisation des objectifs. 

Cela ne signifie pas que le pouvoir absolu du chef de file de la redéfinition 

des objectifs, mais doivent agir à la lumière de la forte influence étrangère 

dans l’organisation et la pression et avec des vues sur le centre et la capacité 

et le suivi du plan d’action sera un succès dans ces données. Il est clair que 

le processus de supervision et de leadership coté de base et en fonction des 

fonctions de gestion importantes liées à deux points essentiels, d’abord, la 

connaissance des concepts, des principes et des moyens à la disposition des 

administratifs en chef. Et la seconde est la possibilité d’analyse de la 
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situation comme une base pour déterminer quels sont les principes, concepts 

et méthodes qui sont plus efficaces dans le traitement de cette affaire. 

 

 :يمليخ ٔيْكهخ انجؾش-1
لقد أصبحت القيادة اإلدارية للفرؽ الرياضية ميدانا من ميادين الدراسات العلمية     
كمهنة من اؼبهن ؽبا قواعد معركفة كأصوؿ ثابتة، بعد إف أصبحت اؼبؤسسات  .اغبديثة

الرياضية مؤسسات تعاًف مشكبلهتا بأسلوب علمي يقـو علي الدراسة كالتحليل، كىبضع 
 .للتفكّب كاالستقراء كيلتـز بأدكات التقؤف كالقياس اؼبوضوعي

كالقيادة اإلدارية الفعالة تلعب دكرا بارزا يف قباح اؼبؤسسات الرياضية، كيف رفع مستول     
. العمل كىي الٍب تنسق كتوجو جهود أفراد التنظيم صبيعا كيف ربقيق أىداؼ اؼبنظمة

كيتمتع القائد بالقدرة على تقدٔف أىداؼ ؿبددة ككاضحة، كبتحديد األعماؿ الٍب 
تساعد على ربقيق أىداؼ اعبماعة ،ككضع اػبطط السليمة اؼبتكاملة، ككضع الرجل اؼبناسب 
 يف اؼبكاف الذم يتناسب كقدراتو الفردية كتوفّب الفرص الكافية إلشباع اغباجات اإلنسانية،

كعلى القدرة يف ازباذ القرارات الفعالة اؼبرتبطة بتحليل مشكبلت اعبماعة داخل إطار العمل 
 .  اػباص بالتنظيم

 بأهنا ؾبموعة من السلوؾ كالتصرفات من :القيادة GLUEELC "جليك" كيعرؼ    
هبا التأثّب على األفراد من اجل تعاكهنم يف ربقيق األىداؼ  طرؼ الرئيس أك اؼبدير يقصد

باف القيادة تعد من أىم احملددات الٍب تساىم يف ربديد طبيعة  "ىاري"اؼبطلوبة، كيرل 
    (1).التفاعبلت داخل اعبماعة

فيعرؼ القيادة اإلدارية بأهنا العملية الٍب يقـو هبا فرد من أفراد صباعة حسن عالوي أما     
 .رياضية من اجل دفعهم برغبة صادقة كبو ربقيق ىدؼ مشَبؾ بينهم

فالقائد الرياضي ىو شخص ذك الرؤيا البعيدة الذم وبافظ على االذباه الذم يسّب فيو     
التنظيم كوباكؿ تغّبه ليستجيب للتطورات اػبارجية يف البيئة احمليطة كيركز بدكره على إعادة 

           .ربديد أىداؼ التنظيم كوبفز األعضاء ليصلوا إُف درجة عالية يف ربقيق األىداؼ
كال يعِب ذلك أف للقائد السلطة اؼبطلقة يف إعادة ربديد األىداؼ، كلكنو هبب أف يتصرؼ 
يف ضوء القوم اػبارجية اؼبؤثرة يف التنظيم كضغوطات كأراء ذكم اؼبركز كالقدرة كيتبع خطة 

. عمل من شاهنا أف تتحقق قباحا ضمن ىذه اؼبعطيات
فتحديد األىداؼ ىي نقطة االنطبلقة يف عملية اإلدارة كهبا ربدد االذباه العاـ 

 (2).للمجهودات اعبماعية كيف إزالة الغموض الذم يعَبض عمليات التنفيذ



297 
 

كما أف كضوح األىداؼ ييسر للمسئولْب ربديد انسب الطرؽ كالوسائل لتحقيقها      
كيسهل عملية التنسيق بْب أفراد اعبهاز الفِب كاإلدارم كيتم التعاكف فيما بينهم دكف تداخل 

 (3).أك تعارض يف أعماؽبم
كاألىداؼ ال يبكن ربقيقها إال من خبلؿ التخطيط اعبيد حيث يبكن التعرؼ على     

 اؼبشكبلت كاؼبعوقات الٍب قد تعَبض عملية التنفيذ كالعمل على تبلفيها قبل حدكثها،
كيتوقف قباح عملية التخطيط يف اجملاؿ الرياضي على كفاءة اعبهود التخطيطية إذ يعترب ىذا 
اجملاؿ احد اجملاالت اإلدارية الٍب تتعرض للمستقبل كتعتمد على التنبؤ العلمي الذم تدعمو 

.   اػبربات السابقة للقائد اإلدارم
 فالقيادة اإلدارية تؤمن باف قوهتا ككفاءهتا يف توافر اؼبعلومات الصحيحة اؼبنظمة  لديها،    

كىنا يكمن اؼبعُب اغبقيقي للقيادة يف  كحسن استخدامها كعملها على بصّبة دبقتضاىا،
كللتكنولوجيا بعد أخر  القدرة على تسخّب التكنولوجيا اغبديثة من اجل ربقيق األىداؼ،

كىو تعزيز الصلة بْب التدريب كالبيئة كاجملتمعات األخرل كىو ما يسمي التكنولوجيا 
 . (4 )االجتماعية كالٍب تتمثل يف ديبقراطية القيادة

فالقائد اعبيد ىو الذم يؤثر على اعبماعة عن طريق التطبيق اعبيد ؼبصاغبهم كمهاراهتم     
كيستمد سلطتو من  الفردية، حبيث يبكن اغبصوؿ على احَباماهتم كعلى أفضل اقبازاهتم،

اعبماعة نتيجة قبوؽبا لو كقائد ،فقدره أم قائد مستمدة  من عدة مصادر، مثبل تعتمد ىذه 
القدرة على السلطة الٍب يبتلكها القائد يف توجيو اؼبرؤكسْب كاعبزاءات الٍب يستخدمها 

. ليجربىم على االمتثاؿ كالطاعة كالقدرة على تلبية حاجات الفرد من خبلؿ الثواب كالعقاب
فهو بذلك يتحكم يف مصادر ىامة ؼبقابلة االحتياجات الٍب من شاهنا أف تؤثر يف سلوؾ 

باإلضافة إُف قوة التأثّب الناذبة عن اؼبركز فهي تعتمد على درجة اؼبعرفة الٍب تشكل .اإلفراد 
مصدرا للقدرة كالسيطرة ككذلك تكمن القدرة القيادية يف بعض الصفات الشخصية أك 

الذىنية كالعقلية للقائد أك خبلفيتو االجتماعية كمقدرتو يف ازباذ القرارات اغباظبة كالتمتع دبحبة 
 (5).اجملموعة لو

إف مبلئمة أم قائد كنطاؽ معرفتو تعتمداف على اجملموعة التابعة لو ككذلك تعتمداف     
على مقومات مركزة كردكد فعل األفراد ذباه ىذه العوامل كذباه عوامل موقفية من شاهنا أف 
ربوؿ دكف التعميم يف ؾباؿ ربديد مصادر القوة يف التنظيمات اإلدارية اؼبختلفة كيؤكد على 

على أف دائرة مصدر التأثّب على األفراد تتمثل يف طبسة "رافين "،ك"فرنش" ذلك كل من
 قوة اػبربة كالٍب تعتمد على حيازة القائد على قدر مرتفع من اػبربة الفنية،ك: مصادر منها

مقارنة دبرؤكسيو فبا  كم اكرب كأكثر تنوعا، كدقة يف اؼبعلومات حوؿ اؼبهاـ اؼبوكلة للجماعة
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هبعلهم يشعركف دائما باغباجة إُف الستفادة منو كمن رصيد خرباتو يف تذليل ما يواجههم من 
 (6).عقبات كيف ترشيد أدائهم

أف القيادة اإلدارية تتحد مصادر قوهتا يف السلطة النظامية  "حسن الشافعي"كما يذكر     
اؼبمنوحة للمدير حبكم السلطة اإلدارية الذم وبتلها يف اؽبيكل التنظيمي كىي سلطة شرعية 
رظبية يستطيع من خبلؽبا توجيو األكامر كازباذ القرارات الذم ربدث التأثّب كربقق االقباز 

اؼبطلوب كىذا يتطلب من القائد أف يكوف على مستول أعلى من مرؤكسيو خربة كمهارة كي 
. يكتسب احَباـ اعبماعة كيصبح لو قوة التأثّب عليهم

فمن ىذا يتضح أف عملية اإلشراؼ كالقيادة كناحية أساسية ككوظيفة ىامة من     
كظائف اإلدارة تتعلق بنقطتْب أساسيتْب، األكُف كىي معرفة اؼبفاىيم كاؼببادئ كالوسائل 

كالثانية  كىي إمكانية التحليل اؼبوقفي للحالة  كأساس لتقرير ما ىي .اؼبتاحة للقائد اإلدارم
. اؼببادئ كاؼبفاىيم  كالوسائل  الٍب  تكوف أكثر  تأثّبا يف معاعبة  تلك  اغبالة

 يفَبض عدـ كجود طريقة فريدريك تايلوركعلى  ذالك فاف اؼبنهج اؼبوقفي كما أكده     
مثلي لئلدارة، حيث يعتمد مبط القيادة الفعالة على شخصية القائد كمهارات كخربات 

كاذباىات كمستويات تدريب اؼبرءكسْب كاف كاف لكل تنظيم صفات خاصة فاف لكل موقف 
 (4).إدارم مزايا خاصة

كىذا ما اتضح لنا من خبلؿ مقابلتنا الشخصية مع الطاقم اإلدارم لفرؽ كرة القدـ     
كسعيدة  (كداد تلمساف) كتلمساف (صبعية كىراف) للرابطة احملَبفة الثانية بأندية كاليات كىراف

كذلك ؼبعرفة مدل توفر ىذه الفرؽ على ىياكل كلوائح تنظيمية، حيث  (مولودية سعيدة)
اتضح عجز ىذه األندية كافتقارىا للوائح التوضيحية كالٍب ربدد من خبلؽبا اختصاصات 

كقد ذبلت اؼبشكلة بوضوح عندما تسبب . الطاقم اإلدارم كاألعماؿ اؼبطلوبة منهم القياـ هبا
مدرب نادم فريق من اعبهة الغربية يف تسليط عقوبة على ناديو عندما استبدؿ رقم العب 

كمنو جاءت إشكالية حبثنا على النحو  .ببلعب أخر  أدل إُف إقصاء فريقو من اؼبنافسة
: التاِف

 :ما ىي مسئولية القيادة اإلدارية يف الوظائف اإلدارية التالية
  يف ربديد األىداؼ؟-1
  يف التخطيط الرياضي؟- 2
   يف دكره يف العبلقات اإلنسانية كاالجتماعية؟-3
  يف ربديد مبط كأسلوب القيادة؟-4
.  يف عملية التقؤف-5
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: من خبلؿ التساؤالت السابقة يبكن أف نفَبض بأف : فوظٛبد انجؾش-2
 للقيادة اإلدارية دكرا مهما يف زبطيط األىداؼ ككضع الرؤل اؼبستقبلية لؤلندية -2-2
. احملَبفة

مسئولية القيادة اإلدارية لؤلندية احملَبفة لكرة القدـ تتمثل يف تثمْب العبلقات  -3-2
 .اإلنسانية كاالجتماعية كيف ربديد مبط كأسلوب القيادة كاختيار أساليب التقؤف كاؼبتابعة

 
:  هتدؼ ىذه الدراسة إُف:أْلاف انلهاٍخ -3
ا لتعرؼ على دكر كمسئولية القيادات اإلدارية لؤلندية احملَبفة لكرة القدـ يف  -3-1
 :ؾباالت

ربديد أسلوب  العبلقات اإلنسانية كاالجتماعية،  ربديد كزبطيط األىداؼ،-3-2
. كدكرىا يف عملية التقؤف ،كمبط القيادة

 
 :يصؽهؾبد انجؾش-4
تعرؼ القيادة على أهنا القدرة علي إقناع اآلخرين لبلوغ األىداؼ : انمٛبكح -4-1

( 3). الٍب تعمل اؼبنظمة من اجل ربقيقها حبماس

العملية الٍب يقـو هبا فرد من أفراد صباعة رياضية من :  اإلدارية الرياضيةانمٛبكح -4-2
( 7).اجل دفعهم برغبة صادقة كبو ربقيق ىدؼ مشَبؾ بينهم

 
 :انلهاٍبد انًْبثٓخ-4
دراسة تحليلية للمتطلبات "موضوعها  (1996)"عدلو عيس مطر"دراسة -4-1

 (8).المهنية الالزمة لمديري لمؤسسات والهيئات الرياضية بدولة الكويت
هتدؼ الدراسة إُف ربديد أىم اؼبتطلبات اؼبهنية البلزمة لشغل مناصب اؼبسّبين يف     

اؼبؤسسات كاؽبيئات الرياضية، كقد استخدمت الباحثة اؼبنهج الوصفي كطبقت الدراسة على 
شخصا كقد صبعت البيانات اػباصة باستمارة استطبلع الرأم كالٍب أسفرت النتائج عنها  97

 –بتحديد كاضح ألىم متطلبات شاغلي الوظائف اإلدارية كالٍب ربدد خربات إدارية كرياضية 
.  كمتطلبات إعداد مهِب خاص- ظبات كخصائص شخصية

القيادة اإلدارية في عملية التدريب " موضوعهادراسة حسن الشافعي -4-2
 .(9)"الرياضي لمنافسات الفرق الجماعية

كهتدؼ الدراسة إُف التعرؼ على مصادر القوة كعناصر فعالية القيادة يف عمليات      
كقد استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي كاختار . التدريب الرياضي لفرؽ اؼبنافسات اعبماعية
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عينة الدراسة من اؼبدربْب اؼبخصصْب يف تدريب الفرؽ اعبماعية مستخدما استمارة صبع 
. البيانات كإجراء عدد من اؼبقاببلت الشخصية

كأسفرت النتائج عن ضركرة االىتماـ بالقيادات الرياضية كدبصادر قوهتا كبصفاهتا 
الشخصية ككذلك بالظركؼ احمليطة كدرجة تفاعل الفرد من ىذه الظركؼ يف إعداد القيادات 

. الرياضية
السلوك القيادي لمدربي الكرة الطائرة "كموضوعهادراسة ايزيس سامي - 4-3

 (11)".وعالقتو باالنجاز الرياضي للفريق
هتدؼ  الدراسة إُف التعرؼ على السلوؾ القيادم ؼبدريب فرؽ كرة الطائرة كعبلقتو 

باالقباز الرياضية للفريق مستخدما اؼبنهج الوصفي اؼبسحي كقد صبعت بيانات الدراسة من 
العبا قاموا باإلجابة على االستبياف اؼبعد لذلك، كأسفرت النتائج عن  (106) مدربا ك( 12)

عدـ كجود فركؽ فردية بْب كصف البلعبْب ككصف اؼبدربْب بينما كانت الفركؽ معنوية بْب 
كما تبْب أف ىناؾ عبلقة ذات .كما رآه البلعبْب (التقدير-اؼببادرة)بعدم السلوؾ القيادم 

. داللة إحصائية بْب بعدم التقدير كاالقباز الرياضي للفريق
اإلعداد اإلداري لمديري "ربت عنواف : دراسة إبراىيم عبد لمقصود-4-4

 (10)"المؤسسات والقطاعات الرياضية المختلفة
هتدؼ الدراسة إُف التعرؼ على متطلبات اإلعداد اإلدارم ؼبديرم اؼبؤسسات     

كالقطاعات اؼبختلفة كقد اتبعت الدراسة اؼبنهج الوصفي اؼبسحي كطبقت االستبياف على 
 مديرا كأسفرت النتائج إِف ضركرة تأىيل اؼبدراء تأىيبل مهنيا 12اجملتمع الكلي الذم يبلغ 

. كعلميا ال يقل عن اؼبستول التعليمي
 

دراسة تحليلية للنمط السلوكي السائد "تحت عنوان :  دراسة زينب الذيب-5-5
 ".للقيادة التربوية بكليات التربية البدنية

هتدؼ الدراسة إُف الوقوؼ على النمط القيادم يف كل بعد من أبعاد السلوؾ القيادم     
كدراسة النمط القيادم السائد للقيادات الَببوية بكليات الَببية البدنية كالرياضية، كقدا تبعت 
الدراسة النهج الوصفي التحليلي كاستخدمت مقياسا للقدرات القيادية من إعداد الدراسة 

  عمداء ك08 أستاذا ك50وبتوم على طبسة أبعاد للقيادة كطبق على العينة الٍب ربددت يف 
كقد أظهرت النتائج على أف النمط الديبقراطي ىو   ككبلء كليات الَببية البدنية كالرياضية،08

 (12).النمط السائد لدل القيادات الَببوية بكليات الَببية الرياضية

 
 :يُٓظ انجؾش ٔئعواءارّ انًٛلاَٛخ-6
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 :انًُٓظ انًَزقلو-6-1
.    مت استخداـ اؼبنهج الوصفي بالطريقة اؼبسحية ؼببلئمتو كموضوع الدراسة 
 :لُٛخ انجؾش-6-2
كقد بلغت عينة . احملَبفة لكرة القدـلؤلنديةمت اختيار عينة الدراسة من مسّبين  مدربْب     

.  مدربا حاِف كسابق من بْب اؼبدربْب ؽبذه الفرؽ(52)ككذلك ( 14)اؼبسّبين
 

 :أكٔاد انجؾش -6-3
كالٍب أجريناىا مع العديد من اؼبسّبين اؼبدربْب حاليْب  :انًمبثهخ انْقصٛخ-6-3-1
.  احملَبفة لكرة القدـلؤلنديةكسابقْب 
قمنا بتحديد احملاكر البلزمة لبلستمارة كذلك يف ضوء العديد من  :اٍزجٛبٌ-6-3-2

الدراسات النظرية كاؼبصادر كاؼبراجع اؼبتصلة بالدراسة مع االستعانة باؼبتخصصْب يف ؾباؿ 
 : كالتسيّب الرياضي كقد اشتمل االستبياف على احملاكر التاليةاإلدارة
العبلقات -مبط كأساليب القيادة-  دكر التخطيط يف قيادة الفرم-  أىداؼ القيادة-

 .أسلوب التقؤف. - االجتماعية بأعضاء الفريق
. كقد مت كضع العبارات اؼبناسبة لكل ؿبور مع مراعاة الوضوح كالدقة

للتأكد من كضوح عبارات االستمارة كمدم ربقيقها للغرض :صلق االفزجبه -6-4
فقد قاـ الباحث بعرض عبارات : الذم كضعت من أجلو كذلك باستخداـ الصدؽ اؼبنطقي

االستمارة على ؾبموعة من اػبرباء كاألساتذة اؼبتخصصْب ككاف عددىم شبانية أساتذة من 
. كقد مت إجراء بعض التعديبلت يف صياغة بعض العبارات .اغباصلْب على شهادة دكتوراه

 :انضجبد -6-5
. استخدمنا طريقة إعادة االختبار غبساب ثبات االختبار باستخداـ معامل سبّبماف

 :انصلق اننارٙ -6-6
مت إهباد معامل الصدؽ الذايت حبساب اعبذر ألَببيعي ؼبعامل الثبات كما ىو موضح 

: يف اعبدكؿ التاِف
 

 محاور االستبيان معامل الثبات الصدق الذاتي

  القيادةأىداؼ 0.92 0.96

 دكر التخطيط يف قيادة الفريق 0.85 0.92

  القيادةأساليبمبط ك 0.89 0.94
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 العبلقات االجتماعية ألعضاء الفريق 0.91 0.95

  التقؤفأسلوب 0.80 0.89

 يوضح معامل الثبات كالصدؽ حملاكر االستبياف(: 01)جدول رقم 
 

 :انلهاٍخ األٍبٍٛخ -6-7
كبعد ذلك   بعد التأكد من صدؽ كثبات كاالستبياف مت تطبيقو على العينة األساسية،

 . مت عمل اؼبعاعبات اإلحصائية كذلك حبساب النسبة اؼبئوية
 :لوض ٔيُبلْخ انُزبئظ- 6-8

الرقم  اراتالعبـ المسيرين المدربين
 %نعم %ال %نعم %ال

 01 القيادة أحد أىم اؼبهاـ اإلدارية البارزة لرئيس الفريق 100 - 94.20 05.80

 02 القيادة أحد أىم اؼبهاـ اإلدارية البارزة ؼبدرب الفريق 85.70 14.30 98.70 01.93

 03 هتدؼ القيادة إُف تنمية الركح الوطنية بْب أعضاء الفريق 100 - 100 -

 04 تسعى القيادة إُف إبراز مواىب  قدرات أعضاء الفريق 85.70 14.30 84.60 15.40

 05 ربرص القيادة على غرس ركح االنتماء الوالء للفريق 100 - 100 -

 06 ربرص القيادة على تكوين الشخصية اؼبتكاملة ألعضاء الفريق 92.90 07.10 96.20 03.8

05.80 94.20 07.10 92.90 
 قد الٍبتسعى القيادة على التقليل من العراقيل  الصعوبات 

 07 تعَبض الفريق

05.
80 

 08 تساىم القيادة يف هتيئة الظركؼ اؼببلئمة ألعضاء الفريق 100 - 94.20

07.

70 
 09 هتتم القيادة بالتأثّب االهبايب على أعضاء الفريق 100 - 92.30

05.
80 

94.20  - هتتم القيادة بوضع أىداؼ كاضحة كمنطقية للفريق  100 10 

  فرؽ كرة القدـ بالنسبة حملور األىداؼاؼبسّبينيوضح النسبة اؼبئوية لآلراء (: 02) جدول رقم

 كىذه العبارات %100 ربققتا بنسبة 05ك 03يتضح لنا من اعبدكؿ أف  العبارات     
تتعلق بأىداؼ القيادة يف تعميق الركح الوطنية بْب أعضاء الفريق كتتفق ىذه النتيجة مع ما 

 من أف قدرة القائد على االىتماـ بالفريق تساىم يف تنمية الركح سمير أحمد عسكرذكره 
 (13).الوطنية لدل أعضاء الفريق

حيث يذكر أف كاقع االنتماء للجماعة يبثل ؿبورا ىادفا  ،ظريف شوقي كما يؤكد ىذا    
لتحديد فعالية القيادة كالٍب تتمثل يف جاذبية العمل للفرد كمدل ارتباطو جبماعة العمل كتبنيو 

 (14).قيما تتشابو كتلك الٍب يتبنوهنا كيعد ىذا الدافع عنصرا ىاما يف حدكث سباسك اعبماعة
 كالٍب تتعلق بأىداؼ القيادة يف إبراز مواىب كقدرات أعضاء 04بينما قبد العبارة رقم      

 . بالنسبة آلراء اؼبدربْب%85.70 من أراء اؼبسّبين كبنسبة %84.6الفريق فقد ربققت بنسبة 
كىذا يتمثل يف أسلوب أثراء العمل حيث يوسع القائد حدكد اؼبسئولية اؼبتاحة ألعضاء 
الفريق كيَبؾ مزيدا من اغبرية ؽبم يف اختيار طريقة األداء مث وباسبهم على النتائج كوبثهم 
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على اؼبشاركة الفعالة كالناجعة يف ازباذ القرارات الٍب قد تساىم بزيادة شعور الفرد دبدل 
 (15).أنبيتو كدكره يف الفريق

كمن ىذا يتضح لنا أف كبل من اؼبسّبين كاؼبدربْب كاؼبشرفْب بصفة عامة أكدكا على أف     
دكر القيادة ىاـ كفعاؿ يف غرس ركح االنتماء كالوالء للوطن كألعضاء الفريق دكر يف تنمية 

مع حرص القيادة على إزالة كل ما قد يعَبض الفريق :الشخصية اؼبتوازنة ألعضاء الفريق ككل
من عراقيل كمعوقات مع ضركرة رسم أىداؼ مستقبلية  منطقية ككاضحة اؼبعاَف حٌب يتسُب 

كفي أف القيادة نشاط  "أحمد بستانألفراد الفريق ربقيقها كىذا ما يتفق مع ما ذكره 
اجتماعي ىادؼ يدرؾ فيو القائد أنو عضو يف صباعة يراعي مصاغبها كيهتم بأمورىا كيقدر 
أفرادىا كيسعى إُف ربقيق مصاغبهم عن طريق التفكّب كالتعاكف اؼبشَبؾ يف رسم اػبطط 

 (16).كتوزيع اؼبسئوليات حسب الكفاءات كاالستعدادات البشرية كاإلمكانيات اؼبتوفرة
أف القيادة ىي القدرة على إقناع اآلخرين لبلوغ اؽبداؼ الٍب  :كيؤكد ؿبمد عبد الفتاح    

 (17 ).تعمل اؼبنظمة من أجل ربقيقها جبدية

 
 
 
 
 
 

 
 المسيرين المدربين

 الرقم العبــــــــــــارات
 %نعم %ال %نعم %ال

 01 تتمثل أنبية القيادة يف القدرة على التخطيط اعبيد 100 - 98.8 01.2

04.6 90.04 7.1 92.2 
تتمثل أنبية القيادة يف القدرة على توضيح 

 األىداؼ ألعضاء الفريق
02 

01.2 98.8 7.1 92.9 
تؤمن القيادة بدكر السياسات 

 اإلدارية يف ضبط سلوؾ أفراد الفريق
03 

 04 توفر القيادة اإلمكانات كالتسهيبلت ألعضاء الفريق 100 - 96.2 03.8

 05 ربرص القيادة على ربقيق األىداؼ اؼبرحلية للفريق 100 - 90.04 04.6

 06 ربرص القيادة على كضع خطة سليمة متكاملة لصاٌف الفريق 100 - 88.5 11.5

 07 ربدد القيادة الوسائل كاألساليب اؼبناسبة لتنفيذ العمل 92.9 7.1 90.04 04.6

11.5 88.5 28.6 17.4 
ربرص القيادة على مواكب التغّبات التكنولوجية اؼبتصلة 

 بالتدريب الرياضي
08 

05.8 94.2 7.1 92.9 
تعتمد القيادة الناجحة على رصد كمتابعة اغبركة اؼبستقبلية 

 لعمليات التنفيذ
09 
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30.8 69.2 7.1 92.9 
تضع القيادة خطط بديلة ؼبواجهة احتماالت التغيّب يف 

 ظركؼ التنفيذ
10 

يوضح النسبة اؼبئوية لآلراء اؼبسّبين كاؼبدربْب بالنسبة حملور التخطيط كدكره يف قيادة : (3 )جدول رقم
. الفريق

 %100 قد ربققت بنسبة 6.5.4.1 أف العبارات رقم (3) يتضح من جدكؿ رقم    

 ،%90.4، %96.2 ،%98.8بالنسبة آلراء اؼبسّبين بينما ىذه العبارات قد ربققت بنسبة 

 بالنسبة ألراء اؼبدربْب على التواِف  كىذه العبارات تتعلق بدكر القائد يف زبطيط، 88.0%
كىف التقدٔف التسهيبلت البلزمة ألعضاء الفريق كحرص القائد على العمل على ربقيق 

األىداؼ اؼبرحلية للفريق، ككذلك حرص على كضع خطط سليمة متكاملة تسهم يف تنفيذ 
باف التخطيط يبثل الوسيلة  "عمر محي الدينالعمل على أكمل كجو،كىذا يتفق مع مذكره 

.  (18)األساسية لتحديد األىداؼ كالوسائل الٍب تستخدـ لتحقيق األىداؼ
 "كمال درويشك "ومساعد الهارون".زكى محمود ىاشم"كما اتفق كل من     

على أف اإلدارة ىي النشاط الذم يعتمد على التفكّب كالعمل الذىِب اؼبرتبط وآخرون 
بالشخصية القيادية كباعبوانب كاالذباىات السلوكية اؼبؤثرة كاؼبرتبطة بتحفيز اعبماعة كبو 

يف حْب  ربقيق ىدؼ مشَبؾ باستخداـ اإلمكانات اؼبتاحة كفقا لؤلسس كاؼبفاىيم العلمية،
 بالنسبة ألراء اؼبديرين كىذه النسبة تعترب ضئيلة مقارنة بباقي العبارات %71.4إف بنسبة 

كالٍب تناكؿ حرص القيادة مواكبة التغّبات التكنولوجية ( 8)كنرجع ذلك إُف أف العبارة رقم 
ىناؾ بعض اؼبسّبين ال يفضلوف  كيرجع %17.4اؼبتصلة بالتدريب الرياضي ربققت بنسبة 

الوقوع يف اػبطأ من  التحديث كالتجديد كيفضلوف كل ما ىو معركؼ كمألوؼ ػبوفهم من
جراء جهلهم باألمور اغبديثة كاإلجراءات اعبديدة، يف حْب أف القيادة الفعالة اغبديثة تؤمن 

باف سر قوهتا ككفاءهتا يرجع إُف مدل توافر اؼبعلومات اغبديثة كيسر استخداـ ىذه 
 (10).اؼبعلومات كبذلك تسعي للعمل دبقتضاىا 

فالدعوة للتخطيط سبثل ضركرة مصّبية غبركة اجملتمعات كمستقبلها فهو يبثل اؼبدخل     
الوحيد القادر على التعامل مع اؼبستقبل ؼبواجهة مشكبلتو احملتملة كيكفى أف يكوف ذلك 

 (17). مربرا لآلخذ دببدأ التخطيط
باف التخطيط يعترب من النشطة األساسية للقيادة حسن محمد عالوي  كيضيف    

: فالقائد ىو يف األصل ـبطط كوباكؿ قبل قيامو بأم عمل إذ هبيب على التساؤؿ التاِف
 (7).ماىي األىداؼ اؼبطلوب ربقيقها كما ىي النتائج الٍب ينبغي الوصوؿ إليها

 
 الرقم العبــــــــــارات النسبة المئوية
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 المسيرين المدربين
 %نعم %ال %نعم %ال

 01 يعتمد القائد يف قراره اإلدارم علي قراره الشخصي 28.6 71.4 17.3 28.7

 02 يشرؾ القائد اإلدارم اعبهاز الفِب يف قراراتو 85.7 14.3 76.9 23.1

 03 يعتمد القائد علي أسلوب الَبغيب يف تعاملو مع أعضاء الفريق 78.6 21.4 86.5 13.5

9.6 90.4 21.4 78.6 
يعتمد القائد اإلدارم علي أسلوب اإلقناع يف قيادتو ألعضاء 

 الفريق
04 

 05 يتغّب سلوؾ القائد كفقا اللتزاـ ك أداء أعضاء الفريق 71.4 82.6 63.5 36.5

 06 ىبتلف أسلوب القيادة كفقا للمراحل السنية ألعضاء الفريق 92.9 7.1 94.2 5.8

 07 يتأثر أسلوب القيادة بالعبلقات الشخصية بْب أعضاء الفريق 14.3 85.7 48.1 51.9

51.9 48.1 78.6 21.4 
تؤثر العبلقات الشخصية بْب أفراد الفريق على أسلوب القيادة 

 لئلدارم
08 

 09 يؤثر اؼبستول الفِب للفريق على مبط القيادة اؼبتبع 85.7 14.3 63.5 39.5

 10 يتأثر أسلوب القيادة باالستقرار العاـ للقائد 71.4 28.6 67.3 32.7

 11 يتأثر أسلوب القيادة اإلدارم  بتقدير ك تشجيع اآلخرين لو 78.6 21.4 59.6 40.4

 .يوضح النسبة اؼبئوية لآلراء اؼبسّبين كاؼبدربْب بالنسبة حملور أمباط كأساليب القيادة (:4) جدول رقم
    
 كالٍب تتعلق باختبلؼ أسلوب قيادة الفريق 06أف العبارة رقم ( 4)يتضح من اعبدكؿ رقم 

 بالنسبة آلراء رؤساء الفرؽ %92.9كفقا للمراحل السنية ألعضاء الفريق قد ربققت بنسبة 
فيؤكد الباحثوف على ىذا حيث يتضح ضركرة  بالنسبة آلراء اؼبدربْب، %94.2كبنسبة 

اختبلؼ أسلوب القيادة يف التعامل مع أفراد الفريق كفقا للمستول السِب كالفِب ألعضاء 
حيث يذكر أف التزاـ القائد دبستول نضج أعضاء .الفريق،كيؤكد على ذلك ظريف شوقي

الفريق كاختبلؼ أسلوبو كسلوكو حٌب يصبح مؤثرا يف العاملْب فبجب أف يعدؿ من سلوكو 
حٌب يتبلءـ مع مستول نضج العامل كعليو أف يغّب من سلوكو حْب ينتقل العامل إُف مرحلة 

كالٍب تتناكؿ اعتماد القائد يف قيادتو على قراره ( 1)أما العباره رقم . أعلى من مراحل النضج
بالنسبة ألراء  %17.3  بالنسبة آلراء اؼبشرفْب كبنسبة %28.6الشخصي فقد ربققت بنسبة 

 هتدؼ إُف احملافظة على شكرية ملوخيةاؼبدربْب فعملية اؼبشاركة يف صناعة القرار كما تراىا 
 ( 18).فعالية اعبماعة

عدلو عيسى "كىذه النتيجة تتفق مع ما أسفرت عنو نتائج الدراسة الٍب قامت هبا     
 (8).حيث أف صناعة القرار تعترب اقل اػبربات اإلدارية أنبية بالنسبة للقيادات الرياضية ".مطر
فعملية اؼبشاركة يف صناعة القرار ذبعل العاملْب يشعركف بأف القرار اؼبتخذ ىو قرارىم     

الشخصي بالدرجة األكُف فبا يعطيهم قوة الدفع البلزمة لعملية التنفيذ الفعلي ؽبذا القرار 
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 علي ذلك يف أف طبيعة اؼبعلومات اؼبتصلة باؼبشكلة كمقدار مشاركة  روىكما يؤكد.
. اآلخرين فيو كالقدرة على التيقن من نتائج القرار

 كاؼبتعلقة بتأثّب أسلوب القيادة بالعبلقات الشخصية بْب أعضاء (7)أما العبارة رقم     
 بالنسبة ألراء اؼبدربْب  %26.9 بالنسبة ألراء اؼبديرين ك %14.3الفريق فقد ربققت بنسبة 

 أف القيادة ال تعتمد على السلطة كما سبنحو من مسؤكليات إمبا تعتمد سيد حسينفّبل 
على قدرهتا على أف ذبعل سلطة اعبماعة كمصلحتها الٍب ال تتعارض مع الصاٌف العاـ ىي 

 ( 19).احملرؾ األساسي للجماعة كالضابط لسلوكها
 أف القائد مطالب بإقامة عبلقات ذات طابع إنسآف مع طريف شوقيكما يرل     

اعبماعة لتجعلو أكثر قبوال لديهم كتسهم يف إقامة مناخ اهبايب يشجع ىؤالء األفراد على 
بذلو أقصى جهد لتحقيق أىداؼ اؼبنظمة كىف نفس الوقت هبب أف تكوف لتلك العبلقات 
حدكد حبيث ال تتعارض مع مصلحة العمل كيتعامل القائد مع اآلخرين كصديق  يف حْب ال 

يتخلى يف نفس الوقت عن اؼببادأة كاغبـز يف العبلقة معهم كتكوف لديو القدرة على تغّب 
 (14). ؾبرل ىذه العبلقة حْب تنحرؼ عن اؽبدؼ الذم أقيمت من اجلو

 
 النسبة المئوية

 المسيرين المدربين الرقم العبــــارات
 %نعم % ال %نعم % ال

 01 ربدد البلئحة التنظيمية العبلقة بْب القائد كأعضاء الفريق  68.6 21.4 57.7 42.3
 02 ربدد البلئحة التنظيمية العبلقة بْب القائد كأعضاء ؾبلس اإلدارة 92.9 7.1 94.2 5.8

 03 يعتمد القائد على قوة شخصيتو يف عبلقتو بأعضاء الفريق  85.7 14.3 86.5 13.5
 04 يؤثر التاريخ الرياضي للقائد على عبلقتو بأعضاء الفريق 85.7 14.3 76.9 23.1
 05 تعتمد عبلقة القائد بأعضاء الفريق على خربة القائد اإلدارية  85.7 14.3 94.2 5.8
 06 وبرص القائد أعلى سباسك أعضاء الفريق  100 - 100 -

 07 يهتم القائد باعبوانب االجتماعية ألعضاء الفريق   100 - 94.2 5.8
 08 يعتمد القائد أسلوب اعبزاء كالعقاب يف عبلقتو بأعضاء الفريق  85.7 14.3 82.7 17.3

5.8 94.2 - 100 
وبرص القائد على صرؼ اؼبكافآت اؼبالية ألعضاء الفريق يف الوقت 

 اؼبناسب 
09 

 10 يهتم القائد باغبصوؿ على التقدير اؼبعنوم ألعضاء الفريق 100 - 98.1 1.9

. ح النسبة اؼبئوية لآلراء اؼبسّبين كاؼبدربْب بالنسبة حملور العبلقات االجتماعيةيوض: (5)جدول رقم
 

بالنسبة ألراء كل % 100 ربققت بنسبة 6أف العبارة رقم  (5) يتضح من جدكؿ رقم    
من اؼبدير ين كاؼبدربْب كىى تتعلق حبرص القيادة على سباسك أعضاء الفريق كيرل كل من 
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 أف سباسك اعبماعة سبثل ؾبمل القول الٍب تؤثر يف األعضاء للبقاء يف اعبماعة شريم ودنيس
. كاغبفاظ عليها

  باف الركائز األساسية ؼبفهـو التماسك تتحدد بشعور الفرد طريف شوقيكما يؤكد     
بوجود ىدؼ  عاـ هبمع العاملْب معا كيشعر الفرد بأف اآلخرين يؤازرنو يف العمل كاغبياة  

االجتماعية كيتم اختياره لصداقاتو من بْب أعضاء  ىذه اعبماعة كيتضاءؿ حجم الصراعات 
 (14). داخل اجملموعة

بالنسبة  %57.7بالنسبة ألراء اؼبديرين  %78.6حققت نسبة  (1) كما أف العبارة رقم    
ألراء اؼبدربْب كىذه النسبة تعترب ضئيلة دبقارنتها ببقية العبارات كىذه العبارة تتناكؿ ربدد 

البلئحة التنظيمية العبلقة بْب القائد كأعضاء الفريق كيرجع ذلك اللبفاض ىذه النسبة إُف 
عدـ كجود الئحة تنظيمية مكتوبة كرظبية ربدد عبلقات األفراد داخل ىذا التنظيم فّبل 

أف العبلقات االجتماعية تسهم يف ربفيز  "عبد الفتاح وعبد المعطىكمحمد عبد الفتاح 
األفراد على العمل كإلنتاج بكفاءة كتنمى ركح التعاكف بينهم كما أهنا تساعد على ربقيق 

 (17)".كامل للحاجات االقتصادية كالنفسية كاالجتماعية للفرد.إشباع
كما تتناكؿ عبارات ىذا احملور استخداـ أسلوب اعبزاء كالعقاب يف عبلقة القائد بباقي     

. أعضاء الفريق كحرصو على صرؼ اؼبكافأة اؼبالية كاؼبعنوية للفريق يف الوقت اؼبناسب
 بأف مصادر قوة القائد تتمثل يف القوة الشرعية الٍب يبنحها التسلسل نعيم نصرفّبم     

اؽبرمي للسلطة داخل التنظيم كعلى قوة اؼبكافآت من حيث منحها أك منعها كقوة اإلكراه يف 
 (20).العقوبة كىذا كلو يعتمد على خربة  القائد اإلدارية

 الرقم 
العبــــارات 

النسبة المئوية 
 المسيرين المدربين

 %نعم %ال %نعم %ال
 9.6 90.4-  100التقؤف أحد اؼبهاـ اؼبطلوبة من القيادة اإلدارية  01

 15.4 84.6 7.1 92.9يعمل القائد على تقؤف موضوعي ألداء أعضاء الفريق  02

 9.6 90.4 14.3 85.7يعتمد القائد على اؼببلحظة اؼبوضوعية ىف تقؤف أداء الفريق  03

 13.5 86.5 7.1 92.9يعتمد القائد على نتائج الفريق يف تقؤف أسلوب العمل  04

05 
يعتمد القائد على اآلراء الشخصية ألعضاء الفريق يف تقؤف 

أسلوب العمل 
71.4 28.6 61.5 38.5 

 5.8 94.2 14.3 85.7وبرص القائد على تقؤف اؼبستمر ألداء أعضاء الفريق  06

07 
يعتمد القائد على التزاـ أعضاء الفريق بالتدريب كأسلوب لتقؤف 

األداء 
100  -96.2 3.8 

 15.4 84.6 7.1 92.9وبرص القائد على تقؤف مستول اإلمكانات اؼبادية  08

 15.4 84.6 7.1 92.9وبرص القائد على تقؤف مستول اإلمكانات البشرية  09
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 5.8 94.3 7.1 92.9يسهم التقؤف الدكرم يف تطوير خطط التدريب  10

 
 .التقؤف ح النسبة اؼبئوية لآلراء اؼبسّبين كاؼبدربْب بالنسبة حملور يوض(:6) جدول رقم

 
كنبا ىبتصاف دبهمة القائد يف  (7(.)1)أف العبارتْب رقم  ،(6)يتضح من جدكؿ رقم     

تقؤف األداء كاألخرل  زبتص بالتزاـ أعضاء الفريق بالتدريب كأسلوب لتقؤف  األداء، حيث 
بالنسبة ألراء اؼبدربْب حيث انو يف  %96.2 90.4بالنسبة ألراء اؼبديرين  %100حققتا نسبة 

ضوء عملية التقؤف يتضح مقدار ما يتحقق من أىداؼ كيتكشف عن أىم الصعوبات الٍب 
 يف أف عملية التقؤف عبد الحميد شرف ربوؿ دكف ربقيق األىداؼ كىذا يتفق مع ما ذكره 

كاؼبتابعة مهمة كىى تعُب مبلحقة العمل أكؿ بأكؿ حٌب نتمكن من كشف األخطاء قبل 
حدكثها كالعمل على منعها فيتمثل التقؤف كظيفة إدارية ىامة ترمى إُف قياس كتصحيح 

 (21).إعماؿ األفراد كتوجيههم كبو اؽبدؼ
كالٍب تتناكؿ اعتماد القائد على اآلراء الشخصية ألعضاء  (5)بينما قبد أف العبارة رقم     

الفريق كأسلوب لتقؤف اآلراء كأسلوب العمل فقد حققت ىذه العبارة نسبة قليلة مقارنة دبا 
بالنسبة ألراء  %61.6بالنسبة ألراء اؼبديرين  %17.4يف العبارات حيث بلغت نسبتها 

اؼبدربْب كمرد ذلك يف أف اآلراء الشخصية ألعضاء الفريق ال يبكن االعتماد عليها كأسلوب 
لتقؤف األداء، فقد تتدخل الكثّب من العوامل الشخصية كالكثّب من العبلقات اإلنسانية يف 

،بأف اغبكاـ العارضة حسن ريان ىذه اآلراء فبذلك ال يبكن اعتبارىا معيارا للتقؤف  كيذكر 
على التعلم كثّبا ما تكوف خاطئة أك ناقصة كؽبدا فأف الطرؽ اؼبنتظمة للحكم على اآلراء 

ضركرية كيضيف أيضا باف الصداقات تتأرجح تبعا لتغّب األمباط كتتبدؿ تكوين  اعبماعات 
كوبدث أف يتغّب رسم العبلقات االجتماعية من رسم تنشر فيو االختيارات لتشمل األفراد 

 (22). كلهم
فاألحكاـ الشخصية يقتصر إُف الكثّب من اؼبوضوعية كالدقة يف القياس الفتقارىا إُف     

بأف عملية القياس كالتقؤف تتأثر دبدل ما  ،طريف شوقيؿبكمات كمية يبكن قياسها فّبل 
كمدل تأثره مع  (ثبات األسلوب، كصدقو)يتسم بو من األسلوب اؼبستخدـ من موضوعية 

. طبيعة العمل الذم يستخدـ يف قياس فعالية القيادة
 

  :االٍزُزبعبد-7
استناد إُف ما أسفرت عنو نتائج الدراسة كىف حدكد عينتها يبكن التوصل إُف     

  :االستنتاجات التالية
:  مسئولية القيادة اإلدارية لفريق كرة القدـ بالنسبة حملور األىداؼ ربددت يف -
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تعميق ركح الوالء كاالنتماء للفريق، غرس ركح الوالء كاالنتماء للفريق، هتيئة الظركؼ 
.  اؼببلئمة ألعضاء الفريق، تكوين الشخصية اؼبتكاملة ألعضاء الفريق

مسئولية القيادة اإلدارية لفرؽ كرة القدـ بالنسبة حملور التخطيط ربددت  -
:  يف

القدرة على التخطيط اعبيد  *
توفر اإلمكانات كالتسهيبلت ألعضاء الفريق   *
.  رصد كمتابعة اغبركة اؼبستقبلية لعملية التنفيذ *
مسئولية القيادة اإلدارية لفرؽ كرة القدـ بالنسبة ألمباط كأساليب القيادة  -
:  يفربددت 
إشراؾ اعبهاز الفِب  *ضركرة اختبلؼ أسلوب القيادة كفقا للمراحل السنية للفريق  *

  .ضركرة استخداـ أسلوب اإلقناع يف قيادة أعضاء الفريق * يف قرارات القائد اإلدارم
مسئولية القيادة اإلدارية لفرؽ كرة القدـ بالنسبة حملور العبلقات االجتماعية ربددت  -

: يف
حرص القائد على سباسك أعضاء الفريق  *
حرص القائد يف اغبصوؿ على التقدير اؼبعنوم ألعضاء الفريق  *
صرؼ اؼبكافآت اؼبالية ألعضاء الفريق يف الوقت اؼبناسب  *
مسئولية القيادة اإلدارية لفرؽ كرة  -االىتماـ باعبوانب االجتماعية ألعضاء الفريق  *

: يفالقدـ بالنسبة حملور أسلوب التقؤف ربددت 
التزاـ أعضاء الفريق بالتدريب كأسلوب لتقؤف اآلراء  *
التقؤف أىم اؼبهاـ اؼبطلوبة للقيادة اإلدارية  *
ضركرة حرص القائد على *االعتماد على نتائج الفريق يف تقؤف أسلوب العمل  *

 .القائد اؼبستمر ألراء أعضاء الفريق
 

: انزٕصٛبد-8
 :بناء على نتائج الدراسة مت التوصل إُف التوصيات التالية

 (دكِف -درجة أكُف-ناشئْب)نوصى بضركرة أف يقـو القائد دبراعاة اؼبرحلة السنية - 
. كاستخداـ األسلوب األمثل للقيادة يف كل مرحلة

.  ضركرة اىتماـ القائد بتعميق ركح الوالء كاالنتماء للوطن كالفريق- 
ضركرة االىتماـ باعبوانب االجتماعية كاؼبادية ألعضاء الفريق ؼبا ؽبا من دكر فعاؿ يف - 

.  سباسك أعضاء الفريق
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ضركرة إجراء عملية التقؤف بصورة مرحلية باعتباره أحد اؼبهاـ اؼبطلوبة للقيادة - 
.  اإلدارية

ضركرة أجراء مثل ىذه الدراسة يف ؾباالت أخرل من األلعاب الفردية كاعبماعية - 
  .كمقارنتها بنتائج الدراسة اغبالية
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كَٛخ ٔانوٚبظٛخ ةكٔه أٍزبم انزوثٛخ ال
فٙ رؾٍَٛ انًُبؿ انزُفًٛٙ  

كافم انًإٍَب د انزوثٕٚخ 
 
 

 ثٕيميح يؾًل نًٍٛ  :األٍزبم
 انًوكي انغبيمٙ رًََٛٛهذ
 

 :انًهقص
ف ىذه الدراسة مكنتنا من معرفة الدكر الفعاؿ ألستاذ الَببية البدنية كالرياضية  يف إ     

تطوير كربسْب اؼبناخ التنظيمي داخل اؼبؤسسات الَببوية لوالية تيارت اعبزائرية تبعا ؼبتغّبات 
أستاذ كأستاذة  (104) فكانت عينة الدراسة اعبنس كاؼبؤىل العلمي كاػبربة كاؼبرحلة الدراسية،

كقد صمم الباحث االستبياف بطريقة علمية كمت كضع  .مت اختيار العينة بطريقة عشوائية
 الدكر اؼبمارس أفكقد توصلت  الدراسة  0,86 كقد بلغت األداةمعامبلت صدؽ كثبات ىذه 

ألستاذ الَببية البدنية  يف ربسْب اؼبناخ التنظيمي للمؤسسات الَببوية كاف بدرجة عالية،كما 
  كأكصتتوصلت الدراسة إِف كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف صبيع متغّبات الدراسة،

 مع توفّب لو كامل التشيع كاغبوافز كذلك بإشراكو يف األستاذالدراسة بالعمل قدما مع 
. احملاضرات كالندكات الٍب ؽبا عبلقة باؼبناخ التنظيمي

 
Abstract 
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        The study aims at identifying the practiced role of physical education 

teacher in improving the organizational environment at tiaret algirian school 

according to specific variables:gender,qualification,experience and 

educational stage.the sample of the study consisted of 104 teachers which 

was choen randomly.for data collection,a questionnaire was desgned and 

developed after validity and reliablility were checked.the stady revaled that 

physical edocation teachers scored a high degree in improving the 

organizational environment.it also showed that there were significant 

differences due to variables. 

        The stady recommended that physical education teacher incentives and 

encraging were very essential in addition, the need to provide physical 

education teacher with opportunities to attend and engage in seminars and 

lectures related to organizational environment. 

 

 : يمليـــخ
يتكوف اؽبيكل التنظيمي للمؤسسة الَببوية من ؾبموعة أفراد يؤدكف فيها ـبتلف األدكار 
كاؼبهاـ كاؼبسؤكليات ضمن ىيكل تنظيمي خاص هبا كيربز على رأس اؽبيكل مدير اؼبؤسسة 
الَببوية يليو اؼبساعدكف كالسكرتّب، مث اؽبيئة التدريسية، مث اؼبستخدموف كأخّبا أعضاء اجملتمع 

 . احمللي
أستاذ الَببية البدنية كالرياضية أحد أجزاء اؽبيكل ( 1999)كيعترب أبو ىرجة كزغلوؿ 

التنظيمي للمؤسسة الَببوية ضمن فئة األساتذة أك أعضاء اؽبيئة التدريسية، كيعد أيضا 
 الَببوية من خبلؿ تعاملو مع اإلدارة كمع زمبلئو األساتذة، ةالشخص الديناميكي يف اؼبؤسس

ككذلك التبلميذ كالساحات كاؼبرافق كاألدكات اػباصة بأنشطة كحصص الَببية البدنية 
الرياضية باإلضافة إُف تعاملو مع اجملتمع احمللي، فبا هبعل أستاذ الَببية الرياضية  ؿبتبل 
خصوصية بارزة يف اؼبؤسسة الَببوية السمة اؼبهنية كالدكر الواقع على عاتقو فهو يرعى 

النشاطات الرياضية الرظبية كالغّب الرظبية فبا قد هبعل ىذه النشاطات اؼبرآة العاكسة ؼبؤسستو 
معربة عن رقي كتطور إدارهتا، فكل ىذه األمور ذبعل من أستاذ الَببية البدنية كالرياضية وبتل 
موقعا خاصا يف ربسْب اؼبناخ التنظيمي داخل اؼبؤسسة الَببوية الٍب يعمل فيها، كؽبذا ذبعل 
األدكار كاؼبهاـ اؼبسؤكليات الواقعة على عاتق أستاذ الَببية البدنية كالرياضية داخل التنظيم 
اؼبؤسسة الَببوية يف سباس مباشر كغّب مباشر مع اإلدارة كاألساتذة كالتبلميذ كالساحات 

 .كاؼبرافق مث مع اجملتمع احمللي
 أف أنبية إدارة اؼبؤسسة الَببوية تتمثل يف (Bendavid, 1998)كيرل بندافيد 

العبلقات اؼبنظمة ألطراؼ ىذه العملية داخل التنظيم اؼبدرسي، إذ يعمل اعبميع من خبلؿ 
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تلك العبلقات كاالنعكاسات يف اؼبواقف كاإلقبازات كما ينتج عنها من آثار كمناخات إهبابية 
 .أك سلبية تربوية أك تعليمية على قباح أك فشل اؼبؤسسة الَببوية

 أف اؼبديركف يؤدكف دكرا حاظبا يف تكوين توقعات عن  (Cain ,1999)كيذكر كاين 
النمو اؼبهِب كتطوير البُب التنظيمية كاحملافظة عليها ألهنا ىي الٍب تدعم النمو اؼبهِب كهتيأ 
الفرص العديدة للدافعية اؼبهنية كالتعليمية فعند قياـ اؼبدير بتزكيد األساتذة باؼبناخ احملفز 

كالداعم ألداء أدكارىم بوصفهم مباذج كقدكة للنمو اؼبهِب كالتطور اإلحَبايف فإف األساتذة  
 .تنمو لديهم القيادة التدريسية

 أف العبلقة اإلهبابية بْب اؼبدير كاألستاذ ربفز على (Stader, 2000)كيذكر ستادر 
 .إجراء تغّبات يف منهجية التدريس كربسن اؼبناخ اؼبدرسي بشكل متسق

إف أمباط القيادة ؽبا تأثّب مباشر على اؼبناخ التنظيمي من خبلؿ " 2006البدر "كيقوؿ 
ما تقـو بو من دكر يف صبيع أجزاء اؼبنظمة فعند استخداـ أساليب أك أمباط غّب جيدة فإف 

 .ذلك قد يؤدم إُف ضغوط على العاملْب كتؤثر إنتاجيتهم
 أنو من الضركرم على الَببية اغبديثة أف زبصص (Rallis, 1988)كيؤكد راليس 

عبميع أفراد اؼبؤسسة الَببوية من يوجههم كيرشدىم كينظم أعماؽبم كيتابعها كأف تركز على 
سبكْب القيادات الَببوية من توِف أمور إدارة اؼبؤسسات الَببوية حبث تكوف قادرة على تنظيم 
كتوزيع األعماؿ على األساتذة كبل ضمن ؾباؿ زبصصو أك بْب اإلداريْب كبل ضمن عملو 

كتضع الربامج الثقافية كالَببوية للتبلميذ كتراقب سّب أعماؿ العاملْب فيها بدقة كتعقب على 
ما هبب التعقيب عليو من أعماؿ كي تسّب اؼبؤسسة الَببوية هبدكء ضمن قيادة تربوية جيدة 

 .كىادفة تضمن حسن اؼبناخ التنظيمي فيها كتعمل على ربسْب أداء العاملْب فيها
 (Richardson &lane)كلْب  ريكادسن رأل كالتلميذ األستاذ بْب العبلقة طبيعة كعن

أف إرتباط التبلميذ باؽبيئة التدريسية يف بيئة تعاكنية يساىم يف اإلصبلح الَببوم كتعزز مناخا 
 .من التفاىم كاؼبشاركة يف البيئة التعليمية

 
 : يْكهخ انلهاٍخ

أصبحت الَببية البدنية كالرياضية ذات أنبية كبّبة من خبلؿ تكوين األجياؿ تكوينا 
سليما يف صبيع النواحي  البدنية كالنفسية كاالجتماعية كالعاطفية، فهي ؾباؿ كاسع كلكي 
يصل إُف أىدافو هبب أف تكوف اإلدارة الراعية لو على مستول عاؿ من التخطيط كالتنظيم 
كاؼبتابعة كالتقييم، كالذم يقـو هبده اإلدارة ىو استاد الَببية البدنية كالرياضية سواء يف اؼبرحلة 
اؼبتوسطة أك اؼبرحلة الثانوية، كؽبذا كفرت الدكلة اعبزائرية معاىد كجامعات خاصة لتكوين ىدا 

 .القائد الرياضي إدراكا منها بأنبيتو كأنبية دكره الذم يبكن أف يلعبو
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كقد الحظ الباحث من خبلؿ خربتو يف ميداف التدريس يف الثانوية أف لؤلستاذ أدكار 
أخرل خارج حصة الَببية البدنية كالرياضية من خبلؿ احتكاكو باحمليط اؼبوجود فيو، فمن 
خبلؿ تنظيم الدكرات الرياضية كاالشَباؾ يف الرياضة اؼبدرسية فهو يساىم يف تنظيم اؼبسار 

الدراسي كتنظيم الظركؼ اؼبوجودة داخل مؤسستو من خبلؿ احتكاكو اؼبباشر داخل كخارج 
اؼبؤسسة التعليمية دكف كجود مهاـ كاضحة لو كمدير اؼبؤسسة التعليمية أك اإلدارم اؼبكلف 
باؼبراقبة الذم  لو مهاـ كاضحة ىي تنظيم اؼبناخ اؼبوجود،فهو يقـو دبهاـ تنظيمية بطريقة غّب 
مباشرة كبالتاِف فهو يوفر اؼبناخ اعبيد كاؼبساعد على تعليم النشء  كالتبلميذ  كما يبلحظ ىو 
التقصّب كالنظرة الضيقة يف دكر أستاذ الَببية البدنية كالرياضية كإجحاؼ حقو كما أشار إليو 

 (.1996أبو حليمة كاؼبغريب، )
كؽبذا رأل الباحث أف يسلط الضوء على أستاذ الَببية البدنية من خبلؿ  الدكر الذم 

 ثانويات كالية –متوسطات "يلعبو يف ربسْب اؼبناخ التنظيمي داخل اؼبؤسسات الَببوية 
 :من خبلؿ  طرحنا  التساؤالت التالية"تيارت 
 

 :انزَبؤل انمبو
ىل ألستاذ الَببية البدنية كالرياضية دكر يف ذبسْب اؼبناخ التنظيمي يف اؼبؤسسات 

 .(الثانوية–اؼبتوسطة )التعليمية 
 

 :انزَبؤالد انفولٛخ
 ما الدكر اؼبمارس ألستاذ الَببية البدنية كالرياضية يف ربسْب اؼبناخ التنظيمي -1

 " ثانويات كالية تيارت–متوسطات "للمؤسسات الَببوية  
 ىل ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية للدكر اؼبمارس ألستاذ الَببية البدنية -2

 ثانويات كالية –متوسطات "كالرياضية يف ربسْب اؼبناخ التنظيمي للمؤسسات الَببوية 
 .تعزل ؼبتغّب اعبنس؟" تيارت

 ىل ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية للدكر اؼبمارس ألستاذ الَببية البدنية -3
 ثانويات كالية –متوسطات " كالرياضية يف ربسْب اؼبناخ التنظيمي للمؤسسات الَببوية 

 .تعزل ؼبتغّب اؼبؤىل العلمي؟" تيارت 
 ىل ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية للدكر اؼبمارس ألستاذ الَببية البدنية -4

 ثانويات كالية –متوسطات "كالرياضية يف ربسْب اؼبناخ التنظيمي للمؤسسات الَببوية 
 .تعزل ؼبتغّب اػبربة ؟" تيارت
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 ىل ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية للدكر اؼبمارس ألستاذ الَببية البدنية -5
 ثانويات كالية –متوسطات "كالرياضية يف ربسْب اؼبناخ التنظيمي للمؤسسات الَببوية 

 .تعزل ؼبتغّب اؼبرحلة الٍب يدرس هبا األستاذ؟" تيارت
 

  :فوظٛبد انجؾش -2
  :فوظٛخ لبيخ 2-1

يوجد دكر فعاؿ ألستاذ الَببية البدنية كالرياضية يف ربسْب اؼبناخ التنظيمي للمؤسسات 
 "  ثانويات كالية تيارت–متوسطات "الَببوية 

  :فوظٛبد فولٛخ 2-2
 .لؤلستاذ دكر إهبايب يف ربسْب اؼبناخ التنظيمي داخل اؼبؤسسات التعليمية-1
 توجد فركؽ ذات داللة إحصائية للدكر اؼبمارس ألستاذ الَببية البدنية كالرياضية يف -2

تعزل ؼبتغّب "  ثانويات كالية تيارت–متوسطات "ربسْب اؼبناخ التنظيمي للمؤسسات الَببوية 
 .اعبنس

 توجد فركؽ ذات داللة إحصائية للدكر اؼبمارس ألستاذ الَببية البدنية كالرياضية يف -3
تعزل ؼبتغّب "  ثانويات كالية تيارت–متوسطات "ربسْب اؼبناخ التنظيمي للمؤسسات الَببوية 

 .الؤىل العلمي
 توجد فركؽ ذات داللة إحصائية للدكر اؼبمارس ألستاذ الَببية البدنية كالرياضية يف -4

تعزل ؼبتغّب "  ثانويات كالية تيارت–متوسطات "ربسْب اؼبناخ التنظيمي للمؤسسات الَببوية 
 .اػبربة

 توجد فركؽ ذات داللة إحصائية للدكر اؼبمارس ألستاذ الَببية البدنية كالرياضية يف -5
تعزل ؼبتغّب "  ثانويات كالية تيارت–متوسطات "ربسْب اؼبناخ التنظيمي للمؤسسات الَببوية 

  .اؼبرحلة الٍب يدرس هبا األستاذ
  :أْلاف انلهاٍخ – 3

معرفة الدكر اؼبمارس ألستاذ الَببية البدنية كالرياضية يف ربسْب اؼبناخ التنظيمي   -1
 ". ثانويات كالية تيارت–متوسطات "للمؤسسات الَببوية 

معرفة طرؽ االتصاؿ الٍب يستعملها أستاذ الَببية البدنية كالرياضية لتنظيم اؼبسار 
 .الدراسي يف اؼبؤسسات التعليمية

معرفة تأثّب اعبنس كاؼبؤىل العلمي كاػبربة كاؼبرحلة الدراسية على ربسْب اؼبناخ التنظيمي 
  .يف اؼبؤسسات التعليمي

 :أًْٛخ انلهاٍخ -4
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 : تكمن أنبية الدراسة بالنقطتْب اآلتيتْب
 .إبراز الدكر الفعاؿ ألستاذ الَببية الرياضية يف اؼبؤسسة- 1
 إلقاء الضوء على دكر أستاذ الَببية الرياضية يف ربسْب اؼبناخ التنظيمي دبا يعود -2

  .بالفائدة على العملية الَببوية كاإلدارية يف اؼبؤسسة
  :يصؽهؾبد انلهاٍخ -5

ىي الطرؽ كاألساليب كاألعماؿ الٍب يقـو هبا أستاذ :  دكر أستاذ الَببية الرياضية5-1
 .الَببية الرياضية الٍب تساىم يف خلق كربسْب مناخ اؼبؤسسة التنظيمي اإلهبايب

يقع تنفيذ كربليل منهج الَببية البدنية كالرياضية على عاتق األستاذ أكال قبل ىيئات 
كزارة الَببية كالتعليم، ألف األستاذ ىو الذم يقـو بتنفيذ األىداؼ الَببوية كترصبتها إُف الواقع 
كىو الذم يقـو باختيار األساليب كاػبربات التعليمية كطرؽ التقؤف اؼبناسبة كالذم يفَبض أف 

يقدـ مقَبحات الٍب يراىا من خبلؿ التطبيق العلمي لتطوير اؼبنهج كربسينو كربليل اؼبنهج 
كمن اؼبهمات الٍب تقع على عاتق األستاذ فهو يقـو بتحليل اؼبنهج كفقا للمراحل . أيضا
 : التالية

 هبب أف يتعرؼ بشكل عاـ على اؼبنهج كاحملتول ككذلك الوسائل كالطرؽ اؼبؤدية -1
 .إُف تنفيذ ىذا اؼبنهج

 حصر األىداؼ اؼبعرفية كالوجدانية كالنفس حركية كربليلها كاقَباح الوسائل -2
 .لتنفيذىا
  .  كيف كؼباذا ينفذ ىذا اؼبنهج-3
 . اقَباح طرؽ التقؤف لتنفيذ أىداؼ اؼبنهج-4
 .ربديد الصعوبات الٍب تقابل تنفيذ اؼبنهج كالعمل على حلها إف أمكن -5
 كضع اػبطة الزمنية الكفيلة بتنفيذ اؼبنهج كذلك بتقدير الزمن اؼبناسب لكل ىدؼ -6

 .كلكل مرحلة تعليمية ككضع ذلك كلو يف جداكؿ ليسهل عملية تنفيذ اؼبنهج
 التعليمية ةىو اغبالة اؼبنظمة كجو العبلقة السائدة يف اؼبؤسس:  اؼبناخ التنظيمي5-2

كأنظمتها الرئيسية كالفرعية الٍب تنشأ من الكيفية الٍب يتعامل هبا التنظيم مع أعضائو البيئة 
 .احمليطة

ىو خلق جو كحالة تتبلءـ مع طبيعة النشاط التنظيمي :  ربسْب اؼبناخ التنظيمي5-3
تبلميذ، كمعلمْب، كإداريْب، كمستخدمْب، كؾبتمع ؿبلي، كساحات )كهتيئة البيئة اؼبدرسية 

 .للتكامل كالتفاعل كاإلنتاج (كأبنية كغّبىا من التنظيم اؼبدرسي
 

  :انلهاٍبد انَبثمخ -6
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 : كقد أجرل من الباحثْب دراسات ترتبط دبوضوع الدراسة اغبالية
 :انلهاٍبد انموثٛخ 6-1

 (:2007)دراسة منصور نزال الزبون ووصفي محمد الخزاعلة
قاـ ىذاف الباحثاف بالتعرؼ على الدكر اؼبمارس ؼبعلم الَببية الرياضية يف ربسْب اؼبناخ 
التنظيمي داخل مدارس ؿبافظة اؼبفرؽ كتسائل الباحثاف عما إذا كاف ىناؾ فركؽ تعزل لعدة 

 معلما كمعلمة كقد 74عوامل كقد إستخدما اؼبنهج الوصفي ؼبدل مبلئمتو على عينة بلغت 
توصبل الباحثاف إُف عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عبميع متغّبات الدراسة  كقد 

توصلت إُف أف ىناؾ دكرا فعاال للمعلم كقد أكصا الباحثاف على تشجيع معلم الَببية البدنية 
 .نظرا لدكره الفعاؿ

  (Ham, 2000)دراسة ىاـ : انلهاٍبد األعُجٛخ 6-2
 بدراسة ىدفت إُف ربديد العبلقة بْب تصورات األساتذة (Ham, 2000)     فقد قاـ ىاـ 

مدرسة ثانوية  (44)عن سلوؾ القائد كاؼبناخ اؼبدرسي كمت اختيار ؾبموعتْب من العينات من 
يف كوريا ككاف من أىم نتائج ىذه الدراسة، أف ىناؾ عبلقة إهبابية قوية بْب القيادة كانفتاح 
اؼبناخ اؼبدرسي، ككجد أف ىناؾ أثرا ؼبتغّبات الدراسة كفق متغّبات العمر كاعبنس كاػبربة 

 .كموقع اؼبدرسة كحجمها لتصورات األساتذة
 (:1996)دراسة جرادات 

دراسة ىدفت إُف معرفة تصورات اؼبديرين يف ربسْب اؼبناخ  (1996)      كأجرل جرادات 
التنظيمي كمعرفة ما إذا كانت ىذه التصورات زبتلف باختبلؼ اؼبركز الوظيفي كاؼبؤىل 

( 312)ك (143)العلمي كاعبنس كاػبربة، فقد بلغت عينة الدراسة للمشرفْب كاؼبشرفات 
، كقد اختّبت ىذه العينات بالطريقة العشوائية مستخدما الستبيانة تلؤلساتذة كاألستاذا

كأظهرت نتائج الدراسة أف ؼبدير اؼبدرسة دكرا يف ربسْب اؼبناخ . لتحقيق ىدؼ دراستو
التنظيمي من كجهة نظر اؼبشرفْب فكانت أعبلىا عبلقة اؼبدير مع اؼبسئولْب، كأقلها عبلقتو 

يف حْب كاف أعبلىا من كجهة نظر األساتذة البناء اؼبدرسي . بشؤكف األساتذة كمبوىم اؼبهِب
كذبهيزاتو كأقلها عبلقة اؼبدير بشؤكف األساتذة كمبوىم اؼبهِب كما أشارت النتائج إُف أف ىناؾ 

 .أثرا لدكر اؼبدير يعزل عبميع متغّبات الدراسة
 
  :انغبَت انزؽجٛك -7

  يُٓغٛخ انجؾش ٔاإلعواءاد انًٛلاَٛخ :انفصم األٔل 7-1
  :يُٓظ انلهاٍخ 7-1-1



319 
 

      استخدـ  الباحث اؼبنهج الوصفي بالصورة اؼبسحية ؼببلئمة لطبيعة كأىداؼ الدراسة 
 .اغبالية

غبل أم مشكلة يف ؾباؿ البحث العلمي يعتمد إختبار اؼبنهج اؼبناسب باألساس على 
طبيعة اؼبشكلة نفسها، كتعدد كزبتلف اؼبناىج اؼبتبعة تبعا إلختبلؼ اؽبدؼ الذم يود 

 .الباحث الوصوؿ إليو
كالذم  (األسلوب اؼبسحي)كغبل مشكلة حبثنا ىذا ربتم علينا إتباع اؼبنهج الوصفي 

يقـو بوصف ما ىوكائن كتفسّبه، كىو يهتم بتحديد الظركؼ كالعبلقات الٍب توجد بْب 
الوقائع، كما يهتم بتحديد اؼبمارسات الشائعة أك السائدة كالتعرؼ على اؼبعتقدات 

 .كاإلذباىات عند األفراد كاعبماعات كطرائقها يف النمو كالتطور
 
  :يغزًك انلهاٍخ 7-1-2

يتكوف اجملتمع الكلي للدراسة من صبيع أساتذة كأستاذات الَببية البدنية يف متوسطات 
( 08) أستاذ ك(200)أستاذ كأستاذة منهم  208كثانويات كالية تيارت كالبالغ عددىم 

 . أستاذات
  :لُٛخ انلهاٍخ 7-1-3

 %50أستاذ كأستاذة أم بنسبة  (104)مت إختيار عينة الدراسة عشوائيا ككاف قوامها 
 .من اجملتمع الدراسي

  :يزغٛواد انلهاٍخ 7-1-4
  :التغيرات المستقلة وتشمل المتغيرات اآلتية -1

 (.04)كأستاذات بلع عددىن  (100)أساتذة بلغ عددىم : الجنس
 كأدْف كاف العدد (DUEA)الشهادات الدراسية اعبامعية اؼبطبقة : المؤىل العلمي

 (. 44)أستاذ كأستاذة، شهادة الليسانس  (60)
 سنوات كاف 05أستاذ كأستاذة، كأكثر من  (60) سنوات كأقل كاف العدد 05: الخبرة

 .أستاذ كأستاذة (44)العدد 
. أستاذ كأستاذة (90) التعليم اؼبتوسط كعددىم :المرحلة التي يدرس بها األستاذ

يوضح عدد أفراد العينة ( 1)كاعبدكؿ رقم . أستاذ كأستاذة (14)كالتعليم الثانوم كعددىم 
 .كالنسبة اؼبئوية من اجملتمع الكلي لكل متغّب من متغّبات الدراسة

 (1)الجدول رقم 
 توزيع العينات حسب متغيرات الدراسة

 عدد العينة التصنيف المتغيرات
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 الجنس
 

 100 ذكور

 04 إناث إناث

المؤىل 
 العلمي

 60 (DUEA)الشهادات الدراسية اعبامعية اؼبطبقة 

 44 شهادة الليسانس

 الخبرة
 60  سنوات كأقل5

 44  سنوات 5أكثر من 

 المرحلة
 90 متوسط

 14 ثانوم

 108 المجمـــــــوع

  :المتغيرات التابعة- 2
 .ىي استجابات أفراد عينة الدراسة على أداة الدراسة

 
 : أكاح انلهاٍخ7-1-5

للكشف عن دكر أستاذ الَببية الرياضية يف ربسْب اؼبناخ التنظيمي يف مؤسسات تربوية 
يف متوسطات كثانويات كالية تيارت سيقـو الباحث بتصميم كبناء استبيانة للدراسة من 
خبلؿ االستفادة من األدب الَببوم كبعض الدراسات السابقة اؼبتعلقة دبوضوع الدراسة 
اغبالية كما سيستفيد الباحث من آراء احملكمْب كاػبرباء العاملْب يف ؾباؿ الَببية الرياضية 

احملور )عبارة توزعت على طبسة ؿباكر ىي  24كسيشتمل االستبيانة . ككزارة الَببية كالتعليم
عبارات، كاحملور اؼبتعلق 5عبارات، كاحملور اؼبتعلق باألساتذة بواقع  4اؼبتعلق باإلدارة بواقع 

عبارات، كاحملور اؼبتعلق  5 عبارات، كاحملور اؼبتعلق باجملتمع احمللي بواقع 5بالتبلميذ بواقع 
عبارات، كسيقـو الباحث بصياغة  ىذه العبارات لتتناسب 5بالساحات كالتجهيزات بواقع 

مع موضوع الدراسة، كإهباد صدقها كثباهتا كتوزيعها على عينة الدراسة اؼبؤلفة من أساتذة 
كأستاذات الَببية الرياضية، كمن مث نبلحظ االستجابة على ىذه الفقرات كفقا ؼبقياس ليكرت 

 .اػبماسي
كقد كضع الباحث التقسيم التاِف لتحديد الدرجة لكل ؿبور من ؿباكر الدراسة كىذا 

 :اعتمادا على دراسة سابقة
1-1،  

 . تدؿ على أف الدرجة قليلة1,81-2,61
 . تدؿ على أف الدرجة متوسطة2,62-3,42
 . تدؿ على أف الدرجة عالية3,43-4,23
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 .تدؿ على أف الدرجة عالية جدا 4,24-5
 

 :انلهاٍخ االٍزؽاللٛخ
 هبدؼ معرفة مدل تقبل 10قمنا بدراسة استطبلعية على عينة من األساتذة تبلغ 

 .    الباحثْب ألسئلة االستمارة
 صدؽ األداة

قد قمنا بإعادة صياغة األسئلة الغّب مفهومة كقد قدمنا ىذا االستبياف جملموعة من 
 احملكمْب ذكم االختصاص كقد اعتمدت صبيع العبارات باتفاؽ احملكمْب ثبات األداة

قاـ الباحث باستخداـ معامل ألفا كركنباخ لبلتساؽ الداخلي حيث كاف الثبات 
 0,66 تدؿ على أف الدرجة قليلة جدا 80الكلي 

 درجات الثبات بطريقة كركنباخ ألفا (2)الجدول رقم 
 إسم المحور درجة الثبات

 احملور اؼبتعلق باؼبساحات كالتجهيزات 0,85

 احملور اؼبتعلق باألساتذة 0,85

 احملور اؼبتعلق بالتبلميذ 0,86

 احملور اؼبتعلق باإلدارة 0,87

 احملور اؼبتعلق باجملتمع 0,88
 الثبات الكلي 0,86

 
  :انًمبنغخ اإلؽصبئٛخ 7-1-6

سيتم مت إدخاؿ بيانات ىذه الدراسة يف اغباسب اإللكَبكٓف كربليلها باستخداـ الرـز 
، حيث سيتم استخداـ اؼبتوسطات اغبسابية (SPSS) االجتماعيةاإلحصائية للعلـو 

. لئلجابة عن أسئلة الدراسة (ت)كاالقبرافات اؼبعيارية، كاختبار الفركؽ
 
 :يؾلكاد انلهاٍخ 7-1-7

متوسطات كثانويات كالية تيارت  : اجملاؿ اؼبكآف
 .أساتذة كأستاذات الَببية الرياضية يف متوسطات كثانويات كالية تيارت: اجملاؿ البشرم

 .2013-2012: اجملاؿ الزمِب
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  لوض ٔرؾهٛم ٔيُبلْخ انُزبئظ :انفصم انضبَٙ   7-2
لوض َزبئظ انَإال األٔل ٔيُبلْزٓب 

ماالدكر اؼبمارس ألساتذة الَببية البدنية يف ربسْب اؼبناخ التنظيمي  :السؤاؿ األكؿ
داخل اؼبؤسسات الَببوية لوالية تيارت اعبزائرية؟ 

 
 

 
 

 (3 )الجدول رقم
 اؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات اؼبعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عبميع ؿباكر الدراسة

 
 المحاور المتوسط الحسابي االنحراف المعياري الدرجة ترتيب المحور

 3,91 0,73 عالية الثالثة
اؼبتعلقة بالساحات 

 كالتجهيزات
 اؼبتعلقة باألساتذة 3,73 0,84 عالية الرابعة
 اؼبتعلقة بالتبلميذ 4,11 0,56 عالية األكُف
 اؼبتعلقة باإلدارة 3,95 0,84 عالية الثانية

 اؼبتعلقة باجملتمع احمللي 2,86 0,70 متوسطة اػبامسة
 متوسط اجملموع الكلي 3,71 0,73 عالية

 
إُف أف اؼبتوسطات اغبسابية الستجابات أفراد عينة  (3)تشّب بيانات اعبدكؿ رقم 

ماعدا احملور  الدراسة، الدراسة من األساتذة كاألستاذات كانت بدرجة عالية عبميع ؿباكر
اؼبتعلق باجملتمع احمللي إذ كانت بدرجة متوسطة حيث بلغ أعلى متوسط حسايب للمحور 

 حاصبل على درجة عالية مث احملور (0,56)  معيارم قدرهكباكبراؼ (4,11)اؼبتعلق بالتبلميذ 
 معيارم قدره باكبراؼ (3,95)اؼبتعلق باإلدارة حيث حصل على متوسط حسايب قدره 

بدرجة عالية كحصل احملور اؼبتعلق باؼبنشآت كالساحات على اؼبرتبة الثالثة دبتوسط ( 0,84)
 كجاء احملور اؼبتعلق باألساتذة يف اؼبرتبة الرابعة (0,73)  معيارمباكبراؼ (3,91)حسايب

 كبدرجة عالية أيضا بينما جاء احملور اؼبتعلق (0,84)  معيارمباكبراؼ(3,73) دبتوسط حسايب
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 معيارم باكبراؼ (2,86) باجملتمع احمللي يف اؼبرتبة اػبامسة بدرجة متوسطة دبتوسط قدره
(0,70.) 

 باستمرار بالتبلميذ اىتماموكيرل الباحث أف ظهور دكر األستاذ بصورة عالية بسبب 
 الدائم مع اإلدارة كاحتكاكومن خبلؿ إشرافو على النشاطات الرياضية الصفية كالبلصفية 

ككجوده دكما يف الساحات كاؼببلعب باإلضافة إُف تعاملو مع الغالبية العظمى يف اؼبؤسسة فبا 
جعلو عنصرا فعاال داخل اؼبؤسسات الَببوية ىذا فبا جعل دكره كبّبا كعاليا يف اؼبؤسسات 
الَببوية من حبلؿ زبطيطو اؼبسبق ككذا معرفة للتسيّب الرياضي من خبلؿ كفاءتو كما تطرؽ 

. غليو يف تكوينو الدراسي
 

 :لوض َزبئظ انَإال انضبَٙ ٔيُبلْزٓب
ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية لدكر أستاذ الَببية البدنية يف :انَإال انضبَٙ

 ربصيل اؼبناخ التنظيمي للمؤسسات الَببوية لوالية تيارت اعبزائرية تبعا ؼبتغّب اعبنس؟
 (4)الجدول رقم
للفركؽ الستجابات أفراد عينة الدراسة كفقا  (ت) اؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات اؼبعيارية كنتائجاختبار

 ؼبتغّب اعبنس
 (ت)قيمة

 المحسوبة
درجات 
 الحريات

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 محاور الدراسة الجنس الحسابي

2 3,5 102 
 ذكور 3,64 0,73

 اؼبتعلق باإلدارة
 إناث 3,62 0,68

2 ,76 102 
 ذكور 3,99 0,63

 اؼبتعلق باألساتذة
 إناث 3,75 0,67

31,0 102 
 ذكور 3,76 0,68

 اؼبتعلق بالتبلميذ
 إناث 3,74 0,63

44,6 102 
 ذكور 3,58 0,74

 اؼبتعلق باجملتمع احمللي
 إناث 3,62 0,75

28,2 102 
 ذكور 4,15 0,67

 اؼبتعلق بالساحات كالتجهيزات
 إناث 3,96 0,71

 0,05 عند مستول داللة 1,98ت اعبدكلية اؼبقدرة بػ 
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 0,05 كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة 4يتضح من اعبدكؿ رقم        
الستجابات أفراد عينة الدراسة بْب الذكور كاإلناث لصاٌف الذكور يف صبيع ؿباكر الدراسة 
كيعزك الباحث ذلك إُف عدـ تشابو نظرة الذكور مع اإلناث ؼببلئمة تدريس ىذه اؼبادة 
للذكور أكثر من اإلناث كلتعامل الذكور مع اإلدارة كالتبلميذ كاألساتذة كاجملتمع احمللي 

كالقياـ بالرياضات البلصفية بعد الدكاـ الرظبي ىذا فبا زاد كساىم يف دكر اؼبلقى على أستاذ 
الَببية البدنية يف ربسْب اؼبناخ التنظيمي داخل اؼبؤسسة عكس اإلناث اللوايت يعدف إُف 

ككذا طبيعة شخصية الػأستاذ الذم يستطيع يف أم كقت   الدكاـ اؼبدرسي،انتهاءبيوهتن مع 
. التدخل يف احمليط اؼبوجود فيو كالتأثّب فيو

 
 :لوض َزبئظ انَإال انضبنش ٔيُبلْزٓب

ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية لدكر أستاذ الَببية البدنية يف  :انَإال انضبنش
 ربصيل اؼبناخ التنظيمي للمؤسسات الَببوية لوالية تيارت اعبزائرية تبعا ؼبتغّب اؼبؤىل العلمي؟

( 5)الجدول رقم

للفركؽ الستجابات أفراد عينة الدراسة كفقا (ت)اؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات اؼبعيارية كنتائج اختبار
 ؼبتغّب اؼبؤىل العلمي

 (ت)قيمة
المحسو

 بة

درجات 
 الحريات

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
الحسا

 بي
 محاور الدراسة الجنس

2,32 102 
 ليسانس كأدْف 4,80 1,63

 اؼبتعلق باإلدارة
 أعلى من ليسانس 3,62 1,72

1,50 102 
 ليسانس كأدْف 3,60 1,05

 اؼبتعلق باألساتذة
 أعلى من ليسانس 4,66 1,95

3,90 102 
 ليسانس كأدْف 3,95 1,73

 اؼبتعلق بالتبلميذ
 أعلى من ليسانس 4,43 1,92

3,12 102 
 ليسانس كأدْف 3,02 1,04

 اؼبتعلق باجملتمع احمللي
 أعلى من ليسانس 3,68 1,94

3,06 102 
 بالساحات  اؼبتعلق ليسانس كأدْف 4,01 1,63

 أعلى من ليسانس 4,95 1,97 كالتجهيزات
 0,05 عند مستول داللة 1,98ت اعبدكلية اؼبقدرة بػ 
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 0,05كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة  5يتضح من اعبدكؿ رقم     

الستجابات أفراد عينة الدراسة أعلى من ليسانس كأدْف من ليسانس لصاٌف أعلى من 
 كيعزك الباحث إُف ظهور فركؽ باألساتذةليسانس يف صبيع ؿباكر الدراسة ما عدا ؿبور اؼبتعلق 

للمؤىل العلمي إُف أف ىذه الدراسة لفئة أعلى من ليسانس غالبيتها متحصلة على مؤىبلت 
من الدبلـو العاِف كيرل ىذا الباحث أف ىذه النتيجة كاقعية ألف أصحاب اؼبؤىبلت العالية 
أجدر يف إظهار الدكر الفعاؿ يف ربسْب اؼبناخ التنظيمي بسبب اػبربات اؼبعرفية كتعلم طرؽ 

كأساليب التدريس اغبديثة كأف اتصاؿ األساتذة يف اؼبواد االخرل يكوف أكثر من االتصاؿ مع 
 .استاذ الَببية البدنية كالرياضية

 :لوض َزبئظ انَإال انواثك ٔيُبلْزٓب
ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية لدكر أستاذ الَببية البدنية يف  :السؤاؿ الرابع

ربصيل اؼبناخ التنظيمي للمؤسسات الَببوية لوالية تيارت اعبزائرية تبعا ؼبتغّب اػبربة؟ 
 (6)الجدول رقم
للفركؽ الستجابات أفراد عينة الدراسة كفقا (ت)اؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات اؼبعيارية كنتائجاختبار

 ؼبتغّب اػبربة
 (ت)قيمة

المحسو
 بة

درجات 
 الحريات

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
الحسا

 بي
 محاور الدراسة الجنس

2,52 102 

 سنوات كأقل 5 3,50 1,63
 اؼبتعلق باإلدارة

  سنوات 5 أكثر من 3,74 1,73

2,16 102 
 اؼبتعلق باألساتذة سنوات كأقل 5 3,81 1,02
   سنوات5 أكثر من 3.91 1,35

2,70 102 
 اؼبتعلق بالتبلميذ سنوات كأقل 5 4,03 1,98
  سنوات5 أكثر من 4,07 1,84

2,54 102 
 اؼبتعلق باجملتمع احمللي سنوات كأقل 5 3,06 1,07
 سنوات 5 أكثر من 3,80 1,09

2,63 102 

 اؼبتعلق بالساحات سنوات كأقل 5 3,84 1,51
  كالتجهيزات

  سنوات5 أكثر من 4,07 1,73
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  0,05عند مستول داللة  1,98ت اعبدكلية اؼبقدرة بػػػػػػ 
 
 0,05 كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة 6يتضح من اعبدك ؿ رقم      

سنوات كأكثر لصاٌف األكثر خربة  5 كأقل 5الستجابات أفراد عينة الدراسة تبعا ؼبتغّب اػبربة 
عبميع ؿباكر الدراسة كيرل الباحث أف نتيجة ظهور فركؽ بْب أصحاب اػبربة الطويلة 
كأصحاب اػبربة القصّبة راجع إُف أف أصحاب اػبربة الطويلة ال يشَبكوف يف كثّب من 

اؼبعطيات ككاقع البيئة من خبلؿ تكيفهم معها كيرل الباحث أف ىذه النتيجة طبيعية كمتوقعة 
ألف أصحاب اػبربة الطويلة يبلكوف ما يؤىلهم لتحسْب مناخهم التنظيمي من خبلؿ ذبارهبم 

 .السابقة
 

 :لوض َزبئظ انَإال انقبيٌ ٔيُبلْزٓب
ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية لدكر أستاذ الَببية البدنية يف  :السؤاؿ اػبامس     

ربصيل اؼبناخ التنظيمي للمؤسسات الَببوية لوالية تيارت اعبزائرية تبعا ؼبتغّب اؼبرحلة الدراسية؟ 
 (7)الجدول رقم
الستجابات أفراد عينة الدراسة كفقا  للفركؽ(ت)اؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات اؼبعيارية كنتائجاختبار

 ؼبتغّب اؼبرحلة الدراسية
 (ت)قيمة

 المحسوبة
درجات 
 الحريات

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 محاور الدراسة الجنس الحسابي

2,29 102 
 اؼبتعلق باإلدارة متوسط 4,09 0,66
 ثانوم 4,52 1,16

2,88 102 
 اؼبتعلق باألساتذة متوسط 4,93 1,99
 ثانوم 5,01 1,81

3,11 102 
 اؼبتعلق بالتبلميذ متوسط 3,48 0,46
 ثانوم 3,61 0,91

2,90 102 
 اؼبتعلق باجملتمع احمللي متوسط 3,61 0,45
 ثانوم 3,80 0,61

4,09 102 
 اؼبتعلق بالساحات كالتجهيزات متوسط 3,99 0,52
 ثانوم 4,05 0,63

  0,05 عند مستول داللة 1,98ت اعبدكلية اؼبقدرة بػػػػػػ 
 0,05 كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة 7يتضح من اعبدك ؿ رقم 

الستجابات أفراد عينة الدراسة تبعا ؼبتغّب اؼبرحلة الٍب يدرس هبا األستاذ بْب متوسط كثانوم 
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لصاٌف أساتذة الثانوم يف صبيع ؿباكر الدراسة حيث أظهر فركقا لصاٌف الثانويات يرجع 
غّب متشاهبة نتيجة  (متوسط كثانوم)الياحث ىذا إُف أف عمل األساتذة يف اؼبرحلتْب 

للمناىج كالوثائق اؼبرفقة من الوزارة الوصية ككذا األىداؼ اؼبسطرة زبتلف من مرحلة إُف 
مرحلة كيعترب الباحث أف ىذه النتيجة متوقعة نتيجة لبلختبلؼ يف الطريقة كاألسلوب  لكل 
مرحلة من مراحل التعلم ككذا لبلختبلؼ يف اؼبرحلة العمرية فبا جعل أف ىناؾ فركقا يف دكر 

أستاذ الَببية البدنية كالرياضية يف ربسْب اؼبناخ التنظيمي يف الثانويات أكثر منو يف 
 . اؼبتوسطات
 
 

 :االٍزُزبعبد
يقـو أساتذة الَببية البدنية كالرياضية بدكر ىاـ كفعاؿ  كبدرجة عالية كىذا من اجل - 

. زبسْب اؼبناخ التنظيمي الذم ينتموف غليو بوالية تيارت اعبزائرية
 أفراد العينة اؼبدرسة للدكر اؼبعموؿ بو من طرؼ استجابات جلي يف اختبلؼىناؾ - 

أساتذة الَببية البدنية من أجل ربسْب اؼبناخ التنظيمي داخل اؼبؤسسات الَببوية لوالية تيارت 
. اعبزائرية تبعا ؼبتغّبات اعبنس كاؼبؤىل العلمي كاػبربة كاؼبرحلة الدراسية

احملور اؼبتعلق بالتبلميذ ظهر بشكل جلي كقوم لدم األساتذة كبصورة عالية كذلك - 
 ؿبور العملية الَببوية الٍب يوِف ؽبا األستاذ األنبية البالغة من أجل ربسْب اؼبناخ باعتبارىم
. التنظيمي
لعدـ تدخلو بصفة مباشرة  احملور اؼبتعلق باجملتمع احمللي ظهر بشكل ضعيف كىذا- 

. يف عملية ربسْب اؼبناخ التنظيمي
 

  :االلزواؽبد
كاإلطبلع على الدراسات السابقة يبكن  يف ضوء النتائج الٍب توصلت إليها الدراسة،

 :للباحث أف يقدـ التوصيات التالية
 القرارات اؼبدرسية، بشكل أكرب فبا ازباذهبب إشراؾ أساتذة الَببية البدنية يف  -1

كيرفع الركح اؼبعنوية  ينمي لديهم ركح اؼبسؤكلية، كينعكس ذلك على أدائهم بصورة إهبابية،
.  للمدرسة كبالتاِف ربسْب اؼبناخ التنظيميانتمائهملديهم كيزيد من 

 بصورة دكرية مع أساتذة الَببية االجتماعاتأف يعقد مدراء اؼبؤسسات الَببوية  -2
 كالعمل على تلبيتها كالتعرؼ إُف مشاكلهم كالعمل على احتياجاهتمالبدنية للوقوؼ على 

 . كجبد   هبم ليعملاالرتقاء اؼبختلفة من أجل احتياجاهتمحلها كتلبية 
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 .هبب ربفيز األساتذة بكل السبل من أجل ربقيق مناخ تنظيمي أفضل -3
على مديريات الَببية يف كل منطقة القياـ بتقدٔف كل اغبوافز اؼبادية كاؼبعنوية لطاقم  -4

اؼبؤسسة ال سيما أساتذة الَببية البدنية كالرياضية كذلك من أجل ربسْب اؼبناخ التنظيمي 
بشكل مستمر ككذا إقامة الندكات كاؼبلتقيات كاحملاضرات التحسيسية ألجل هتيئة مناخ من 

 .الثقة اؼبتبادلة بْب األساتذة كاإلدارة اؼبدرسية
 
 

 
 

 فبرًخ
 

من خبلؿ دراستنا توصلنا أف ألستاذ الَببية البدنية كالرياضية دكر ىاـ يف ربسْب اؼبناخ 
التنظيمي داخل اؼبؤسسات التعليمية سواء من خبلؿ دكره البارز اؼبتمثل يف تسيّب حصتو من 
خبلؿ تنظيمها كالتفاعل مع التبلميذ كطريقة تسيّبىا من أجل إخراجها يف أحسن الظركؼ 
حيث يطغى عليها مظهر التنظيم اعبيد أك من خبلؿ دكره خارج اغبصة من خبلؿ تفاعلو 
مع احمليط اجملاكر لو اؼبتمثل يف األساتذة التبلميذ، اإلدارة كطريقة تسّبه للتجهيزات اؼبوجودة 

يف ؿبيطو من خبلؿ تسّب ىا كاحملافظة عليها، كتوصلنا إُف أف دكر االستاذ ىبتلف تبعا 
كاػبربة اؼبتمثلة يف سنوات  (ذكور كإناث)ؼبتغّبات ـبتلفة من بينها اؼبؤىل العلمي كاعبنس 

العمل كمكاف العلم اؼبتمثل يف اؼبؤسسة التعليمية سواء كانت متوسطة أك ثانوية، كيف األخّب 
مت كضع بعض االقَباحات اؼبتمثلة يف االىتماـ بأستاذ الَببية البدنية كالرياضية كإشراكو يف 
الدكرات كالندكات منم أجل رفع مستواه العلمي كالتنظيمي حيث يكوف فعاؿ يف ىذه 

 .الناحية خاصة
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 كهاٍخ أصو لهك انًُبفَخ لهٗ األكاء انًٓبه٘ انقؽؽٙ 
لهٗ ؽَت ؼجٛمخ انًُبفَخ نلٖ أٔاٍػ كوح انملو 

 

 

 ثٍ هاثؼ فٛوانلٍٚ : األٍزبم 

 انًوكي انغبيمٙ رًََٛٛهذ
 

 :انًهقص
إف القلق من العوامل النفسية اؼبهمة الٍب ؽبا تأثّب كبّب على أداء البلعبْب يف      

يف الكرة القدـ، ألف البلعب  اؼبنافسات كخصوصا يف منافسات كأس اعبمهورية اعبزائرية
لرفع مستول  اؼبنافسةىذه وبتاج إُف هتيئة صبيع قدراتو العقلية البدنية كاؼبهارية ؼبواجهة ضغوط

قلق اؼبنافسة كعبلقتو  مقارنة مستوياتالتعرؼ كاؼبهارم اػبططي، ككاف ىدؼ البحث  األداء
كمنافسات البطولة لبلعبْب األكاسط  اػبططي يف منافسات كأس اعبمهورية باألداء اؼبهارم

يف  بعض أندية اعبزائرية احملَبفة للجهة الغربية يف كرة القدـ، أما فرض البحث كجود فركؽ 
دالة إحصائيا يف قلق اؼبنافسة بْب منافسات البطولة كمنافسات الكأس لصاٌف منافسات 

الكأس أما الفرضية الثانية فتمثلت يف كجود فركؽ دالة إحصائيا يف األداء اؼبهارم اػبططي يف 
منافسات البطولة كالكأس كلصاٌف منافسات البطولة كتناكلت الفرضية الثالثة عن كجود عبلقة 

كلقد استخدـ .  قوية بْب قلق اؼبنافسة كاألداء اؼبهارم اػبططي يف منافسات الكأس كالبطولة
الباحث اؼبنهج الوصفي بالطريقة اؼبسحية ؼببلئمتو طبيعة اؼبشكلة، كتكوف ؾبتمع اإلحصائي 

 فرؽ، أما عينة 6كالبالغ عددىا  2012 / 2011 الغربية احملَبفة لكرة القدـ للموسم من األندية
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كأما أداة البحث  (صبعية كىراف– مولودية كىراف )البحث فقد تكونت من فريقْب كىم 
، كقاـ الباحث بتعديل لمارتنز وراينز فتمثلت يف استخداـ مقياس قلق اؼبنافسة للرياضيْب

بعض الفقرات ليتناسب كطبيعة منافسات كأس اعبمهورية كما استعمل الباحث بطاقة 
اؼببلحظة من أجل تسجيل األخطاء اؼبهارية اػبططية أثناء اؼبنافسات كمت التأكيد من توفر 

الوسط اغبسايب، االكبراؼ )األسس العلمية ألداة البحث كباستخداـ الوسائل اإلحصائية 
. اؼبعيارم، كاختبار ت لداللة الفركؽ كاختبار االرتباط سبّبماف

ت داللة اكتوصل الباحث إُف أىم االستنتاجات كالٍب تكمن يف كجود فركؽ ذ     
إحصائية يف قلق اؼبنافسة عل حسب طبيعة اؼبنافسة كالٍب ؽبا األثر السليب على األداء اؼبهارم 

اػبططي لبلعبْب األكاسط بْب منافسات كأس اعبمهورية كمنافسات البطولة كقد أكصى 
الباحث عدة توصيات منها االىتماـ باغبالة النفسية لبلعبْب كهتيئتهم بشكل صحيح 

لظركؼ اؼبنافسة خاصة منها منافسات كأس اعبمهورية كضركرة تواجد أخصائي نفسآف يف 
.  الطاقم الفِب لتقليل من القلق اؼبعوؽ من أجل رفع مستول األداء اؼبهارم اػبططي

 

Abstract: 

         Anxiety is considered as an important factor in psychology that has a 

great effect on football players especially during competition. During the 

game ,The player, has to be mentally prepared, physically and must have 

enough skills to endure the stress and pressure of this game. the aim of this 

research is to identify  and compare between anxiety levels an their  impact 

on the performance during the cup of the republic and some middle age 

professional football club players in championship competitions in west 

region. The research hypothesized the existence of separating lines 

statistically in anxiety between championship competition and competition 

cup and the second probability is about the existence of skill tactic 

performance in championship competitions and the cup. the third probability 

was about strong relationship between the anxiety of competition and the 

performance tactic skills in both cup and championship. 

        The researcher has used the descriptive method through scanning to be 

adapted to the nature of the problem. the statistic society is composed of 

totally 6 west region football professional clubs for season 2011-2012.He 

took a sample of two teams which are Mouloudia of Oran and Association 

of Oran and the tool that he used was the Martinez and Reiner anxiety 

barometer for athlets. the researcher modified some sequences to be adapted 

to the nature of competition of republic. He used observation, to notice some 

tactic skill errors, during the competitions. and there were emphasize on 

scientific bases availability for the research using statistic methods such as 
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calculating medium, standard derivation, tests to prove difference and tests 

for relationship spearman.  

        The researcher concluded to some remarks like the difference related to 

statistic significance in athlet competition depending on nature of 

competition which has negative impact on senior athlets skill tactic 

performance in republic cup competitions .and league championship.and he 

recommended the importance of athlets psychologic aspect and preparing 

them in a right way to face competition conditions especially republic cup 

competition and he insisted on the fact that we should bring a team 

psychanalist to reduce anxiety and stress which paralyzed motivation and to 

improve tactic performance skill. 

:  يمليخ
يلعب التقدـ العلمي دكرا ىاما يف الرقى كاالرتفاع دبستول األداء اؼبهارم يف الرياضات 

اؼبختلفة كذلك باستخداـ األساليب العلمية اؼبتطورة يف طرؽ التعليم كالتدريب لبلرتقاء 
باؼبستول الوظيفي لبلعب كالذم يؤدل بدكره إُف االرتقاء دبستول األداء اؼبهارم، كما 
يعتمد مستول البلعب مهاريا إُف درجة كبّبة على ظركؼ إعداده كهتيئتو لتحمل األعباء 

العقلية كالبدنية كالنفسية اؼبصاحبة ؼبواقف اللعب اؼبتغّبة حبيث يكوف أداء الرياضي أقرب ما 
 .يكوف إُف اؼبثالية كبأقل ما يبكن من التشتت

 كما أف ،كتعترب كرة القدـ من األنشطة التنافسية الٍب تتميز بتنوع كتعدد اؼبهارات األساسية
رياضة كرة القدـ إحدل ؾباالت التطبيقية لعلم النفس الرياضي دبا ترتبط بو من عوامل نفسية 

. ـبتلفة قد تؤثر على البلعبْب كبالتاِف على مستول األداء يف أثناء اؼبنافسات الرياضية
أف األبعاد النفسية ىي أحد اؼبتطلبات اؽبامة للوصوؿ إُف  (1998)كيضيف عبلكل 

حيث أف كثّب من الرياضيْب على اؼبستول اؼبتقدـ ، اؼبستويات العالية يف األنشطة اؼبختلفة
كلذلك فإف ىناؾ عامبلن ىامان وبدد ، يتقاربوف لدرجة كبّبة من حيث اؼبستول البدٓف كالفِب

 .(135: 14 )كفاحهم أثناء اؼبنافسة الرياضية يف سبيل الفوز أال كىو العامل النفسي
كيتطلب فهم طبيعة العامل النفسي اؼبصاحب ألداء الرياضي الناجح معرفة الَبكيبة 

كالٍب ترتبط باألداء اؼبثاِف كتسهم يف ربديد مستول األداء الفعلي، كىذا راجع ، السيكولوجية
كالعامل النفسي يظل اؼبتغّب ، إُف الطفرة العلمية يف إعداد البلعب بدنيان كمهاريان كنفسيان 

كقد أشار كثّب من اؼبدربْب كالبلعبْب يف تقاريرىم  اغباسم يف األداء سواء تدريبيان أك منافسة،
  .(148:27 ) من األداء يرجع إُف العوامل النفسية%90 : 40الذاتية أف حواِف 

 القلق ىو أكثر االنفعاالت ارتباطا باألداء الرياضي ككثّبا ما أن 1987 كيشّب عبلكم
وبدث ىذا الشعور استجابة للمخاكؼ كالصراعات أك اؽبمـو الٍب تنجم عن اإلحباط الفعلي 

كينظر . أك اؼبتوقع للجهود اؼببذكلة، من أجل إرضاء اغباجات كما يتصل هبا من دكافع كحوافز
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إُف القلق على أنو استجابة انفعالية مؤؼبة يبر هبا الفرد  تصاحب باستثارة عدد من األجهزة 
القلب، اعبهاز التنفسي، كالغدد الدرقية : الداخلية، الٍب زبضع للجهاز العصيب اؼبستقل مثل

فهو رد فعل غبالة خطر، كينتج القلق عن سوء تكيف كعدـ انسجاـ بْب دكافع الفرد ككاقعو 
كلو ، كالقلق من االنفعاالت الٍب يبر هبا البلعب قبل كأثناء اؼبنافسة الرياضية.الذم يعيشو

فإذا أحسن التحكم فيو كتوجيهو ،  إُف جانب تأثّباتو السلبية على األداء،كظيفتو التنشيطية
أما إذا ، كيطلق عليو يف ىذه اغبالة القلق اؼبيسر، كاف دبثابة القوة الدافعة اإلهبابية لؤلداء

ىذه اغبالة يصبح قلقاٌ معسران لؤلداء كيسهم يف إعاقة أداء  زادت شدتو لدل البلعب فإنو يف
 .(281:09(،)272:10(،)199:12 )البلعب كإقبازه

كمن مث الضغوط ، كيعترب اػبوؼ من الفشل من أىم مصادر القلق 1997كيؤكد راتب 
أك فقداف بعض النقاط أثناء ، كوبدث اػبوؼ اؼبباشر نتيجة توقع خسارة اؼبباراة، النفسية

كوبدث اػبوؼ من عدـ الكفاءة عندما يدرؾ ،اؼبسابقة أك ضعف األداء أثناء اؼبنافسة
الرياضي أف ىناؾ نقصان معينان يف استعداداتو سواء من اعبانب البدٓف أك الفِب أك الذىِب يف 
مواجهة اؼبنافس أك اؼبسابقة كيَبكز ىذا النوع من اؼبخاكؼ على أف الرياضي يشعر بوجود 

 (180:4).قصور أك خطأ ؿبدد يؤدل إُف عدـ رضائو عن نفسو
حيث أف السلوؾ اؼبهارم اػبططي يبثل أحد اعبوانب اؽبامة من مقومات رياضة كرة 
القدـ حٌب يتمكن البلعب من استغبلؿ ما لديو من خربات أثناء تعرضو ؼبواقف اللعب 

اؼبتعددة كاؼبتغّبة لتحقيق أقصى ما يبكن من نتائج، كذلك هبدؼ زبطى اؼبنافس كاكتساب 
. مساحات من اؼبلعب للوصوؿ إُف التصويب كتسجيل اؽبدؼ

كتأيت أنبية الدراسة يف ؿباكلة الباحث التعرؼ على العبلقة بْب مستول قلق اؼبنافسة 
كمستول األداء اؼبهارم اػبططي لبلعيب كرة القدـ أكاسط يف منافسات كأس اعبمهورية، حيث 
من  يأمل الباحث يف أف تسهم يف زيادة معرفة اؼبدربْب باغبالة النفسية لبلعبيهم كؿباكلة معاعباهتا

.  أجل النهوض باألداء اغبركي لبلعبْب كما يلزمها من أسس كقواعد علمية كنفسية
 
 :يْكهخ انجؾش 1-1

إف منافسات كأس اعبمهورية من اؼبنافسات الٍب وبتاج فيها البلعب إُف حالة تدريبية 
األمر الذم هبعل االىتماـ . مهارية كخططية كحالة نفسية عالية يف مواجهة اؼبنافسة الرياضية

. بالبلعب بدنيا كمهاريا كخاصة نفسيا على جانب كبّب من األنبية ؼبا ؽبا من خصائص كميزات
فمنافسات كأس اعبمهورية ذات ظبة كفاحية تثّب التهيج النفسي اؼبستمر كالذم يسبب فيو 

كىذا ما نراه خبلؿ مباريات كأس اعبمهورية يف كرة القدـ . اضطرابا كخلبل يف التوجيو الصحيح
حيث يبذؿ البلعب جهد بدٓف كعصيب كما يرافق ذالك من انفعاالت ـبتلفة بسبب حالة قلق 

.    اؼبنافسة كضغوط نفسية الواقعة عليو من جراء نوعية اؼبنافسة
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يعترب القلق من  أىم الظواىر النفسية الٍب تلعب دكرا ىاما يف التأثّب على أداء ك
أهنم يتعرضوف قبل اؼبنافسات غبالة من القلق تؤدم إُف   1998البلعبْب حيث يرل عبلكل 

ظهور بعض األعراض النفسجية قد تؤثر على تركيزىم كبالتاِف على أدائهم بصورة اهبابية 
 .(370: 15 )تدفعهم إُف بذؿ ؾبهود أك بصورة سلبية تسهم يف إعاقة أدائهم

ككوف الباحث من اؼبهتمْب برياضة كرة القدـ كقرهبم منها كشعورنا بوجود عدة مواقف 
من القلق كالتوتر النفسي يف منافسات كأس اعبمهورية الٍب تؤدم إُف منع البلعبْب من تقدٔف 

ما عندىم من طاقات كمؤىبلت، كعدـ انتباه اؼبدربْب إُف حاالت القلق الٍب تصيب 
البلعبْب قبل اؼبباراة كخبلؽبا، كمن ىنا ارتأل الباحث إجراء ىذه الدراسة العتقادنا أهنا 

تساعد اؼبدربْب يف التقليل من معاناة البلعبْب كذبنبهم حاالت القلق السلبية، كمن خبلؿ ما 
سبق تتمثل اؼبشكلة بالتعرؼ إُف مستويات قلق اؼبنافسة كاألداء اؼبهارم كالعبلقة بينهما على 
. حسب مناصب اللعب عند العيب كرة القدـ أكاسط يف منافسات كأس اعبمهورية اعبزائرية  

: انزَبؤل انمبو
ىل ىناؾ عبلقة ذات داللة احصائية بْب مستول قلق اؼبنافسة كاألداء اؼبهارم  على 

 حسب مناصب اللعب عند العيب كرة القدـ يف منافسات كأس اعبمهورية اعبزائرية؟ 
: انزَبؤالد انفولٛخ

ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا يف حالة قلق اؼبنافسة عند البلعبْب يف منافسات البطولة -1 
. كمنافسات الكأس

 ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا يف مستول األداء اؼبهارم اػبططي بْب البلعبْب -2
. منافسات البطولة كمنافسات الكأس

 ىناؾ عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بْب حالة قلق اؼبنافسة كاألداء اؼبهارم اػبططي -3
. يف منافسات البطولة كالكأس

 
 :فوظٛبد انجؾش 1-2
ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا يف حالة قلق اؼبنافسة عند البلعبْب يف منافسات البطولة -1

. كمنافسات الكأس
 ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا يف مستول األداء اؼبهارم اػبططي بْب البلعبْب -2

. منافسات البطولة كمنافسات الكأس
ىناؾ عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بْب حالة قلق اؼبنافسة كاألداء اؼبهارم اػبططي  -2

 .يف منافسات البطولة كالكأس
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 :أْلاف انجؾش 1-3
 معرفة حالة قلق اؼبنافسة اؼبصاحبة للمنافسة الرياضية لؤلكاسط يف منافسات كأس -1

. اعبمهورية كالبطولة
 معرفة مستول األداء اؼبهارم اػبططي عند البلعبْب يف منافسات كأس اعبمهورية -2
. كالبطولة
معرفة العبلقة بْب حالة قلق اؼبنافسة كاألداء اؼبهارم اػبططي عند البلعبْب يف  -3

 .منافسات كأس اعبمهورية كالبطولة
 :يصؽهؾبد انجؾش 1-4
: انًُبفَخ انوٚبظٛخ 1-4-1

كفيها وباكؿ  موقف أك حدث رياضي ؿبدد بقوانْب كلوائح كأنظمة معَبؼ هبا،
إظهار كإبراز أقصى ما لديو من قدرات كمهارات  (أك الفريق الرياضي)البلعب الرياضي 

منافس )كاستعدادات كنتيجة لعمليات التدريب اؼبنظمة ،حملاكلة ربقيق النجاح أك الفوز على 
أك من الفريق )أك حملاكلة ربقيق مستول األداء اؼبوضوعي اؼبتوقع من البلعب  (أك منافسْب
.  (29-28: 13)  (الرياضي  
 :لهك انًُبفَخ انوٚبظٛخ 1-4-2
 كاالستجابة ،ىو ميل البلعب إُف إدراؾ مواقف اؼبنافسة الرياضية على أهنا مهددة لو"

ؽبذه اؼبواقف دبشاعر توقع اػبطر كالتوتر حبيث يبكن التنبؤ بأف البلعب الذم يتميز بدرجات 
مرتفعة من ظبة قلق اؼبنافسة الرياضية سوؼ يدرؾ مواقف اؼبنافسة الرياضية على أهنا مهددة 

كبالتاِف يشعر بدرجات أك مستويات عالية من القلق يف اؼبواقف باؼبقارنة بالبلعب الذم ، لو
  . (385: 14)  يتميز بدرجة منخفضة يف ظبة قلق اؼبنافسة الرياضية

 :األكاء انًٓبه٘ انقؽؽٙ 1-4-3
ىي كصوؿ البلعب إُف الدقة كاإلتقاف كالتكامل يف أداء صبيع اؼبهارات األساسية يف 
لعبة كرة القدـ حبيث يبكن أف يؤديها البلعب بصورة آلية متقنة ربت أم ظرؼ من ظركؼ 

  . (218 :10) . اؼبباراة
 :انلهاٍبد انَبثمخ 1-5
  بعنواف العبلقة بْب مستول القلق كسرعة التعليم  1991 محمد قنديلدراسة

كمستول األداء اؼبهارم للمبتدئْب يف اعبمباز ىدفت الدراسة اللى الكشف عن تأثّب 
مستويات القلق على سرعة التعليم ؼبهارة القفز داخبل على جهاز القفز لدل اؼببتدئْب يف 

طالبا من خبلؿ اؼبستول األكؿ  24رياضة اعبمباز، كطبقت الدراسة على عينة عمدية قوامها 
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بقسم الَببية الرياضية جبامعة قطر، كقد استخدـ الباحث مقياس القلق الرياضي الذم اعتمد 
على مقياس تايلور كقد استخلص الباحث أف ؾبموعة القلق اؼبتوسط كالقلق اؼبنخفض تفوقتا 
يف مستول األداء اؼبهارم عند ؾبموعة القلق اؼبرتفع كأظهرت النتائج أيضا أف ىناؾ ارتباط 
 .سليب عكسي قوم بْب مستول القلق كونو يؤثر بصورة سلبية على مستول األداء اؼبهارم

 ىدفت إُف التعرؼ على العبلقة بْب ظبة القلق  :1992 دراسة حسن أبو عبده
التنافسي الرياضي كبعض مصادر الضغوط النفسية لدل ناشئ كرة القدـ كأجريت على عينة 

ناشئا كقد توصلت أىم النتائج إُف أف اجملموعة ذات ظبة  القلق اؼبنخفض  (26)عددىا 
تقبل نتائج – سبيزت عن اجملموعة ذات القلق اؼبرتفع يف البفاض درجة اػبوؼ من الفشل 

توقعها لتقليل النقد السليب من اؼبدرب – الفشل كتأثّباتو السلبية اؼبتوقعة اػبزم كاػبجل 
. البفاض درجة اػبوؼ من التقييم اػبارجي - كاآلباء كالزمبلء كاعبمهور

  دراسة استهدفت التعرؼ على عبلقة قلق : 1998دراسة حمدي محمد على
اؼبنافسة الرياضية كدافعية اإلقباز كبعض مكونات اإلعداد البدٓف اػباص كعبلقتو باؼبستول 

كاستخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي كاشتملت عينة البحث ، الرقمي ؼبتسابقي اؼبيداف كاؼبضمار
 .العبان من اؼبشَبكْب يف بطولة اعبمهورية (134)على  

، قائمة حالة قلق اؼبنافسة الرياضية– قائمة دافعية اإلقباز :  كمن أدكات البحث
رتباطية دالة إحصائيان بْب أبعاد قلق اؼبنافسة الرياضية اكأشارت أىم النتائج إُف كجود عبلقة 

. كدافعية اإلقباز الرياضي
  الٍب ىدفت إُف التعرؼ اُف على عبلقة مستول القلق كأداء  2002دراسة جاسم

طالبات  (10)طلوع الدحرجة األمامية على عارضة التوازف، كاشتملت عينة الدراسة على 
بغداد، كقد استخدـ /كلية الَببية البدنية الرياضية/اختصاص صبباز فِب يف اؼبرحلة الرابعة 

الباحث اؼبنهج اؼبسحي، كاستخدـ الباحث مقياس القلق لدل الرياضيْب، أظهرت نتائج 
الدراسة ظهور عبلقة ارتباطيو معنوية سلبية بْب عامل القلق كمستول األداء دبهارة الطلوع 

بالدحرجة على عارضة التوازف، كبْب كذلك بأ، مستول القلق ؼبعظم أفراد العينة كاف باغبدكد 
الطبيعية كأف بعض أفراد العينة حصلوا على درجة عالية من األداء بالرغم من ارتفاع مستول 

 .القلق لديهم
  ىدفت إلىا لتعرؼ على تأثّب برنامج مقَبح لبعض ( 2007)ميرفت ففي دراسة

كاؼبدعم بوسائل  (االسَبخاء، التصور العقلي، اغبديث معا لذات)أساليب اإلعداد النفسي 
تكنولوجية على مواجهة حالة قلق اؼبنافسة كتركيز االنتباه لدل العيب تنس الطاكلة، 

استخدمت الباحثة اؼبنهج التجرييب نظران ؼببلئمتو لطبيعة الدراسة كأىدافها، كتكونت عينة 
كمن أىم النتائج الٍب توصل  ،2005/2006العبان كالعبة يف اؼبوسم الرياضي  22 البحث من
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إليو البحث أف الربنامج التدرييب اؼبقَبح لبعض أساليب اإلعداد النفسي كاؼبدعم بوسائل 
تكنولوجية لو أثر إهبايب على تطوير االسَبخاء كالتصور العقلي كاغبديث مع الذات، ككذلك 
أف الربنامج التدرييب اؼبقَبح لبعض أساليب اإلعداد النفسي كاؼبدعم بوسائل تكنولوجية لو أثر 

 .اهبايب على تطوير بعض اؼبهارات النفسية ؼبواجهة حالة قلق اؼبنافسة كتركيز االنتباه
 
 

: انلهاٍخ انًٛلاَٛخ:انجبة انضبَٙ -2
 

انفصم األٔل 
: يُٓظ انجؾش ٔاإلعواءاد انًٛلاَٛخ

 
 :يُٓظ انجؾش 1- 2

يعد منهج البحث  اختياره من أىم اػبطوات الٍب يستخدمها الباحث غبل مشكلتو 
كيتوقف اختيار اؼبنهج اؼببلئم على طبيعة اؼبشكلة اؼبراد دراستها كىي الٍب ربدد اؼبنهج 

ؽبذا استخدـ ىذا . اؼبناسب، لذلك استخدـ الباحث اؼبنهج الويف ؼببلئمتو طبيعة اؼبشكلة
اؼبنهج لوصف حالة قلق اؼبنافسة الٍب يتعرض ؽبا األكاسط من خبلؿ فبارستهم يف اؼبنافسات 

. الرياضية كإهباد العبلقة بْب حالة قلق اؼبنافسة الرياضية  
 :لُٛخ  ٔيغزًك انجؾش 2-2

: يتم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية كفقا للشركط اآلتية
 -.مسجلة يف االربادات الرياضية اعبزائرية-        

. االشَباؾ يف منافسات كأس اعبمهورية- 
مثلت العينة فرؽ احملَبفة لواليات الغرب اؼبشاركة يف منافسات كأس اعبزائر أكاسط - 

. كالبطولة الوطنية
 
: يغبالد انجؾش 2-3
 :انًغبل انًكبٌ  2-3-1
أجريت ىذه الدراسة على األندية احملَبفة يف كاليات الغرب اعبزائرم ،حيث تتواجد - 

 الفرؽ اؼبشاركة يف منافسات كأس اعبزائر كالبطولة الوطنية للجهة الغربية
مولودية كىراف، صبعية كىراف، ترجي مستغاّف، كداد تلمساف، سريع احملمدية، مولودية )

. (سعيدة، ارباد بلعباس
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 :انًغبل انييبَٙ 2-3-2
. 2012إُف غاية مام  2011شرع يف البحث منذ شهر جانفي   -
 
 :انًغبل انجْو٘ 2-3-3
كجو االستبياف اػباص بقائمة حالة قلق اؼبنافسة الرياضية ألكاسط الفرؽ اؼبشاركة يف  -

. منافسة كأس اعبزائر
 :أكٔاد عًك انجٛبَبد  2-4
 :االٍزجٛبٌ 2-4-1

تم استعمال  مقياس حالة قلق المنافسة  الرياضية الذي صممو مارتنز وآخرون  
Martens,et.,alوتتضمن القائمة ،  وقام عالوي  بإعداد الصورة العربية لهذه القائمة

: ثالثة أبعاد مرتبطة بقلق المنافسة وىى كما يلى
 ويقصد بو التوقع السلبي لمستوى الالعب وافتقاده التركيز :انمهك انًموفٙ- 

. وتصور الفشل فى المنافسة الرياضية
 وىو إدراك االستثارة الفسيولوجية ويتضمن أعراض التوتر :انمهك انجلَٙ- 

. ومتاعب المعدة وغيرىا من استجابات الجهاز العصبي
. وىو البعد اإليجابي في مواجهة القلق :انضمخ ثبنُفٌ - 

عبارة وفيها يطلب من المفحوص وصف شعوره قبل  (27)وتتضمن القائمة 
على مقياس  (قبل المنافسة بأسبوع أو بعدة أيام أو بعدة ساعات)المنافسة بمدة معينة 

 .(422: 15 )(دائماً تقريباً – غالباً – أحياناً – أبداً تقريباً )مدرج من أربعة تدريجات 
 
 :ثؽبلخ انًالؽفخ 2-4-2

استعاف الباحث بتقييم مستول األداء اػبططي اؼبهارم من خبلؿ استخداـ استمارة 
تقييم األداء اؼبهارم اػبططي الٍب قاـ بوضعها الباحث كذلك بعد استطبلع رأم ػبرباء 

حوؽبا ككذلك حساب اؼبعامبلت العلمية لتلك االستمارة، حيث اشتملت ىذه االستمارة 
. على العناصر اؼبهارية كاػبططية كاحتماالت األداء اؼبهارم اػبططي

 
 :انلهاٍخ االٍزؽاللٛخ 2-5

قمنا بدراسة استطبلعية على عينة  15/02/2011مت تطبيق التجربة االستطبلعية بتاريخ 
من فريق األكاسط ارباد بلعباس كمت استبعادىم من التجربة األساسية  كاف اؽبدؼ من 

الدراسة االستطبلعية ذبنب اؼبعوقات كاؼبصاعب الٍب ستواجو الباحث كالتأكد من كضوح 
 . فقرات اؼبقياس كبطاقة اؼببلحظة ألفراد العينة
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 .(الصدؽ الثبات اؼبوضوعية)اؼبعامبلت العلمية لبلستبيآف- 
 
 :ؽَبة انًمبيالد انمهًٛخ نالٍزجٛبٌ 2-6
يعترب الصدؽ أىم شركط االستبياف اعبيد، فاالستبياف الصادؽ ىو  :انصلق- 2-6-1

أف الصدؽ " تايلر"الذم ينجح يف قياس ما كضع من أجلو فعبل كليس شيئا آخر، كيشّب 
.  أىم اعتبار هبب توافره يف االختبار

أف الصدؽ يعِب اؼبدل الذم يؤدم فيو االختبار " ماك جي"ك" باروا"كيرل كل من 
 .(583: 18 )الغرض الذم كضع من أجلو

 
 :صلق االرَبق انلافهٙ ثبنَُجخ ؽبنخ لهك انًُبفَخ 2-6-1-1

باستخداـ طريقة إلهباد معامل الصدؽ لبلختبارات النفسية قيد البحث قاـ الباحث 
العينة االستطبلعية مث أفراد على االختبارات النفسية االتساؽ الداخلي كذلك بتطبيق 

بْب درجة كل عبارة كبْب ؾبموع درجات البعد الذم  البسيط حساب معامبلت االرتباط
بْب ؾبموع درجات كل بعد كبْب البسيط حساب معامبلت االرتباط مت تنتمي إليو كما 

. كضح ذلكت (2(،)1 )الدرجة الكلية كاعبداكؿ  
قلق المنافسة الرياضية معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات مقياس  يبين (1)جدول 

 12= والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليو ن
 الثقة بالنفس القلق البدٓف القلق اؼبعريف .1
 معامل اإلرتباط العبارة معامل اإلرتباط العبارة معامل اإلرتباط العبارة .2

3. 1 0.71* 2 0.65* 3 0.63* 

4 0.62* 5 0.68* 6 0.71* 
7 0.67* 8 0.71* 9 0.73* 
10 0.64* 11 0.74* 12 0.62* 
13 0.69* 14 0.70* 15 0.69* 
16 0.72* 17 0.62* 18 0.72* 
19 0.71* 20 0.59* 21 0.66* 
22 0.70* 23 0.66* 24 0.71* 
25 0.63* 26 0.67* 27 0.64* 

 0.05 دال عند مستوى* 0.514= 0.05 قيمة ر الجدولية عند

بْب  0.05 دالة إحصائيان عند مستول ارتباطيوكجود عبلقة  (1)جدكؿ تضح من كم
 إُفاألمر الذم يشّب إدرجة كل عبارة كبْب ؾبموع الدرجة الكلية للبعد الذم ينتمي إليو 

 .االتساؽ الداخلي ؼبقياس قلق اؼبنافسة الرياضية
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قلق المنافسة الرياضية يبين معامالت االرتباط بين درجات كل بعد لمقياس : (2)جدول 
 :والدرجة الكلية للمقياس

 معامل االرتباط عدد العبارات بعداؿ ـ
 *0.67 9 القلق اؼبعريف.4 1
 *0.70 9 القلق البدٓف 2
* 0.72 9 الثقة بالنفس 3

 0.05 دال عند مستوى*   0.514=0.05 قيمة ر الجدولية عند      

بْب  0.05كجود عبلقة إرتباطية دالة إحصائيان عند مستول  (2)يتضح من جدكؿ 
االتساؽ الداخلي ؼبقياس قلق ِف صدؽ األمر الذم يشّب إاألبعاد كالدرجة الكلية للمقياس 

. اؼبنافسة الرياضية
كاستخدـ الباحث  :يمبيم انضجبد الٍزجٛبٌ ؽبنخ لهك انًُبفَخ 2-6-1-2

للتأكد من مدل دقة " تطبيق االختبار كإعادة تطبيقو"غبساب ثبات االختبار طريقة 
كاستقرار نتائج االختبار، كؽبذا قاـ الباحث بإجراء االختبار على مرحلتْب بفاصل زمِب قدره 

  (نفس العينة، نفس التوقيت، نفس اؼبكاف)أسبوع مع اغبفاظ على اؼبتغّبات 
.  استعملنا غبساب معامل الثبات الطريقة العامة غبساب االرتباط لبّبسوف

 79,0الستبياف حالة قلق اؼبنافسة كجد " بيرسون"بعد حساب معامل االرتباط 
ف )كبعدما قمنا بالكشف يف جدكؿ دالالت االرتباط ؼبعرفة ثبات االختبار عند درجة حرية 

 تبْب لنا أف االستبياف يتميز بدرجة ثبات عالية ألف الدرجة 05,0كدبستول داللة  (2– 
  .0.38احملسوبة ؼبعامل الثبات كانت أكرب من القيمة اعبدكلية، كالٍب تساكم 

 
 :انًٕظٕلٛخ-2-6-1-3

يقصد باؼبوضوعية التحرر من التحيز أك التعصب، كعدـ إدخاؿ العوامل الشخصية 
كاستنادا على كل اإلجراءات اؼبيدانية كاالعتبارات السابقة .فيم يصدر الباحث من أحكاـ

باإلضافة  الذكر يستخلص الباحث أف االستبياف يف صورتو اؼبقَبحة يتمتع دبوضوعية عالية،
.  إُف صدؽ كثبات االستبياف

 
 :انؽوق ٔانٍٕبئم اإلؽصبئٛخ انًَزقليخ فٙ انجؾش 2-7
 اؼبتوسط اغبسايب -1
  االكبراؼ اؼبعيارم -2
 ،(2ف≠1ف )اختبار ت استو دنت لداللة الفركؽ بْب متوسطْب غّب مرتبطْب -3
 . معامل االرتباط لبّبسوف -4
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 انفصم انضبٌ

لوض انُزبئظ 
 ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا يف حالة قلق :لوض َزبئظ انفوظٛخ األٔنٗ 2-2-1

 .اؼبنافسة الرياضية بْب العيب البطولة كالعيب الكأس
 
  

 :يبْب الفركؽ يف متغّبات قلق اؼبنافسة الرياضية يف منافسات البطولة كالكأس( 03)الجدول رقم 

المتغيرات 
وحدة 

القياس 

منافسات الكأس منافسات البطولة 
الداللة ت 

ع س ع س 

دال * 1.92 4.0 28.27 4.47 24.82درجة القلق المعرفي 

دال * 2.13 2.07 26.09 3.32 23.0درجة القلق الجسمي 

دال * 1.85 2.77 18.64 2.76 21.0درجة الثقة بالنفس 

 1.72=(ت) قيمة 20ودرجة حرية( 0.05 )معنوي عند نسبة خطأ *

 كاػباص باختبار داللة الفركؽ بْب القياس (03)يتبْب لنا من خبلؿ عرض اعبدكؿ رقم 
يف متغّبات قلق اؼبنافسة  (منافسات الكأس)كالقياس الثآف  (منافسات البطولة)األكؿ 
. الرياضية
 بْب 20كدرجة اغبرية  0.05كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة - 

كىي  1.92القياس األكؿ كالقياس الثآف يف متغّب القلق اؼبعريف حيث بلغت قيمة ت احملسوبة 
، فكاف ذالك نتيجة موقف اؼبنافسة الذم يثّب لديو حالة 1.72 اعبدكلية  تأكرب من قيمة

من القلق اؼبعريف قبل اشَباكو فيها كىذا ما الحظتو الدراسة عند توزيع قائمة حالة قائمة 
اؼبنافسة الرياضية على البلعبْب قبل اؼبنافسة بساعة من عدـ قدرهتم على الَبكيز يف قراءهتا 
كاإلجابة عليها فبا يعكس حالة القلق اؼبعريف الٍب تنتاهبم قبل اؼبنافسة مباشرة خاصة عند 
العبْب الذين ىبذكف منافسة الكأس حيث قبد أف مستول القلق اؼبعريف يصل دبتوسط 

 بينما يبلغ مستول القلق اؼبعريف عند نفس البلعبْب يف منافسات البطولة دبتوسط 28.27±4
24.82±4.47 .

بْب  20كدرجة اغبرية  0.05كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة - 
يف متغّب القلق اعبسمي  (منافسات الكأس)كالقياس الثآف (منافسات البطولة) القياس األكؿ
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 كىذا نتيجة 1.72 اعبدكلية ت كىي أكرب من قيمة 2.13 احملسوبة تحيث بلغت قيمة 
التقييم الذايت لبلعب ؼبوقف اؼبنافسة على أنو مهدد لو يؤدم إُف اضطرابات نفسية تسبب لو 

تغّبات فسيولوجية كبذا قبد قبل اؼبنافسة تزداد لدل البلعب سرعة دقات القلب كيرتفع 
الضغط الدـ االنقباضي كاالنبساطي كيزداد معدؿ التنفس فبا يسبب زيادة مستول القلق 

اعبسمي لبلعبْب قبل اؼبنافسة كخاصة يف مباريات الكأس حيث قبد متوسط القلق اعبسمي 
كلكن دبتوسط أقل بالنسبة  2.07 ±26.09 عند البلعبْب يف ىذه اؼبنافسات قد بلغت

 .3.32±.23.0ؼبباريات البطولة حيث بلغ متوسط القلق اعبسمي يف ىذه اؼبنافسات 
 بْب 20كدرجة اغبرية  0.05كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة - 

يف متغّب الثقة بالنفس  (منافسات الكأس)كالقياس الثآف  (منافسات البطولة) القياس األكؿ
 كترجع الدراسة ،1.72 اعبدكلية  تكىي أكرب من قيمة 1.92 احملسوبة تحيث بلغت قيمة 

إُف عدـ إدراؾ البلعبْب يف تفسّب كقدرهتم على إدراؾ اعبانب اؼبوضوعي ؼبوقف اؼبنافسة 
كمعرفة البلعب أك عدـ معرفتو باؼبستول اغبقيقي للمنافس فبا يؤثر على ثقة البلعب بنفسو 

كتفسّبىا على أهنا معاكنة أك معوقة لو خاصة عند العبْب الذين ىبذكف منافسة الكأس 
بينما يبلغ مستول الثقة  2.77±18.64حيث قبد أف مستول الثقة بالنفس يصل دبتوسط 

 .2.76±21.0 بالنفس عند نفس البلعبْب يف منافسات البطولة دبتوسط
 (منافسات البطولة)كترجع الدراسة إُف كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بْب القياس األكؿ 

يف متغّبات قلق اؼبنافسة إُف طبيعة كنوعية منافسات كأس  (منافسات الكأس) كالقياس الثآف
اعبمهورية كمتغّباهتا الكثّبة فمنافسة الكأس يطلق عليها دبنافسة اؼبفاجأة ألف اػبسارة فيها يعِب 
اػبركج من اؼبنافسة زد إُف ذلك عدـ معرفة البلعبْب للمستول اغبقيقي للخصم مقارنة دبعرفتهم 

 إُف أف اؼبنافسة الرياضية ترتبط 2002 للخصم يف منافسات البطولة كىذا ما أشار حسن عبلكم
بالفوز كاؽبزيبة من غبظة ألخرل فبا يؤدم إُف زيادة شدة القلق اؼبعريف كشدة القلق اعبسمي 

 (32: 16).لبلعب الرياضي قبل اشَباكو يف اؼبنافسة
 أف اؼبنافسة تتكوف من اؼبوقف التنافسي 1998كىذا ما يتفق مع أسامة راتب 

اؼبوضوعي كيعِب صبيع اؼبثّبات اؼبرتبطة دبوقف اؼبنافسة، كاؼبوقف التنافسي الذايت، كيعِب قدرة 
البلعب على إدراؾ اعبانب اؼبوضوعي للمنافسة كنظرا لعدـ قدرة البلعب على التحكم يف 

 (22: 6). ىذا اعبانب فيصبح مصدر قلق بالنسبة لبلعب يف أم كقت
 إُف األنشطة الرياضية الٍب تتميز بزيادة درجة االحتكاؾ 2000 كيشّب أسامة راتب

يزداد فيها شدة القلق اؼبعريف، كشدة القلق اعبسمي قبل اؼبنافسة ػبوؼ البلعب الرياضي من 
عدة مثّبات  الٍب ربدث خبلؿ اؼبنافسة، ىذا باإلضافة لنقص مقدرة الرياضي يف السيطرة 

كالعوامل  (األفكار السلبية كاالنفعاالت الٍب ربدث داخل الرياضي)على العوامل الداخلية 



343 
 

 (اغبالة اؼبناخية، مكاف اؼبنافسة، اعبمهور، اؼبنافس)اػبارجية احمليطة بظركؼ إجراء اؼبنافسة 
( 192- 190-183: 7). فبا يؤدم إُف زيادة القلق

توجد فركؽ ذات داللة " كبذلك يتحقق صحة فرض البحث األكؿ كالذم ينص على
يف  (الثقة بالنفس– القلق البدْف – القلق اؼبعرىف )إحصائية بْب أبعاد مقياس قلق اؼبنافسة الرياضية 

. منافسات البطولة كمنافسات كأس اعبمهورية كلصاٌف منافسات الكأس
كجود فركؽ دالة إحصائيان بْب متغّبات :لوض َزبئظ انفوظٛخ انضبَٛخ- 2-2-2

. األداء اؼبهارم اػبططي  يف منافسات البطولة كمنافسات الكأس
 احملتسبة لبلختبار البعدم جملموعٍب البحث (ت)نتائج األخطاء اؼبهارية اػبططية كقيمة ( 04)الجدول

 

 

 (ت)المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية 

المحسوبة  المتوسط المجموع 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

المتوسط المجموع 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

* 2.33- 0.4 0.82 9 0.5 0.36 4التمرير 

* 1.82- 0.52 0.55 4 0.4 0.18 2 االستقبال

* 1.82- 0.52 0.55 4 0.4 0.18 2القذف 

* 1.73- 0.5 0.36 4 0.3 0.09 1التسلل 

* 1.82- 0.52 0.55 6 0.4 0.18 2المراوغة 

* 2.33- 0.5 0.64 7 0.4 0.18 2الخصم 

* 1.91- 0.6 0.82 5 0.5 0.36 2تبادل المراكز 

خلق 

مساحات 
3 0.36 0.5 6 0.73 0.47 -1.75 *

* 2.64- 2.41 7.62 45 1.72 5.13 18المجموع 

  1.72=(ت) قيمة 20ودرجة حرية  ( 0.05)معنوي عند نسبة خطأ *
 بْب ؾبموعٍب الدراسة "ت" كاػباص بتحليل قيم( 04) يتبْب لنا من عرض اعبدكؿ رقم

يف متغّبات األداء  (منافسات الكأس)كالقياس الثآف  (منافسات البطولة)القياس األكؿ 
اؼبهارم اػبططي حيث أنو يتضح كجود فركؽ ذات داللة إحصائية  بْب القياسْب يف 

خطاء على - اؼبراكغة- التسلل- القذؼ- االستقباؿ– التمرير)األخطاء اؼبهارية اػبططية  
-، 1.82-، 1.82-، 2.33" )-ت"حيث بلغت قيمة  (خلق مساحات- تبادؿ اؼبراكز- اػبصم

 مستول عند 1.72 اعبدكلية" ت"قيمة  من أقل  كىي(1.75-، 1.91-، 2.33-، 1.82-، 1.73
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فبا يدؿ على كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بْب القياس 20كدرجة حرية  0,05 الداللة
كلصاٌف القياس األكؿ حيث  (منافسات الكأس')كالقياس الثآف يف  (منافسات البطولة)األكؿ 

فقط بينما بلغ عدد  1.72 ±5.13 دبتوسط 18كانت ؾبموع األخطاء اؼبهارية اػبططية 
 .2.41.±7.62 خطأ مهارم خططي دبتوسط 45األخطاء يف منافسات كأس اعبمهورية 

منافسات )كترجع الدراسة إُف كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بْب القياس األكؿ 
يف متغّبات األداء اؼبهارم اػبططي إُف طبيعة  (منافسات الكأس) كالقياس الثآف (البطولة

كنوعية منافسات كأس اعبمهورية كمتغّباهتا الكثّبة، كإغفاؿ اعبانب النفسي كعدـ هتيئة 
، كيعتقد (البدنية، اؼبهارية، اػبططية)البلعبْب ؽبذا اعبانب الذم ال يقل عن اعبوانب األخرل 

الباحث خوض غمار منافسات الكأس دكف ربضّبىم نفسيا ينعكس على البلعب بصورة 
سلبية كيؤدم بو إُف اػبوؼ كاالرتباؾ كعدـ القدرة على الَبكيز كارتكابو سلسلة من 
األخطاء، كبالتاِف تفقده على ؾباراة اؼبنافس فبا ينعكس عليو كيبقى القلق مبلزما لو 

 على االىتماـ باإلعداد النفسي للرياضيْب 2001كلذا يؤكد عبدالعزيز سبلمة . مستقببل
كأحد العوامل اؽبامة الٍب تبِب عليها ثقة البلعب بنفسو فبا هبعلو مستعدا لبلشَباؾ يف 

 (147-146 :20) اؼبنافسة دبستول قلق مناسب يبكنو الكفاح كأداء مردكد جيد حٌب ربقيق الفوز

، عبد السبلـ 1973، فركيد 1987عبلكم )كىذا ما يتفق مع ما أشار إليو كل من 
القلق ىو أكثر االنفعاالت ارتباطا باألداء الرياضي ككثّبا ما وبدث ىذا الشعور  (1985

استجابة للمخاكؼ كالصراعات أك اؽبمـو الٍب تنجم عن اإلحباط الفعلي أك اؼبتوقع للجهود 
. اؼببذكلة، من أجل إرضاء اغباجات كما يتصل هبا الفرد من دكافع كحوافز

 إُف أف القلق اؼبعريف ىو التوقع السليب ؼبستول البلعب كافتقاده 1998كيشّب عبلكم 
 (125: 14)للَبكيز ك تصور الفشل يف األداء الرياضي كبالتاِف يف اؼبنافسة الرياضية

 ارتفاع مستول القلق اؼبعريف يعوؽ األداء حيث يؤثر 2006فوزيأمْب كىذا ما يؤكده
يف أداء متطلبات اغبركية الٍب وبتاج إُف الدقة كتركيز االنتباه بينما القلق البدٓف يؤثر يف أداء 

 (292: 1 ).متطلبات اغبركية الٍب تطلب السرعة
 إُف أف الثقة بالنفس من اؼبهارات اؽبامة يف اجملاؿ الرياضي 2004كيشّب ؿبمد عبلكم 

نظرا لتأثّبىا على أداء البلعبْب كأف ثقة الرياضي يف قدراتو سبثل مصدرا اهبابيا ىاما لتحقيق 
. الطاقة النفسية االهبابية

ُف أف الكثّب من البلعبْب لديهم مهارات بدنية  إ2000كما يوضح أسامة راتب 
لؤلداء الناجح كلكنهم يصابوف بضعف الثقة بالنفس يف قدراهتم كخاصة قبل اؼبنافسة كىذا 
ما يتفق مع نظرية باندكرات يف فعالية الذات كالٍب تشّب إُف أنو كلما ارتفع مستول الثقة 

كالعكس صحيح، حيث أف  (القلق)بالنفس ارتفع اقباز األداء كالبفضت االستثارة االنفعالية 
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الثقة بالنفس يف ؾباؿ اؼبنافسة الرياضية تعِب االعتقاد بدرجة امتبلؾ الرياضي للقدرات الٍب 
 (146: 7. )تؤىلو للنجاح كالتفوؽ الرياضي

 البلعب خصائص لدل القلق مصادر أىم من أف (2001) راتب أسامة ،Dian (2000) دياف

 (299:5(،)52:201).كفريقو البلعب مصّب من تغّب قد نتائج من عليها كما يَبتب ،الرياضية اؼبنافسة
 أف القلق قد يكوف لو قوة سلبية يطلق عليو ىف ىذه اغبالة (1998 )كيضيف عبلكل

كيقلل من ثقتو بنفسو كقدراتو ، كىو الذم يسهم يف إعاقة أداء البلعب، قلق معوؽ
 (80: 15).كمستواه

وجود فروق دالة " :وبذلك يتحقق صحة فرض البحث الثانيةوالذي ينص على
إحصائياً بين متغيرات األداء المهاري الخططي  في منافسات البطولة ومنافسات 

 .الكأس
توجد عالقة دالة إحصائياً بين أبعاد " :لوض َزبئظ انفوظٛخ انضبنضخ 2-2-3

وبعد  (الثقة بالنفس– القلق البدني – القلق المعرفي )مقياس قلق المنافسة الرياضية 
 .األداء المهاري الخططي عند العبي كرة القدم في منافسات البطولة وكأس الجمهورية

معامل االرتباط بين متغيرات قلق المنافسة واألخطاء في األداء المهاري الخططي  (05)جدول رقم 
: لعينة البحث

المتوسط العدد المتغيرات العينة 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

معامل 
درجة الحرية االرتباط 

ولة 
لبط

نة ا
 20* 0.51 4.47 24.82 22القلق المعرفي عي

 20* 0.45 3.32 23.0 22القلق الجسمي 

 20* 0.54- 2.76 21.0 22الثقة بالنفس 

س 
لكأ

نة ا
 20* 0.83 4.0 28.27 22القلق المعرفي عي

 20 *0.62 2.07 26.09 22القلق الجسمي 

 20* 1.81- 2.77 18.64 22الثقة بالنفس 

  0.44=(ر) قيمة 21ودرجة حرية  ( 0.05)معنوي عند نسبة خطأ *
كاػباص دبعامل االرتباط بْب متغّبات قلق اؼبنافسة كاألداء اؼبهارم  (05)اعبدكؿ  كبعرض

: يتضح مايلي (منافسات الكأس)كالقياس الثآف  (منافسات البطولة)اػبططي يف القياسْب األكؿ 
طردية  0.05عن كجود عبلقة ارتباطيو دالة إحصائيان يف منافسات البطولة عند مستول 

ألف  قيمة ر احملسوبة  ،موجبة بْب القلق اؼبعريف القلق اعبسمي كاألداء اؼبهارم اػبططي- 
، 21 عند درجة اغبرية 044كىي أكرب من قيمة ر اعبدكلية كالٍب بلغت  0.44، 0.51تعادؿ 

عكسية سالبة بْب الثقة  0.05يف حْب توجد عبلقة إرتباطية دالة إحصائيان عند مستول 



346 
 

كىي أكرب من قيمة ر   0.54-بالنفس كاألداء اؼبهارم اػبططي،ألف  قيمة ر احملسوبة تعادؿ 
 .21  عند درجة اغبرية044اعبدكلية كالٍب بلغت 

يف منافسات الكأس عن كجود عبلقة ارتباطية قوية  (05)كما أسفرت نتنائج اعبدكؿ 
موجبة بْب القلق اؼبعريف كالقلق اعبسمي  كاألداء -  طردية 0.05كعالية دالة إحصائيان عند مستول 

كىي أكرب من قيمة ر اعبدكلية كالٍب  062، 0.83ألف  قيمة ر احملسوبة تعادؿ ، اؼبهارم اػبططي
 0.05إحصائيان عند مستول  ، يف حْب توجد عبلقة إرتباطية دالة21 عند درجة اغبرية 044بلغت 

  0.81-قيمة ر احملسوبة تعادؿ  عكسية سالبة بْب الثقة بالنفس كاألداء اؼبهارم اػبططي، ألف

.  21عند درجة اغبرية 044كىي أكرب من قيمة ر اعبدكلية كالٍب بلغت 
كيرجع الباحث ذالك أف اغبالة النفسية لبلعبْب كخصوصا يف منافسات كأس 

اعبمهورية ؽبا تأثّب كبّب على األداء اؼبهارم اػبططي كأف طبيعة كنوعية اؼبنافسات ؽبا دكر 
كبّب يف التأثّب على اغبالة النفسية كخصوصية منافسات الكأس جعلت البلعبْب ربت ضغط 

كبّب، زد على ذلك أف البلعبْب تعرض للقلق بصورة دائمة أك يكوف القلق ظبة من ظباتو 
الشخصية كبذلك يؤثر ىذا النوع من القلق على أداء اؼبهارات كعلى مستول البلعب أثناء 

. اؼبنافسة
 إُف أف اغبالة االنفعالية قبل اؼبباراة 1992كتتفق ىذه الدراسة إُف ما أشار إليو عبلكم 

قد تؤدم إُف رفع مستول األداء أك تؤدم عكس ذلك، األمر يتوقف على درجة انفعاؿ 
البلعب يف فَبة ما قبل اؼبنافسة كقد توصلت نتائج ىذه الدراسة إُف كجود مستول عاِف 
للقلق خاصة يف منافسات كأس اعبمهورية كالبفض ملحوظ يف مستول األداء اؼبهارم 

.   اػبططي
 إُف أف القلق اؼبعريف يبثل اعبانب العقلي للقلق، كوبدث عادة 1998كيؤكد راتب 

نتيجة التوقع أك التقييم الذايت السليب للرياضي كبو مستول أدائو، كيظهر يف ضعف قدرتو 
. على الَبكيز كاالنتباه

 فتجاه أك شدة الثقة بالنفس يصبح مساعدا عكس 1992كيؤكد جونز كسواين 
البلعبْب الذين ليس لديو ثقة يف أنفسهم فهم ليس لديهم القدرة على التعامل مع مواقف 

. اؼبنافسة، كلذا يصبح اذباه الثقة بالنفس معوؽ لؤلداء
 كدراسة مكنام 2005 كدراسة النداكم 2000كتتفق ىذه الدراسة مع دراسة جاسم 

حيث أشارا إُف أف أصحاب اؼبستول اؼبنخفض يف قلق اؼبنافسة قد حققوا اقبازا رياضيا أعلى 
. من أصحاب اؼبستول اؼبرتفع يف مستول األداء اؼبهارم كاالقباز الرياضي
توجد عالقة دالة " :وبذلك يتحقق صحة فرض البحث الثلث والذى ينص على

– القلق البدنى – القلق المعرفى )إحصائياً بين أبعاد مقياس قلق المنافسة الرياضية 
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وبعد األداء المهاري الخططي عند العبي كرة القدم في منافسات  (الثقة بالنفس
 .البطولة وكأس الجمهورية

 

 :االٍزُزبعبد 2-4
كىف حدكد عينة البحث يستخلص الباحث ما  يف ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث،

: يلي
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أبعاد مقياس قلق المنافسة الرياضية  -1

في منافسات البطولة ومنافسات كأس  (الثقة بالنفس– القلق البدني – القلق المعرفي )
الجمهورية ولصالح منافسات الكأس 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في متغيرات األداء المهاري الخططي  بين  -2
. منافسات البطولة ومنافسات الكأس ولصالح منافسات البطولة

القلق )توجد عالقة دالة إحصائياً بين أبعاد مقياس قلق المنافسة الرياضية  -3
وبعد األداء المهاري الخططي عند العبي كرة  (الثقة بالنفس– القلق البدني – المعرفي 

  القدم في منافسات البطولة وكأس الجمهورية
 :انزٕصٛبد ٔااللزواؽبد 2-5

بعد ربليل كمناقشة النتائج اؼبتوصل غليها من خبلؿ ىذه الدراسة ،تبْب جليا أف ىناؾ 
فركؽ دالة إحصائيا يف حالة قلق اؼبنافسة الرياضية كيف دافعية اإلقباز بْب األنشطة اعبماعية 

كاألنشطة الفردية كيف نوع العبلقة بْب حالة قلق اؼبنافسة  كدافعية اإلقباز يف األنشطة 
: اعبماعية كاألنشطة الفردية كعلى ضوء ىذه النتائج يوصي الباحث دبا يلي

: بناءن على ما جاء باالستنتاجات كىف حدكد عينة البحث يوصى الباحث دبا يلي
ضركرة االىتماـ من جانب مدريب كرة القدـ  بالوصوؿ بالبلعب إُف حالة القلق 
اؼبيسر كالذم ؽبا تأثّب فعاؿ على األداء اؼبهارم اػبططي خاصة يف اؼبنافسات اؼبهمة 

. كمنافسات كأس اعبمهورية
، اؼبعريف" االىتماـ بالتعرؼ على أبعاد قلق اؼبباراة الرياضية من خبلؿ أبعاده الثبلثة

. لبلعيب كرة القدـ مع مراعاة الفركؽ الفردية"  الثقة بالنفس،البدٓف
. هبب على اؼبدرب االىتماـ باإلعداد النفسي قبل اؼبباريات كبعد اؼبباريات- 

. ضركرة كجود أخصائي نفسي رياضي ضمن اعبهاز الفِب اؼبسئوؿ عن فريق كرة القدـ
ضركرة االىتماـ بطرؽ اإلعداد النفسي طويل كقصّب اؼبدل لبلعيب كرة القدـ  ؼبا لو 

. من أنبية يف هتيئة البلعبْب نفسيان ؼبواقف اؼبنافسة الرياضية كإحراز البطوالت الرياضية
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ضركرة استخداـ استبياف حالة قلق اؼبنافسة الرياضية خبلؿ فَبات موسم التدريب 
. الرياضي، كقبل اؼبنافسات كبعد اؼبنافسات للتعرؼ على حالة قلق اؼبنافسة الرياضية

هبب على اؼبدرب كاؼبريب مراعاة ظركؼ الناشئ من حيث أكقات التدريب  -1
كاؼبنافسات حبيث ال تتعارض مع ظركؼ حياتو الدراسية كاالمتحانات كاغبالة االقتصادية 
كاالجتماعية لو حٌب يتسُب لو معرفة درجة الضغوط  كالقلق كنتيجة ؽبا كالذم يتعرض لو 

 .كالرفع من درجة دافعية اإلقباز لو الناشئ كبالتاِف يسعى لتخفيفو،
 

انًصبكه ٔ انًواعك 

 دار الفكر العريب، القاىرة، ،2، الطبعة (اؼبفاىيم، التطبيقات)أضبد أمْب فوزم، مبادئ علم النفس الرياضي  -1
2006 .

.  دكافع التفوؽ يف النشاط الرياضي، دار الفكر العريب، القاىرة: (1990)أسامة كامل راتب  -2
. علم نفس الرياضة، دار الفكر العريب، القاىرة: (1995)أسامة كامل راتب  -3
.  ، دار الفكر العريب، القاىرة(احَباؽ الرياضي– ضغوط التدريب ) قلق اؼبنافسة: (1997)أسامة كامل راتب  -4
 .اإلعداد النفسي للناشئْب، دار الفكر العريب، القاىرة: (2001) أسامة كامل راتب -5
احَباؽ الرياضي، الطبعة األكُف، دار الفكر - ضغوط التدريب– قلق اؼبنافسة : (1998) أسامة كامل راتب -6

 .العريب
 .اؼبفاىيم التطبيقات، الطبعة الثالثة، دار الفكر العريب- علم النفس الرياضة: (2000) أسامة كامل راتب -7
 .اؼبكتبة األكاديبية،القاىرة .أسس بناء كرة القدـ الشاملة :1998 حنفي ـبتار،  شعبلف،إبراىيم -8
 .العراؽ.مكتبة النهضة .بغداد. دراسات يف األمراض النفسية الشائعة -القلق (:1985) مصطفى عبدالسبلـ -9

 .دار الشركؽ. الكف كالعرض كالقلق الطبعة الثالثة ترصبة ؿبمد عثماف قبايت: (1983)فركيد سيجموند   -10
 .مصر القاىرة

العبلقة بْب مستول القلق كسرعة التعليم كمستول األداء اؼبهارم للمبتدئْب : (1991) قنديل ؿبركس ؿبمد  -11
 . القاىرة. جامعة حلواف. 12اجمللة العلمية للَببية البدنية الرياضية  يف رياضة اعبمباز

 .القاىرة. دار اؼبعارؼ.6علم النفس الرياضي، الطبعة   (:1987)ؿبمد حسن عبلكم   -12
 سيكولوجية التدريب كاؼبنافسات، الطبعة السابعة، دار اؼبعارؼ، القاىرة: ( 1992)ضبد حسن عبلكم   -13
.  مدخل يف علم النفس الرياضي، مركز الكتاب للنشر، القاىرة: (1998)ؿبمد حسن عبلكل   -14
 . القاىرة، مركز الكتاب للنشر،موسوعة االختبارات النفسية للرياضيْب: (1998)ؿبمد حسن عبلكل   -15
.  علم نفس التدريب كاؼبنافسات الرياضية، دار الفكر العريب، القاىرة: (2002)ؿبمد حسن عبلكل   -16
اإلعداد النفسي يف كرة اليد : (2004)عماد الدين عباس ، كماؿ الدين دركيش، ؿبمد حسن عبلكل  -17

 . ، مركز الكتاب للنشر، القاىرة(تطبيقات– نظريات )
 .القاىرة. اعبزء األكؿ. القياس كالتقؤف يف الَببية البدنية كالرياضية: (1995) ؿبمد صبحي حسنْب  -18
دار اعبامعيْب  مفاىيم يف سيكولوجية التنافسي الرياضي، الطبعة األكُف،: (2001) ؿبمد عبد العزيز سبلمة  -19

 .للطباعة، اإلسكندرية
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النظرية كالتطبيق كالتجريب، دار – سيكولوجية الَببية البدنية كالرياضة : (1995)ؿبمود عبد الفتاح عناف   -20
. الفكر العريب، القاىرة

 ، مركز الكتاب للنشر،الدافعية نظريات كتطبيقات: (1998)أمينة إبراىيم شلىب ، مصطفى حسْب باىى -21
 .القاىرة

مستويات القلق النفسي قبل اؼبنافسة الرياضية لدل العيب كرة الطاكلة يف األردف  (:2000)مكنام اياد  -22
عماف  .كلية الَببية البدنية. اعبامعة األردنية. رسالة ماجستّب غّب منشورة. كعبلقتها باالقباز الرياضي

 .األردف
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