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قــواعد عامـة 
 ك األدبية في جميع التخصصات مكتكبة بالمغة العربية، ةتنشر مجمة حكليات الجامعة البحكث ك الدراسات العممية، الفكرم

 150الفرنسية ك اإلنجميزية ك تككف المقاالت مصحكبة بممخصيف أحداىما بمغة المقاؿ ك اآلخر بإحدل المغتيف المتبقيتيف،ك عدد الكممات 
. مع ذكر الكممات األساسية أك المفتاحية (أك ستة أسطر أقصى تقدير)

كيفية تقديم المقاالت 
 أف يترؾ ىامش بثالث سـ ك صفحات ك بمسافة كاضحة بيف السطر ك السطر، 10يجب أال يزيد عدد صفحات البحث عف 

 الممخص بمغة .مقدمة النتائج، المناقشة ك الخاتمة: يكتب المقاؿ بطريقة منظمة.  الصفحةاألسفؿعمى كؿ جانب ك مف األعمى ك مف 
. المقاؿ  ك بمغتيف مختمفتيف إف أمكف

حجم الخط 
 Simplified Arabic 12Gالعناكيف الجزئية    Simplified Arabic 14 G            العنكاف
  Simplified Arabic 10اليكامش Simplified Arabic  12                 المتف 

 Simplified Arabic 12اإلحاالت ك المراجع مفصمة ك بجميع المعمكمات تككف في آخر المقاؿ 
التوثيق و التيميش 

 يشير إلى المصدر أك المرجع (5)يجب أف تذكر المراجع داخؿ النص لإلشارة إلى رقميا في الفيرس بيف قكسيف، مثاؿ
المستخدـ في البحث  

 ".آخركف"بعبارة عندما يشتمؿ المرجع عمى أكثر مف مؤلفيف يذكر اسـ المؤلؼ األكؿ متبكعا
.  النشر ك عدد الصفحات المستغمة في البحثة المجمة ك رقميا، سفـإذا كاف المرجع مقاال تذكر أسماء المؤلفيف، اس

 رقـ الصفحات ك الطبع ة النشر، سفف الناشر، مكاـ الكتاب، اسفأما بالنسبة لمكتب فيذكر في اإلحالة إلى المرجع اسـ المؤلؼ، عنكا
. المستخدمة مف الكتاب

عندما يككف المرجع أشغاؿ الممتقيات العممية فإف اإلحالة تتضمف اسـ المؤلؼ أك أسماء الباحثيف، السنة لمتعريؼ بالممتقى، ك تحديد 
. مكانو ك فترتو، اسـ الناشر ك الصفحة األكلى الخاصة بمناقشة النتائج
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نص فرح يحكي عف أدؽ أكجاعنا، نص مفعـ بالمكسيقى ك األلكاف، ، كتب << سكناتا ألشباح القدس>> 
ف كتب الرجكع  ليخفي كجو اليزيمة ك االنكسار المر، نص كتب في عاـ الرماد، عاـ القطيعة ، الغربة، النفي ، كا 

.  منو يبقى يالـز الركح نبدة أزلية ال يمحكىا الغفراف
أف << سيدة المقاـ>>          أدرؾ كاسيني، كما ذىب إلى ذلؾ الدكتكر تحريشي في دراستو لركاية 

اختيار الكممات       ك تحميميا بدالالت فنية ك جمالية يعطي لمنص قدرة عمى اإليحاء لتقكؿ األلـ مف دكف تكاطؤ 
يجدبنا إليو بمغة الفف ......كمع ىذا فيك نص يحتال فيو كاسيني عمينا كقراء (1)مع القتمة أك المدافعيف عنيـ 

ثـ نردخ .....ك تخرج ليا أنياب ف فيصارعنا النص ك نصارعو     تخشف ىذه المغة، .....فنتأنس ثـ .....الناعمة
في استسالـ غريب لنص يعذبنا ألنو يذكرنا بكؿ ما نحاكؿ نسيانو أك التعايش معو كأنو مف ركتيف الحياة، ك ما ىك 

. مف ركتيف الحياة
رؤية مضببة لمعاني النص ك << سكناتا ألشباح القدس>>        إف أكؿ ما ينتابؾ ك أنت تيـ بقراءة 

رمزية مغرقة تكتنؼ األحداث كصيركرتيا أمر يجذبؾ كيستفز فضكلؾ، إذ يأبى النص المشفر أف يمنحؾ مفاتيحو 
عمى ضرب مف التأكيؿ المستمر، فتعجز مرة أخرل عمى  (النص )ثـ ركيدا ركيدا ، ينفتح .....في بداية تعرفؾ بو

ثنائيات متناقضة ال يجمع بينيا التنافر بقدر ما تتعانؽ في تآلؼ منسجـ ك * تحديد أم الكجيات تختار فأنت أماـ 
....... المكت ك الحياة  ، األلـ ك الفرح، الكطف كاالغتراب، الحب ك الكراىية، ك.....منطقي

ك أماـ نص ممكف أشبو بقصيدة مفخخة كمماتيا نكتات سنفكنية جنائزية، ترقص  عمى أنغاميا فراشات * 
. تائية بال كطف، ك المعاني متعددة ك ال حصر ليا

 ك أماـ أىـ قضية مف قضايا الكجكد، القضية التي تصنع ماىية اإلنساف ، فتمنحو الحؽ في 
تنازلنا كرىا عف الثاني ك تتماىى حقكؽ الحياة .....ك حتى ما تنازلنا طكاعية عف أحدىما " حؽ"فكالىما ...المكت

: ك المكت في سكناتا ألشباح القدس في حقكؽ عديدة لخصيا النص في 
. حؽ انتماء ال تمنحو شيادة ميالد أك شيادة إقامة- 
. حؽ الرجكع إلى الكطف، رجكع طبيعي إرادم ال تممؾ القنصميات أك السفارات قرار منعو أك تأجيمو- 
. حؽ في الحب، غير المشركط ك غير المرتبط بعالقات الصداقة أربا العالقات األسرية- 

تحي عبر ىذه >> ك باإلضافة إلى كؿ ىذا ، استطاع كاسيني تطكيع لغة الفف حتى تصبح ، لغة ركائية 
بؿ عف إطالع << القدرة عمى التمدد ك أف تتحدث عف نفسيا، ك أف تضع يدىا عمى مكاف الجرح ك مكاف الداء

كاسيني الكبير عمى أبجديات بعض الفنكف ك معرفتو ألىـ أسرارىا ك التي ال يجيد معرفتيا إال المحترفيف، حكؿ 
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ك لكاسيني قسـ السبؽ في " فنية- األدب" النص الركائي إلى مرجع فني ىاـ قد يصنؼ مستقبال ضمف الكتابات 
. ذلؾ

تذكرة عبكر كاسيني إلى دنيا األلكاف ك الفراشى  ليبكح بالمعمف  ك المسككت عنو " سكناتا ألشباح القدس" إف 
عالـ آخر تعيشو " سكناتا ألشباح القدس" حينما تمحى الفكاصؿ بيف األحالـ ك خيبات األمؿ ، كما أف األلكاف في 

البطمة ك تحقؽ مف خاللو كؿ الممنكعات ك المكبكتات ك كذا كؿ األحالـ المستحيمة ، عالـ مثقؿ بالرمز ك اإليحاء، 
.... تشكمو كيفما شاءت فقد يككف المكف ذاتو مدعاة لمفرح ك التفاؤؿ تارة ك مبعث حزف ك ألـ تارة أخرل

تتحدث لغتيا الخاصة ك تمرر عبرىا آالؼ الرسائؿ ذات الشفرات " سكناتا ألشباح القدس" إف األلكاف في 
. القابمة لمتفكيؾ ، ليس بطريقة كاحدة ، بؿ بطرائؽ متعددة

في تسميـ " مي"شيء أكبر مف الغركر ك الثقة بالنفس، فحيف بدأت " سكناتا ألشباح القدس" إف األلكاف في 
ىكذا ....جسدىا لممكت بعد حياة حافمة لـ تظير ضعفيا أك خكفيا ، آمنت بصدؽ أنو قدرىا ك ىي سائرة إليو ال محاؿ

ال يخاؼ المكت ك ىك يسحبو .....امرأة غير عادية ، بؿ كائنا غير عادم" كاسيني" كىكذا صكرىا " مي"اعتقدت 
األفراح ك األحالـ ، حتى األحزاف ك الككابيس، بؿ كىي تتممص مف دنيا البشر ....نياية كؿ شيء...ببطء إلى النياية 

ال تشبو أم ألكاف أخرل " مي"لذا فمكف ....لتتحكؿ عمى فراشة قدسية ال تعرؼ المكت ك ال تتعب مف انتظاره 
ك فمسفة لكنيا األكؿ الذم يندمج مع إشعاعات الشمس ك ىي تنيض مف كراء بحيرة .....لكف ذا طعـ ك رائحة.....

ىكد سكف ، أك يدخؿ في تجاكيؼ سماء تبحث عف فضائيا ك ألكانيا ، أك يغرؽ في عمؽ زرقة الماء ثـ يعكد عمى 
(.         3)السطح في شكؿ صفاء مشع كبقعة زيتية ، لكنيا الذم لـ تخؿ منو أم لكحة مف لكحاتيا في العمؽ

                        

إنو العالـ البديؿ فعندما يككف البقاء بعيدا عف  (3)فيي لـ تمت ، ك لكنيا انتفت داخؿ األلكاف التي اشتيتيا 
لذا كاف البد مف عالـ بدائي بديؿ ف عالـ السحر ك ...يصعب تحديد ماىية المكت....نكر الشمس مرادفا لمحياة 

.... الخرافة، عالـ تسمك فيو الركح كيصبح الجسد فيو مجرد كعاء
إال داخؿ ألكانيا حتى " بؿ غرقت فيو، كلـ تبؽ ليا مف حياة " مي"عالـ صنعو ال كعي كاسيني ك سكنتو 

(. 4)"أصبحت جزءا منيا
ألكانيا التي تعد ممكيتيا الخاصة ك ال يمكف ألحد أف يراىا أك يتذكقيا أك يسمعيا مثؿ ما تفعؿ ىي لتتحكؿ 

كالمكف األصفر مثال ...العالقة الحميمية بيف مي ك ألكانيا إلى طقس فمسفي تستمتع بآالمو ك أفراحو عمى السكاء 
... الذم احتؿ مساحة كبيرة مف لكحاتيا

فنجده مرة لكنا مقيتا يذكرىا ..."الكجو المريض المتعب األصفر ، الظؿ األصفر ، باصات برككميف الصفراء
كما نجده مرات عديدة لكنا عزيزا يصحك  (5)"كجيي الذم كاف كؿ يـك يزداد صفرة ك تصمبا" ...بالمكت ك الغناء

ك تحكي مي عف تمؾ المحظات قائمة ...بعد غفكة طكيمة ، لبعيد تركيب بعض صكر طفكلة مي،  في الذاكرة البعيدة
قبؿ أف أمد رأسي عمى الكسادة ك أطفىء األضكاء ، برؽ نكر في عيني ألكؿ مرة منذ سنكات طكيمة، ك تمدد "

(. 6)"كالظؿ األصفر عمى المكحة التي ظمت بيضاء طكاؿ اليـك
قمت مف فراشي ك مألت الفرشاة بالكف األصفر ك تركتو يتمدد بيدكء كقطرة حبر ، كىذه المرة بدأت >> 

المكحة مف الكسط ك ليس مف فكؽ كما تعكدت أف أفعؿ ، بدأت فجأة باصات برككميف الصفراء تمأل المكحة ضجيجا 
مف أجؿ ىذه تبقى مي ممتنة  (7)<< ك حياة ، سمعت زماميرىا ك ىي تصـ اآلذاف بمتعة أصبحت اليـك مفقكدة
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 ك تحتفؿ بو ألنو لكف سكف ذاكرتيا كارتبط بمحظات عزيزة –الذم تعتبره العامة لكف المرض ك الغيرة - ليذا المكف
. عمى نفسيا

فنستدعيو في حاالت اليأس ك الشعكر باالغتراب ، ك يمبي ك يعكد ، ك بعكدتو يخؼ األلـ ك تصحك الطفكلة 
.... ك ضجيجيا الجميؿ

لنحتمي  (8)" نعيش في عالـ لـ يعد يحفؿ كثيرا بآالمنا" كبيذا يمرر لنا كاسيني، إلينا كمنا نحف المذيف 
ك كؿ ما قد يحيؿ إليو في ذاكرة مي، التي يتساكل عندىا " المكف"بالذاكرة لعمنا نجد العزاء في قدرة كسيمتو في ذلؾ 

في إيحاءاتيما، فمقد كاف المكف األسكد عالمة بارزة في ألكاحيا، لكف عبرت مف خاللو " األسكد ك األبيض" المكناف 
عف يأسيا مف الحياة ، ك أف المرض الذم تعايشتو ك الذم ينخرىا مف الداخؿ نيايتو المكت، ليذا نجد مي في 

(. 9)"آلخر لحظاتيا ، تغمض عينييا لكي ال ترل األلكاف، التي بدأت تتداخؿ بقكة ك تسكد أكثر فأكثر
كما نجدىا جردت المكف األبيض مف كؿ رمكز البراءة ك الطير ك السالـ التي الزمتو في كؿ الثقافات 
لتتذكره كمكف ىارب، لكف لممكت ك العمى ك الفراغ الساكف الذم يمأل المكحة قبؿ أف تدب فييا ركح األلكاف ، 

ذلؾ البياض الذم يشبو العتمة ، حاد ك معـ لمنظر، أشعر بو " عمياف"جنائزم يرتبط دكما بالذاكرة الحزينة ك أكفاف 
. اآلف بقكة

كيؼ قرأ  (10)"بياض يمحك كؿ نتكءات الحياة ك التفاصيؿ الزائدة ك ال يبقي إال ما ييرب مف لمعانو المبير
بثقؿ االنتماء؟ دكف أف ...بالذنب...كاسيني األلكاف ؟ كيؼ كتبيا لنا؟ كيؼ أمكف لو أف يكقظ فينا اإلحساس باأللـ 

بؿ راح يعي التئاـ بعض الجركح ، ك أف المنفى قد يمنحنا ما لـ ...في البكح بالمحظكر" مي"يكرط قممو أك ريشة 
ك أنو ال بأس مف سياسة التعايش السممي مع ...تمنحو لنا أكطاننا األكلى ك أنو قد يحرر أحالمنا ك يشفي جراحنا 

الييكد ك ال يضر مف البحث عف بعض ميزاتيـ الجميمة النادرة ك أنو مف غير الصادر االعتذار عف المحرؽ التي 
(. 11)" ييكدا أبرياء"ذىب ضحيتيا 

لكف حتى إذا ما تكغمنا عميقا في النص ، ك انغمسنا باأللكاف كجدنا أنفسنا أماـ أىـ جراحنا، ك محكر كؿ 
... أكجاعنا كسكاء قصد كاسيني أـ لـ يقصد ، فمقد آلمنا النص حتى المكت

ك لنا أف تعترؼ لممبدع أنو تفنف في إيجاد تقنيات بارعة في مزج األحزاف عفكا  مزج األلكاف ، فمقد استطاع 
أف يستمتع بحديث األلكاف كىي تتشاكؿ ك تتعانؽ، دكف فكضى أك تنافر كأنيا في " مي"ك بشكؿ خفي ، مف خالؿ 

... دكف أف تدرم...حالة صالة، تتمك الصدؽ، ك تفشي بعض أسرارىا
فيك يقكؿ كؿ شيء عف حياة " نيكيكرؾ ، ىسيسة األكراؽ الميتة " حيف يتحدث كاسيني عف آخر لكحات مي

 لتشريح ءك أف ما ىي إال دكاتنا المتغربة الباحثة دكما ك عبثا عف مرا في... ك مرضيا ك خكفيا ك شجاعتيا" مي"
 تيكل الفرار بقدر ما تحف بجنكف إلى الرجكع؟ ...،

يختار ك بدقة مكضكع المكحة ، ألكانيا أشكاليا، حتى الكقت الذم رسمت فيو، أجمؿ لمسة أخيرة في حياتيا 
لكف، عمى العكس  (12)...أك أحالىا ك أف تستطيع مف خالليا أف تمنح بعض السعادة لمعيكف التي ترتاح أللكانيا 

لكحة حزينة ، تصيح بصكت النحيب، ك تغمرىا العبرات كمما " نيكيكرؾ، ىسيسة األكراؽ الميتة "مف ذلؾ، كانت 
يختمط المكف األصفر باألحمر الذابؿ، عمى أرضية يغمب عمييا : " تكسرت ألكانيا كامتزج بعضيا ببعض، حيث 

األزرؽ الرمادم، شكؿ يقترب مف بحر فارغ، ال تكسر عزلتو إال البياضات الياربة لمكجات صغيرة تكاد ال ترل ، 
. كانت تتكسر عمى أطرافو
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تخرج مف عمؽ ظالؿ تمثاؿ الحرية ك معابر إليس آيمند الحديدة الباردة ، ك ىي تستقبؿ أشباحا تبحث عف 
أمكنتيا في نيكيكرؾ ، الضباب الكثيؼ الصاعد مف الحكاؼ اإلسمنتية العديدة، في خمفية المكحة ، ك الميناء الثقيؿ، 

( 13).لـ يمنعيا الشمس مف أف تظؿ مشرقة ك تعكس إشعاعاتيا عمى الرافعات القديمة 
فماذا تخفي مي كراء ىذه الثنائيات المفزعة، كىذا التقابؿ الكئيب لأللكاف؟ ، األحمر الذابؿ، األزرؽ الرمادم، 

كماذا أكحت ليا ىذه البناءات الضخمة التي تعد عالمات ىندسية مميزة ......البياضات الياربة، الضباب الكثيؼ، 
..... تمثاؿ الحرية، معابد إليس آيمند الحديدية الباردة، الحكاؼ اإلسمنتية العديدة، الميناء الثقيؿ؟....لمدينة نيكيكرؾ؟

ما حقيقة ىذه الصكرة؟ ك كيؼ أمكف لمي أف تقدـ نيكيكرؾ المدينة التي  احتضنتيا بيذا الشكؿ الحزيف، ك 
صكت خريرم المياه أك زقزقة )ما سر الشمس المشرقة في خمفية المكحة؟ بؿ مف ىي؟ ك ما عالقة اليسيسة 

باألكراؽ الميتة، في االسـ الذم   اختارتو مي لمكحتيا؟  (العصافير
كتتصاعد حيرتنا كتساؤالتنا في مكضع آخر لمزج األلكاف ، حيث تذكر مي في آخر معرض ليا، أنيا لـ 

ال يمكف أغمض عيني ك أمضي ك كأنيا لـ تكف ؟ ال أدرم ، ك لكني أشعر بحزف "ترسـ لكحة ألبييا ك ىذا شيء 
( 14)."عميؽ ، بؿ أشعر بأف المعرض سيككف ناقصا مف شيء ميـ

غير أف مي حيف شرعت في رسـ لكحتيا، استحضرت كؿ مشاعر الغضب ك الالغفراف  ك أسمتيا بكؿ 
حيث جمعت بيف االنكسار ك ألكاف ىي أقرب " كجو مكسكر باألسكد ك األحمر"قسكة كبدكف أدنى إحساس بالتراجع 

ثـ نكعت بيف األحمر ك األسكد بتدرجات بينت المالمح >>رسمتيا بالجمع بيف لكحتيف ...إلى المكت ك الحزف
( 15)<<.المنكسرة أكثر، حتى ظيرت حالة الخيبة التي كانت تقطر مف العيكف المنفصمة في المكحتيف

لـ تنس رسـ لكحة ألبييا، فيي أبدا لـ تنس أنو كاف سببا في ىجرتيا إلى بمد غير " مي"إف كاسيني يدرؾ أف 
إنما كاف ال بد مف لحظة تفجر ..بمدىا األكؿ، ك لـ تنس أنو أخفى عنيا مكت أنيا ك أخييا، ك لـ تنس خيانتو ألميا

بعض غضبيا، ك أكاد أقرأ بيف السطكر أف حضكر األب بكؿ ثقؿ العكاطؼ المشحكنة ضده كاف رمزا ك " مي"فييا 
ك تضؿ ....فيتخذكنو ك يخطئكف...... لمغضب الذم تحممو الشعكب نحك كؿ المذيف يممككف اتخاذ القرارإيحاء

. الشعكب كراءىـ كالقطيع
نص ذاكرة ك نص عف الذاكرة ك نص يتذكر >> ىك " حارسة الظالؿ"ك كما رأل الدكتكر تحريشي أف نص 

( 16)<<، ك نص يأبى أف يتحكؿ إلى ذاكرة إنو الحضكر الذم ينافي الغياب
ىك نص الذاكرة العربية الذاكرة التي تقتات مف االرتداد إلى ماض " سكناتا ألشباح القدس"نرل بدكرنا أف 

ك كما أف الكتابة السردية عند ...جميؿ غابر كمما قض  مضجعيا تكالي النكبات 
تتميز بيف كتابة القير ك الكتابة عف القير ك بيف كتابة مقيكرة ك كتابة تمارس القير، ك مف ثـ قد " كاسيني 

تصبح كتابة تقصي بعض الكجكد، ك كتابة تمارس اإلقصاء، ك بيف كتابة يمارس عمييا اإلقصاء ، ك بيف كتابة ىي 
( 17)" إنتاج اقتصاد ك كتابة عف اإلقصاء ك اإللغاء

بأنيا كتابة رافضة لمقير تماما ، نص يعتبر ارتدادا لمذاكرة المتعبة أم " سكناتا ألشباح القدس" فنتفاجأ في 
نكع ....نعـ متألـ مف تكالي النكبات ، أم ك مع ذلؾ فمقد كتب كاسيني ىذه النص ليقصي اإلقصاء ك يمغي اإللغاء 

إذ يراىف كاسيني عمى المكف ، ك يراىف ...مف الكتابة المراكغة ، فحيف ال يقكؿ المبدع شيئا ، يقكؿ النص كؿ شيء
ما أمكف " مي"في مكاجية رحيؿ أمو، ك" يكبا"في مكاجية المكت، قكة " مي"النص عمى القكة الخامدة ليكقظيا، قكة 
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إلى >> ك تتحكؿ الذاكرة ... مكاجية المكت كىك أكبر مخاكفنا ، أصبح اإلقصاء أك اإللغاء أمراف مف الماضي 
( 18)<<...محفظة صغيرة مثؿ تمؾ التي كنت أحمميا معيف كمما تكغمت داخميا، أسعفتني في إيجاد ما أبحث عنو 

ك إف كنا قبال قد اعترفنا لممبدع بقدرتو عمى مزج األلكاف باألحزاف، فقمد بدع أيضا في جعمنا نبتسـ أحيانا 
إذ احتفؿ كاسيني باأللكاف أيما احتفاؿ ، ك صكر لنا ببراعة ... ليركح عنا ك يبعث فينا أمال قد ال يككف مستحيال 

شغؼ مي بيا مستغال في ذلؾ لغة فنية احترافية اختصر مف خالليا ما كاف يمكف أف يقاؿ في عشرات العبارات 
. السردية، لتتناثر كممات النص فراشات ممكنة تيمس بتحكيذة اإلصرار عمى البقاء

فما ىي فراشات القدس التي تكرر ذكرىا في النص ؟ ك ما ىك مصدر البيجة التي أدخمتيا إلى عالـ مي 
ليشرؼ رغـ رائحة المكت ك الفناء، لتصبح فراشات القدس لكنيا األكؿ ك الخاص بيا دكف سكاىا، ك إف لـ تتعاؼ 
مي مف مرضيا رغـ جيكد األطباء فمقد أليمتيا فراشات القدس، ك عممتيا كيؼ تتعافى مف الشعكر أف المكت ىك 

النياية فكمما خرجت مي مف العالج الكيماكم ، ك دخمت في حالة مف الالكعي األلـ ك رأت نفسيا في ما يشبو الحمـ 
عمى أجنحة فراشات القدس، في أقصى درجات النعكمة ك العذكبة ، أعبر بال ...>> في لحظات الصخكر النادرة 

خكؼ ك ال أسئمة ، الحقكؿ المكتظة المكتظة بالنباتات الكثيرة ك المتكحشة ، بعضيا أعرؼ اسمو ك البعض اآلخر ال 
<< عمـ لي بو ألني أراه لممرة األكلى في حياتي ، عرس مف األلكاف التي تخترقيا األنكار التي تأتي مف كؿ الجيات 

(19 )
....... ك يفمح كاسيني في أف يكاسينا، ك يبعث بعض النكر في خمفية لكحة قاتمة األلكاف 

يتضح لنا " السكناتا"إف فكرة الحياة عند كاسيني تتعدل مفيكميا البيكلكجي ك كمما قرأنا ك أعدنا قراءة نص 
ليست متاحة لمكثير مف البشر في حيف قد تطاؿ بعض األشياء الجامدة التي تحفز ىذه المكىبة ك " مكىبة"الحياة 

تخرجيا لمكجكد ، لندرؾ ك نتعمـ ك نحف نقرأ النص أف ىذه األشياء الجامدة مف حكلنا ىي التي تمنح لحياتنا معنى 
". مكىبة الحياة"ك لكالىا سنفقد .... 

مدكنة الحداد ، كراسة " الكراسة النيمية " المتحرؾ ، النشط المفعـ باألسرار " مي"عالـ " الكراسة النيمية " إف 
" سكناتا ألشباح القدس" مي السحرية ، بطمة ركاية 

ال يميزىا شيء  (20)أكثر مف مجرد كراسة صغيرة ك عادية " مي"إنيا تماما كما اعترفت 
حتى صكرتيا عمى الغالؼ ال تثير أم انتباه ، شاب ك شابة يقطعاف الطريؽ ، أحدىما يقبض عمى يد  >> 

اآلخر مع ابتسامة عارية ك عريضة ، ك راءىما تشرؽ شمس رسمت بشكؿ بميد مدكرة ، كتضحؾ بغباكة كاضحة ، ك 
( 21)مف الجية الثانية جدكؿ الضرب مف كاحد إلى عشرة 

إلى ىذه الكراسة؟ ك ما الذم دعاىا ألف تصادقيا ، ك تحبيا، ك تحافظ عمييا عذراء، ك ال " مي"ما الذم شذ 
تكتب عمييا إال حيف تحتاج أف تقاـك شبح المكت؟ ما الذم يثيره ىذا المكف المركب، األزرؽ الضارب إلى البنفسجي 

لتراه لكنا استثنائيا لكراسة استثنائية يثير فييا أحيانا ذكريات طفكلتيا الجميمة ك يذكرىا أحيانا أخرل " مي"في نفس 
كـ ىي .... ليذا لـ يعد غريبا أف نعترؼ بعمك أصكاتنا  (22)" صار أليفا ك لـ يعد مثيرا" بالمكت المكت الذم 

التي انبير بيا كاسيني ك أجبرنا بدكره عمى االنبيار بيا ك كـ ىك جميؿ ك مكحي عالـ األلكاف الذم " مي"مكىبة ىذه 
. امتزجت بو حياة مي لتتكسر عمى حكافو كؿ معكقات النجاح ك االنطالؽ

 
اإلحاالت 
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 تدني مستويات أداء المختصين وغير المختصين لمغة العربية
 في مؤسسات التعميم العالي السودانية

 

 خالد أحمد إسماعيل أحمد. د
 كمية العمـك اإلسالمية كالمغة العربية

  السكداف–جامعة غرب كردفاف 
 wadkrbit3@hotmail.com :بريد إلكتركني

 
 ممخص البحث

 متخذا بعض الجامعات ،العالي في السكداف  البحث الكاقع المغكم في مؤسسات التعميـشيناؽ 
كغير السكدانية العريقة كالحديثة منيا نمكذجا في تدني مستكيات األداء بالمغة العربية لممختصيف فييا،

 كالطالب مف خالؿ تصميـ ،كاعتمد البحث عمى التقكيـ الذاتي ألعضاء ىيئة التدريس.المختصيف كذلؾ
استبانات لكؿ منيـ احتكت عمى عدة محاكر كأسئمة، كاعتبر الباحث التغذية الراجعة مؤشرا حقيقيا لتدني 

 مبينا عيكب المناىج كطرائؽ التدريس القائمة كقصكرىا في تعميـ المغة العربية ؛مستكل األداء بالمغة العربية
 بالطريقة المنيجية المثمى؛ كيقترح البحث عدة مداخؿ يمكف االعتماد عمييا لرفع كفاءة األداء لمدارسيف

إلى كضع سياسة لغكية مبنٌية عمى  في الكقت نفسو،بالعربية، مع تكثيؼ تدريب الييئة التدريسية، كمنبيا
ترمي إلى التحكؿ نحك الفصحى في المجتمع السكداني، كاالرتقاء بمستكل األداء بالمغة التي الخطط السميمة 

 قرراتالعربية لمسايرة التطكر العممي كالتقني، كيؤكد البحث في خاتمتو إلى إعادة النظر في تصنيؼ ـ
 مف تراثنا العربي؛  متيحة مجاال لدراسة حقكؿ لغكية، كتجديد تكزيعيا في ضكء صيغة نسقية،المغة العربية

كالتأىب ، بالمغة العربية كعمـك المغة القديمة كالحديثة مف ترسيخ المعرفة كايتمكف حتى  منياالطالبيستفيد ؿ
     .لربطيا بالنظـ المعرفية

 

 :مقدمة
ٌمـ التعميـ العالي سكاء أكانكا             المقصكد بتدني مستكيات األداء بالمغة العربية أكلئؾ الذيف انخرطكا في سي

طالبا أـ أساتذة، ثـٌ مف أيف نبع ىذا اإلحساس أٌف ىناؾ تدنيان في مستكيات أدائيـ؟ أىك إحساس الطالب كخاصة 
إذا كاف ينتمي إلى التخصصات المغكية أك العممٌية التطبيقٌية عمى حدو سكاء؟ بأف حاجتو إلى المغة العربية أشٌد مف 
حاجتو إلى المغة اإلنجميزية أك سكاىا، إذ ىك يىدرس ىذه العمـك بالمغة العربية إاٌل ما ندر في بعض التخصصات، 

حيث يدرسيا بالمغة اإلنجميزية، كقد رٌد األستاذ الدكتكر شكقي ضيؼ أٌف انحدار المغة العربية في المؤسسات 
كال ريب أٌف طالب الكميات العممٌية يشعركف ... ): بغير العربية حينما قاؿةالتعميمية يرجع إلى تدريس المكاد العممي

 إذ يدرسكف عمكميـ بمغات أجنبية  كال يجدكف لمغتيـ العربية مكانان بينيا مٌما  بغير قميؿ مف اليكاف لمغتيـ العربية
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كمف المفزع كالمضحؾ أف ييظير الطالب تمجمجو في الفصحى، كما أٌف  (1 )(يجعميـ يشعركف بأنيا لغة متخٌمفة
ىـ ال يممككف ميارة التحٌدث بالفصحى ٌّ  كالحالة –كمف الطبيعي . األساتذة المختصكف إف لـ أقؿ كٌميـ لكف جٌؿ

أف يككف الطالب العربي بذلؾ غير كاًع عمى أبعاد معرفتو بالمغة العربية، ىذا ما يتعمؽ بمف يىدرسكف عمكميـ - ىذه
 بمغات أجنبية فكيؼ لمف يىدرسكف عمكميـ بالمغة العربية؟

كعمى الرغـ مف أٌف السكداف بمد يتسـ بالتمازج القبمي كالتداخؿ المغكم فغير العرب فييـ يستعفكف التحٌدث أك 
 .    التخاطب بالعربية، إذف أٌف ىناؾ تعقيدات لغكٌية تطاؿ الطالب كاألستاذ معان 

 :مشكمة البحث
 ككتابةن؛ عمى مستكل الطالب كالمتخرجيف مف ان       يناقش البحث  التدني في مستكيات المغة العربية تحدث

الجامعات التي تككف المغة العربية فييا لغة التدريس كأخص بذلؾ الكميات النظرية في الجامعات السكدانية كخاصة 
متخرجي كميات المغة العربية الذيف يفتقركف إلى المؤىالت العممٌية كالميارٌية  الكافية في استخداميـ المغة العربية 

السميمة في مكقؼ التعميـ فكيؼ يتعمـ  الناشئة؟ 
 :ىدف البحث

          ييدؼ البحث إلى حاجتنا إلى كعي حضارم في قضية التخطيط المغكم الذم يقكد إلى االرتقاء بالعربية 
بمؤسسات التعميـ العالي بالسكداف، كاالبتعاد عف التجارب غير السميمة؛ كالتي أنتجت جيالن مف الباحثيف كالمغكييف 

. منقسميف عمى أنفسيـ؛ فال ىـ منتمكف إلى العربية بأدائيـ المغكم، كال ىـ منتمكف كذلؾ إلى المغات األجنبية
كأصبحت بذلؾ الثقافة المغكية مشكمة تستدعي أف يييتـ بيا عمى أعمى المستكيات، كأف  تخصص مف أجميا البرامج 

.  المتقدمة كاألمكاؿ السخٌية
 :أىمية البحث

         تأتي أىمية البحث في الكشؼ عف األخطاء المغكية،كتدني األداء بالمغة العربية لممنتسبيف إلى مؤسسات 
التعميـ العالي في السكداف في برامجو األكاديمية عمى كؿ مستكياتيا حيث ليا تأثير كانتشار كاسعاف بنت عادات 
لغكية قد يصعب عالجيا، كلكي ال يضيع الجيد كيييدر الكقت كيعطؿ بما تقـك بو مؤسسات الدكلة التعميمية نقؼ 
عند ىذه العقبات كالصعكبات المغكية التي تكاجو مؤسسات الدكلة التعميمية بغية الكصكؿ إلى أفضؿ الطرؽ لعالج 
ىذه المشكالت لكي ال يمقى التحدث بالفصحى المصير نفسو الذم صادفتو المغات الالتينية بأف تتحمؿ إلى ليجات 

 .ثـ تتطكر إلى لغات قكميات
 :فروض البحث

 :يفترض البحث اآلتي
 كطالبيـ كغير ةأٌف ىناؾ تدنيان في مستكيات أداء المختصيف في المغة العربية مف الييئة التدريسي -1

 .المختصيف كذلؾ

 أٌف ىناؾ مشكالت تكاجو الطالب المختصيف في دركس المغة العربية -2

أٌف قمة فرص تدريب أساتذة المغة العربية سببان أساسيان في تدني مستكيات أدائيـ كاستخداميـ الطرؽ غير  -3
 .الحديثة في تدريس طالبيـ كأساليب تقكيميـ

عدـ اىتماـ األقساـ المختصة بالمغة العربية في قياـ األنشطة المغكية أدل إلى تدني مستكيات األداء  -4
 .بالمغة العربية
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االعتماد عمى التقميد في درس المغة العربية كعدـ تيسير النحك العربي أشعر الطالب بصعكبة المغة  -5
 .العربية

 :منيج الدراسة
ة تدني أداء ىراظ حيث قمتي بكصؼ ،تحميميمنيج كصفي :  المنيج الذم سمكتو في ىذا البحث ىك
 بتصميـ استبانة تقكيـ ذاتي ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات ،المختصيف كغير المختصيف لمغة العربية

, السكدانية العريقة كبعض الجامعات التي أينشئت في ظؿ ثكرة التعميـ العالي في مطمع التسعينات مف القرف الماضي
كاستبانة كذلؾ لمطالب المختصيف في الجامعات نفسيا كاعتبرت التغذية الراجعة مف خالؿ تفريغ االستمارات 

  .كاستخراج النسب المئكية مقياسان كمؤشران لتدني أدائيـ
  : عينة الدراسة

تـ اختيار عينة عشكائية مف أساتذة أقساـ المغة العربية كطالبيـ بكميات اآلداب ككميات التربية بنسبة مئكية لألساتذة 
 :مف مجمكع األساتذة المقيميف في الجامعات المبحكثة كفؽ اآلتي% 80لـ تقؿ عف 

 %20محاضركف  -1

 %60أساتذة مساعدكف  -2

 %15أساتذة مشارككف -3

 %5أساتذة  -4

أما الطالب فاختمفت دفعاتيـ كسنكاتيـ الدراسية كلكف رٌكزنا عمى طالب المستكيات المتقدمة فمثال طالب 
 :جامعة الخرطـك

 منيـ طالب السنة الرابعة% 80
 تمييدم ماجستير% 20

 :كطالب جامعة النيميف
 طالب السنة الرابعة% 90
 طالب السنة الثالثة% 10

مف طالب السنة الثالثة، بينما النسبة نفسيا مف جامعة القرآف % 100أما جامعة الزعيـ األزىرم فنسبة 
 .الكريـ كالعمـك اإلسالمية، كجامعة غرب كردفاف مف طالب السنة الرابعة

   :حدود الدراسة
 :شممت الدراسة الجامعات التالية

  قسـ المغة العربية– كمية اآلداب –جامعة الخرطـك -1
  قسـ المغة العربية– كمية التربية –جامعة النيميف - 2
 قسـ المغة العربية– كمية التربية –جامعة الزعيـ األزىرم - 3
  كمية المغة العربية كآدابيا–جامعة القرآف الكريـ كالعمـك اإلسالمية - 4
  قسـ المغة العربية– كمية العمـك اإلسالمية كالمغة العربية –جامعة غرب كردفاف - 5

 :واقع المغة العربية في مؤسسات التعميم العالي السودانية
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         تعاني المغة العربية مف مشكالت عديدة، إذ أٌف ىناؾ إخفاقان شديدان في تحقيؽ األىداؼ المرسكمة لتعميـ 
المغة العربية كلتمكيف الدارسيف مف التعامؿ مع لغتيـ األـ؛ في كافة المجاالت العممية فالكضع الحالي لتعميـ المغة 

في مناىجيا، :العربية يمر بمحنة؛ إف لـ نقؿ فاجعة، فكضع تدريس المغة العربية يعاني مف الصعكبات الجمة
كربما عمى المغة نفسيا في تعقيد تدريس عمكميا، باإلضافة إلى كجكد االزدكاجية المغكية . كأساتذتيا، كطرؽ تدريسيا
 .عند عامة أىؿ السكداف

       كعمى الرغـ مف أف عددان مف الباحثيف كالميتميف تناكؿ قضية مشكالت المغة العربية كمخرجاتيا في 
السكداف؛ إاٌل أننا لـ نجد الكفاية المغكية، ال مف خالؿ المقررات الدراسية أك القكاعد المغكية المكجكدة في المغة بكؿ 

كما أٌف ىناؾ فركقان كبيرة بيف العاميات السكدانية نفسيا ناىيؾ . الصكتية، كالصرفية، كالنحكية،كالمعنكية:مستكياتيا
عف عالقة ليجة مف الميجات السائدة بالعربية الفصحى، فتكجد تعقيدات لغكية في شماؿ السكداف كجنكبو كشرقو 

ككاف لمغات المحمية المتحدثة اآلف أثر سمبي ...):كغربو، كقد تعرضنا في بحثنا عف مشكالت تعميـ المغة العربية
 بمغتيـ كليجاتيا فما زاؿ أىؿ المغة النكبية يتحدثك: مثالشمال السودان في تعميـ المغة العربية الفصحى ففي 

 يتحدثكفشرق السودان المختمفة بؿ الذم يتحدث بالمغة العربية يعتبر خارجا عف فمسفة المجتمع، ككذلؾ في 
 يتحدثكف بمغاتيـ جنوب السودانبمغاتيـ السامية األخرل كالتي تختمؼ في أصكليا كأصكاتيا عف المغة النكبية، كفي 

 (2).كىذه المغات قد تأثرت بالعربية قميالن أك كثيران . النيمية الصحراكية التي تزيد عف الثالثيف لغة تقريبا 
أما في غرب السكداف في إقميـ دارفكر، فقد أفردنا لو بحثان منفردان ناقش التحديات التي تكاجو المغة العربية في 

مف جراء الصراع المغكم كاليجرات الجماعية مف اإلقميـ بسبب الحرب باإلضافة إلى الحمالت ... ): اإلقميـ
الخارجية التي تخطط لمنيؿ مف الثقافة العربية التي ربما تحٌكؿ لغة الكاقع إلى لغات تضعؼ مف شأف العربية، كذلؾ 

فريقيا الكسطى كيككف التكاصؿ بغير العربية  (   3).بتداخؿ القبائؿ غير العربية في دارفكر مع مثيالتيا في تشاد كا 

ىذا ىك الكاقع المغكم في مجتمعنا كفي مؤسساتنا المتمثؿ بكجكد فركؽ كبيرة بيف عاميات ميجنة كليجات كفصحى، 
 .كبذلؾ كادت الفصحى تستعمؿ في مناسبات رسمية كمحدكدة

ٌنما يككف  ):كتذكر نياد المكسي أٌف الحؿ ال يككف عمى األرجح بالقضاء عمى العاميات فيذا غير ممكف  ، كا 
طالؽ المجاؿ ليا لتككف لغة حياة كتكاصؿ بدؿ أف تككف لغة تراث كأدب  بتحجيـ العامية كبسط سيطرة الفصحى كا 

 (4. )(فقط
لكف ىؿ نستطيع بسط سيطرة الفصحى إف بقيت ىذه األحكاؿ عمى حاليا نتيجة لمتقارب الذم حدث في حياتنا 

 المغكية بيف الفصحى كالمغات المحكية في السكداف التي أصبحت ليا عالقة بالمؤسسات التعميمية؟
فضال عمى عالقتيا بالمجتمع كالفكر كالتعميـ كغير ذلؾ،كما مدل االستفادة التي جناىا معدم مناىج المغة العربية  
مف بعض المفاىيـ التي طرحيا عمـ المغة كالنظريات المغكية كمعالجة المشكالت الشفكية كالكفاية المغكية كاعتبار أٌف 

 .المغة مبدعة كمتفردة كذات نظاـ تكاصؿ حي
عمى ما يكاجيو أبناء المغة العربية مف قصكر ظاىر في السيطرة عمييا كالتفكير بيا ):كينبو الدكتكر أحمد دركيش

كتحكيميا مف مجرد معرفة مفركضة، إلى معرفة محبكبة يتـ السعي إلييا كالتمتع بيا،فال ينفضكف عنيا كينصرفكف 
إلى أدكات لغكية أخرل يبرزكف مف خالليا طاقتيـ التفكيرية؛ التي ىي ضركرة لمحياة فضالن عف التقدـ 

 (  5)...كالرقي،كيستقر في أذىانيـ ما يٌكرث لألجياؿ التالية مف صعكبة المغة
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فالدكتكر دركيش يضع الدكاء، كلكف الداء مف كجية نظرنا أصبح ظاىران التفشي كالشيكع؛ إف أردنا معالجتو انطالقان 
فقد تطاؿ التخطيط المغكم،كقد : مف ىذه األكجو؛فعمينا أف نضع دكاءا انطالقا مف تعييف أكجو القصكر مف زكايا عدة

تطاؿ المناىج كطرؽ تدريسيا، كقد تطاؿ معمـ المغة نفسو، كقد تطاؿ مؤسسات المجتمع المدني، مع إعفاء الطالب 
 .مف ىذا القصكر

 :تدني التحصيل المغوي لدى المختصين
         عمينا أف نٌميز المختصيف مف أعضاء الييئة التدريسية كالطالب المنتسبيف إلى شعب كأقساـ المغة العربية، 

فإذا نظرنا إلى كاقع المختصيف مف األساتذة، نجد أٌنيـ يعانكف مف ضعؼ المستكل العممي كالميارة كعدـ كجكد 
المقكمات التي تمكنو مف أداء الميمة عمى الكجو المأمكؿ، كتستثني مف ذلؾ فئة قميمة استطاعت أف تؤىؿ نفسيا، 

كيزيد األمر تعقيدان أٌنيـ انخرطكا في كميات المغة العربية، أك أقساميا كقد أشرنا في بحثنا عف المناىج كطرائؽ 
أٌف معمـ المغة العربية اكتسب كسيمة تقميدية متكارثة ال جديد فييا، بؿ نذىب أكثر مف ذلؾ  ):تدريس المغة العربية

عزكؼ المعمـ في استخدامو المغة العربية السميمة في قاعة الدرس كفي خارجيا، األمر الذم أضعؼ المغة العربية 
في نفكس متعممييا، فقدرة المعمـ عمى استخداـ الكسائؿ المتعددة تككف أكثر فاعمية في الطالب، كقدرتو عمى تطكير 

مكاناتيـ؛ يقكدىـ إلى التعمـ الذاتي كاكتشاؼ طاقاتيـ  أساليبو التدريسية لمطالب بما يتكافؽ مع قدراتيـ العقمية كا 
شراكيـ في مسؤكلية تحصيؿ المعمكمات كاكتساب الميارات كاستثمار خبراتيـ  اإلبداعية في الجانب المغكم، كا 

 (6).كتنميتيا تقع عمى كاىؿ المعمـ كالمؤسسة التعميمية
إنيا لحالة غريبة كشاذة حقا أف ال يتسنى لممختصيف في المغة العربية مف تحقيؽ المطمكب منيا، كانعكس بالتالي 
عمى المخرجات التي ترتب عمييا نتائج أخرل في مساؽ قضية المغة كأبعاد كضعيا في حياتنا العممية كالتعميمية 

 .بشكؿ خاص ثـ في حياتنا عمكما
 كما أٌف المختصيف ينقصيـ إجراء البحث المغكم الذم ييتـ بتطكير المغة العربية انطالقا مف تخصصاتيـ

  في فركع المغة ،باإلضافة إلى عدـ درايتيـ بالمناىج الحديثة في الحقؿ المساني مف بحكثيا المبتكرة التي انتيت 
. إلى نتائج تفيد المختص في عمـك المغة؛ لمكقكؼ عمى العمؿ كاألسباب التي أدت إلى ضعؼ المغة العربية بينيـ

 لغة أصؿ أصيؿ في حياتيا؛ باعتبارىا كائف اجتماعي ينمك كيترقى بتقدـ مجتمعاتو، كيذكر أمكما أٌف تطكر 
تطكر المغة مف الداخؿ، لمسايرة نمك المجتمع كمكاكبة تطكره مف خالؿ :أف لمتطكر المغكم مستكيات منيا):ضيؼ

التأثيرات الضاغطة التي تقرض : االشتقاؽ كالنحت كالتكليد كالتعريب،ثـ تطكر المغة مف الخارج كمقصكد بو
فسادا كتشكييااالتصرؼ في المغة قمبا كتحكيرا كحذؼ ضافة كا   (7.)( كا 

  
فالمغة العربية في داخؿ نفكس متحدثييا تعاني مف ضعؼ المناعة؛ فبدال مف أف يككف ىناؾ تطكران في مجاؿ األداء 

كمف خالؿ التقكيـ .المغكم، أصبح تدىكران، فيما أدل إلى ىجـك خارجي عمى المغة في مؤسساتنا ككسائؿ إعالمنا
.  الذاتي ألعضاء ىيئة التدريس باإلضافة إلى تقكيـ طالبيـ  تبٌيف لنا أٌف الييئة التدريسية ينقصيا التدريب الكافي

 
 :  المغة العربية من الييئة التدريسيةيتدني مستويات غير المختصين ف

نظران لمتخصصات العممية المختمفة كظاىرة عجز األساتذة مف إتقاف التحدث بالمغة العربية، ينقسمكف إلى          
إما ىؤالء فتخرجكا مف جامعات تٌدرس عمكميا بالمغة اإلنجميزية، أك أنيـ أصابيـ ما أصاب المختصيف مف :قسميف
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كما أٌف نظرتيـ لمغة ...  نفسياةمف خمفية المجتمعات المغكية،كالبيئ:الضعؼ العاـ الذم تتداخؿ فيو عكامؿ عديدة
العربية كمناىجيا قاصرة عمى أنيا متطمبات عامة، ال تفيد في مجاالتيـ ظٌنان منيـ أٌف االقتصادم كالتقني كغيرىما، 

 .  ال يحتاجكف لمغة العربية في مسيرة عمميـ حاضران كمستقبالن 
 :شيوع األخطاء المغوية في الرسائل العممية والبحوث

إٌف معظـ األخطاء النحكية تقع في المحادثات الشفيية كالكتابات، سكاءن مف قبؿ الطالب أـ الييئة التدريسية؛ مما 
ذا أردنا أف نحصر ىذه األخطاء التي قد نٌصنفيا بالظاىرة   يقكد بالجيؿ بقكاعد النحك العربي، أك عدـ االكتراث ليا،كا 
فربما نحتاج إلى بحكث منفصمة تتبع ىذه الظاىرة في نظاـ لغتنا العربية التي أصبحت متفمتة مف القيكد كالضكابط 

 .الصحيحة
ذا عدنا إلى التراث المغكم العربي فإٌننا نجد العرب القدامى قد أعاركا اىتمامان متزايدان بدكر المتكمـ كتصرفاتو  كا 

 (  8).بحسب أغراضو،كبمقتضى الحاؿ كأحكاؿ السامع كغير ذلؾ مما لو أىمية بعممية التخاطب
فأحٌر بنا معالجة ىذه المسألة بدراستيا كتحميميا كعرضيا عمى أىؿ السياسات المغكية المختصة فتككف منطقان ليـ 

 .في تقييـ الظاىرة كأيضا في تقكيميا
 :  تقويم األداء المغوي ألعضاء ىيئة التدريس

 : كيعتمد ىذا التقكيـ عمى جانبيف لتقكيـ أداء أعضاء ىيئة التدريس كىك 
 :  تقويم الطالب لعضو ىيئة التدريس -1

تـ ذلؾ عف طريؽ تكزيع استبيانات عمى الطالب عشكائيان دكف كتابة أسمائيـ لتقكيـ أعضاء ىيئة التدريس الذيف 
 :يقكمكف بالتدريس في المحاكر التالية

 أساليب التدريس كمناىجيا -

 االمتحانات كنتائجيا -

شراؾ الطالب في معالجة المشكالت المغكية -  اإلشراؼ األكاديمي كا 

 تمكيف األستاذ مف مادتو كتذليؿ الصعكبات التي تكاجو الطالب -

 :  رضا أعضاء ىيئة التدريس عن أنفسيم -2
 :كقد تـٌ  إعداد استبانو تـ تكزيعيا عمى أعضاء ىيئة التدريس لمتعرؼ عمى مستكياتيـ في المجاالت التالية

 . حضكرىـ دكرات تدريبية مكثفة -

 .قياـ كرش العمؿ لمناقشة مناىج المغكيات في األقساـ كالكميات المختصة -

 .قياـ األنشطة المغكية مف جمعيات أدبية كحمقات نقاش كندكات -

تقكيـ أداء أعضاء ىيئة التدريس مف كجية نظر الطالب مف فرضية استخداـ األستاذ أساليب كطرؽ :أوال
 مكضكعية في ةتدريس حديثة؛ تيمٌكف الطالب مف الفيـ كاالستيعاب لمعمـك المغكية، كذلؾ كضعو ألسئؿ

 :االمتحانات كنتائجيا
 لعمميتي  أساليب التدريس كمكضكعية أسئمة االمتحانات بيذه الجامعات ةالنسب المئكم  (1)جدكؿ رقـ 

 
       

 
جامعة غرب جامعة القرآف جامعة الزعيـ جامعة جامعة 
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 كردفاف الكريـ األزىرم النيميف الخرطـك

 0 0 1 5 9 أساليب التدريس

أسئمة االمتحانات 
 كنتائجيا

7 5 3 3 1 

 
منحنى يكضح أساليب التدريس كمكضكعية أسئمة االمتحانات 

 

 
 

: اإلشراؼ األكاديمي كتمكف األستاذ مف  مادتو  لعمميتي ةالنسب المئكم  (2)جدكؿ رقـ 
 

        المجاؿ

            العممية 

 

 

جامعة 
 الخرطـك

جامعة 
 النيميف

جامعة الزعيـ 
 األزىرم

جامعة القرآف 
 الكريـ

جامعة غرب 
 كردفاف

 0 10 6 15 30 اإلشراؼ األكاديمي

 2 5 5 20 50 تمكف األستاذ مف مادتو

 
 
 

منحنى يكضح عمميتي اإلشراؼ األكاديمي كتمكف األستاذ مف مادتو 
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مف أعضاء ىيئة التدريس  % 9مف خالؿ استطالعات آراء الطالب في ىذه العمميات تبٌيف أٌف 
 يستخدمكف أساليب كطرؽ تدريس حديثة خالؼ أسمكب المحاضرة في عممية تدريس بجامعة الخرطوم

منيـ، أسئمتيـ مكضكعية  في امتحانات العمـك المغكية، باإلضافة إلى نسبة % 7العمـك المغكية بينما 
 % .30تمكنكا مف مادتيـ العممية كبمغ إشرافيـ األكاديمي عمى طالبيـ نسبة % 50

لكؿ % 5بمغت النسبة المئكية لعمميتي أساليب التدريس كمكضكعية االمتحانات وفي جامعة النيمين 
%. 20تمكنكا مف مادتيـ، كحظي الطالب بإشراؼ بمغت نسبتو % 15عممية، ك

فنمحظ تدنيان في استخداـ أساليب التدريس كمكضكعية أسئمة أما في جامعة الزعيم األزىري 
أشرفكا % 5تمكنكا مف مادتيـ ك% 6ينما % 3، كلمثانية %1االمتحانات عف سابقتييا بنسبة مئكية لألكلى

. عمى طالبيـ أكاديميان 
 

 لعمميتي حضكر الدكرات التدريبية كقياـ كرش العمؿ كاألنشطة المغكية ةالنسب المئكم  (3)جدكؿ رقـ 
   :  األخرل

          المجاؿ
                          

 العممية

جامعة 
 الخرطـك

جامعة 
 النيميف

جامعة الزعيـ 
 األزىرم

جامعة القرآف 
 الكريـ

جامعة غرب 
 كردفاف

 0 1 2 7 10  حضكر الدكرات التدريبية

 تحديث المناىج كاألنشطة 
 المغكية

40 25 8 6 4 

 
 : القرآن الكريم والعموم اإلسالمية، وغرب كردفانانسحب ىذا التدني عمى جامعتي
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مف مكضكعية أسئمة % 3لـ تنؿ شيئان في استخداـ أساليب التدريس الحديثة، بينما نالت : ففي األكلى
لإلشراؼ األكاديمي، % 10ك%  5االمتحانات، كارتفعت النسبة قميال في تمكف األساتذة مف مادتيـ إلى 

 % .  2قٌمت النسب المئكية في جميع ىذه العمميات بمتكسط ال يزيد عف : كفي الثانية
التقكيـ الذاتي ألعضاء ىيئة التدريس مف خالؿ المحاكر المذككرة كمدل رضاىـ عف حضكر : ثانيا

: الدكرات التدريبية، أك اإلعداد ليا، مع تحديث المناىج المغكية كقياـ األنشطة ككرش العمؿ
 

منحنى يكضح حضكر الدكرات التدريبية كتحديث المناىج كالنشطة 
 

 
 

 المختصيف في المغة العربية أٌنيـ يحضركف دكرات جامعة الخرطوممف أساتذة % 10مف خالؿ تحميؿ الجدكؿ أثبت 
تدريبية، بصرؼ النظر عف نكعية ىذه الدكرات كمكانيا، كىؿ ىي منتظمة كتٌمت بخطة مكضكعة في قسـ المغة 

 % .40العربية، أـ بجيكد شخصية مف قبؿ ىذه الشريحة؟ كما أٌف نسبة تحديث المناىج المغكية بمغت 
مف أعضاء الييئة التدريسية فقط يحضركف تدريبية مف غير كجكد أم % 7أٌف وفي جامعة النيمين 

 .مف مناىجيا محٌدثة% 25خطة مبرمجة مف قبؿ األقساـ المعنٌية، ك
مف الذيف حضركا دكرات تدريبية كقٌمت % 2األزىرم ال تتعدل النسبة المئكية وفي جامعة الزعيم 
 % 8نسبة تحديث المناىج إلى 

حيث لـ تتعدل النسبة المئكية  جامعتي القرآن الكريم وغرب كردفان  فيةكصاحب تدني النسب المئكم
 .لممتدربيف في جميع الكميات أك األقساـ المختصة في المغة العربية% 1أكثر مف 

 :تقويم األداء المغوي لمطالب المختصين في المغة العربية
 :نتناكؿ تقكيـ األداء المغكم ليؤالء الطالب مف زاكيتيف

 تقكيـ الطالب ألنفسيـ تقكيمان ذاتيان  -1

 تقكيـ أعضاء ىيئة التدريس ليـ -2
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 :تقويم الطالب ألنفسيم شمل المحاور التالية
 .صعكبة مقررات المغة العربية -

 .تدريس مقرر النحك العربي مف ألفية ابف مالؾ -

 . ضعؼ الطالب مف زمالئيـ كعدـ مكاظبتيـ  عمى حضكر المحاضرات -

 .  عدـ كفاية المراجع الضركرية في عمـك المغة -

 :تقويم أعضاء ىيئة التدريس لمطالب شمل المحاور التالية
 .تدني مستكيات أداء الطالب المختصيف في المغة العربية -

 .كثرة األخطاء المغكية كاإلمالئية في كتابات الطالب -

 .كجكد عقبات تكاجو الطالب المختصيف في المغة العربية -

 .عدـ إجادة الطالب المختصيف استخداـ المعاجـ -

( 4)في كجية نظر الطالب في تقكيـ أنفسيـ انظر لمجدكؿ رقـ 
 لمتقكيـ الذاتي لمطالب المختصيف في المغة العربية ةالنسب المئكم  (4)جدكؿ رقـ 

 

 عدـ كفاية المراجع ضعؼ الطالب تدريس النحك مف األلفية صعكبة المغة العربية

75 94 95 60 

 
منيـ، % 75مف خالؿ تحميؿ الجدكؿ أثبت الطالب صعكبة المغة العربية كشدة تعقيدىا؛ حيث بمغ متكسط آرائيـ 

يعتبركف أٌف مقررات المغة العربية شديدة الصعكبة، كمما يعضض صحة فرضيتنا أجابكا بأنفسيـ أٌف بعضان مف 
زمالئيـ المختصيف يعانكف مف صعكبة ىذه المقررات، كصعكبة المغة العربية قد تقكد إلى منيجية تدريس النحك 

،كالنسبة المقاربة ليا أثبتيا أعضاء ىيئة التدريس، حيث اثبتكا تدريسيـ % 94العربي مف متف ألفية ابف مالؾ بنسبة 
فال تٌشكؿ عقبة أساسية في تدني % 60،أما نسبة عدـ كفاية المراجع التي بمغت %95مف ألفية ابف مالؾ بنسبة 

 . أداء المختصيف مف الطالب لكجكد المصادر المتعددة كأستاذ المادة جزء منيا
 (5)أما تدني مستكيات أداء الطالب لمغة العربية مف كجية نظر األساتذة فننظر إلى الجدكؿ رقـ

 لتقكيـ أعضاء ىيئة التدريس لطالبيـ ةالنسب المئكم  (5)جدكؿ رقـ 
 

  كثرة األخطاء المغكية كاإلمالئية  تدني مستكيات األداء
كجكد عقبات تكاجو 

 الطالب

عدـ إجادة استخداـ 
 المعاجـ

98 95 75 30 
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بمختمؼ كمياتيـ كدرجاتيـ العممية؛  (5)كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس المختصيف كما جاءت في الجدكؿ رقـ 
،يصحب ذلؾ كثرة األخطاء المغكية في % 98يتبٌيف تدني مستكيات أداء الطالب المختصيف في المغة العربية بنسبة 

،كلكف أنفسيـ أثبتكا أٌف ىناؾ عقبات تكاجو الطالب المختصيف بنسبة %95كتابات الطالب بنسبة تصؿ إلى 
،مف منطمؽ أٌف منيج النحك العربي ال يعالج مشكالت التمقي في المحادثات الشفيية كغيرىا،كمف ضمف 75%

كجيات نظرىـ مناداتيـ بتيسير النحك العربي، مع تكفير المراجع الضركرية ليـ كلعؿ استخداـ المعاجـ لـ يكف عقبة 
 . مف العقبات لذا زادت نسبة معرفة الطالب استخداـ المعاجـ المغكية

كمف خالؿ ما تقدـ نصؿ إلى صحة فرضية تدني مستكيات أداء المختصيف مف أعضاء ىيئة التدريس كالطالب 
 لمغة العربية؛ فيؿ ىناؾ تدنيان في مستكيات أداء غير المختصيف؟ 

أما بالنسبة لتدني أداء غير المختصيف فييا في ىذه الجامعات فتـٌ استطالع آراء األساتذة المختصيف في العمـك 
األخرل، كذا الطالب المختصيف في تخصصات مختمفة باإلضافة إلى أخذ رأم المختصيف في المغة العربية مف 

 :األساتذة كالطالب عمى النحك التالي
رأم غير المختصيف مف أعضاء ىيئة التدريس أٌف المغة العربية ميمة لمغاية، كيجب عمى جميع الطالب  -1

إجادتيا تحدثان ككتابةن، كبعضيـ يرل أٌف المغة العربية غير ميمة في تخصصاتيـ خاصة أصحاب 
 .كالكيمياء كالفيزياء كالذيف يعتمدكف عمى التجارب المعممٌية: التخصصات العممية

رأم المختصكف في المغة العربية مف أعضاء ىيئة التدريس في تدني مستكيات غير المختصيف مف  -2
الطالب، فجميعيـ كافقكا بشدة بأف الطالب غير المختصيف ال يكتثركف باألخطاء التي تتخمؿ المغة 

العربية، ككذلؾ كافقكا بشدة في عدـ االىتماـ مف قبؿ األقساـ كالكميات العممية بالمغة العربية إال باعتبارىا 
 .متطمب جامعة

مكقؼ المختصكف في المغة العربية مف أعضاء ىيئة التدريس تجاه زمالئيـ في التخصصات األخرل؛  -3
فانقسمكا ما بيف المكافقة بشدة، كالمكافقة فقط، في أٌنيـ ال يستخدمكف الفصحى عند تدريسيـ العمـك 

 .األخرل بالمغة العربية

أما رأم الطالب المختصيف في المغة العربية تجاه زمالئيـ غير المختصيف فييا، فرؤيتيـ نفس رؤية  -4
 .أساتذتيـ المختصيف أٌف غير المختصيف مف الطالب ال يعيركف اىتمامان لمغة العربية

 :خاتمة
مف خالؿ افتراض الدراسة تـٌ إثبات صحة فرضياتيا في تدني أداء المختصيف خاصة، كالتدني ىذا يرجع إلى عدـ 
استخداـ الكتابة العممية بالمغة العربية في الرسائؿ كالبحكث الجامعية،كذا بعد مراجعة مقررات المغة العربية التي 
تٌدرس لمطالب غير المختصيف فييا؛ ال تتعدل أربعة ساعات معتمدة في طيمة سنكات الدراسة باعتبارىا متطمب 
جامعة،كما أٌف ىذه المقررات الدراسية تفتقر إلى الميارات المغكية األساسية التي ترفع مف مستكيات الطالب في 

 . تطبيؽ قكاعد اإلمالء كالميارات األخرل

 

 :توصيات
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 :توصي الدراسة باالتي

 عمى المؤسسات العممية كالثقافية  تحقيؽ أىداؼ تٌمكف بيا مركنة المغة العربية لتبرز بيا غاياتيا في  -1
 بإعداد معمـ المغة العربية كذلؾ بقياـ الدكرات التدريبية كالتأىيمية كمنح شيادات واالىتمامالنشاط العممي كالثقافي،

عممية في ترقية أداء األستاذ كالمعمـ في فركع المغة العربية مع استحداث أىـ السبؿ في طرائؽ التدريس الحديثة  
 .لرفع الكفاية المغكية لممختصيف في المغة العربية

عمى الجامعات تمكيف الطالب مف ممارسة التعبير الكافي بمغتو األـ،كالسعي لحؿ التعقيدات المغكية لرفع   -2
حصيمة الطالب المغكية، كتفعيؿ دكر الجمعيات األدبية كاإلذاعة المدرسية كالمسرح إلتاحة الفرصة لممبدعيف أف 

 . الفصحىةيؤدكا أدكارىـ بالمغة العربي

إعادة النظر في تصنيؼ مكاد درس المغة العربية، كتجديد تكزيعيا في ضكء صيغة متيحة لمطالب دراسة  -3
حقكؿ لغكية يستفيد منيا كاستحداث الكسائؿ كالطرؽ المكظفة في تدريس المغة العربية بالجامعات مع التقكيـ 

 .المستمر

ابد مف إصالح شامؿ يقتضي مراجعة المناىج كالمقررات كتحديثيا، كما تسعى الجامعات عمى تبني ل -4
تصميـ برامج كمناىج لمغة العربية كفؽ متطمبات التنمية المغكية في المجتمع السكداني، التي تتطمب عمالن تتكامؿ 

    . فيو كؿ المؤسسات التعميمية كاإلعالمية في إطار سياسة لغكية محددة األىداؼ

 :قائمة المراجع والمصادر
 ـ1978 القاىرة – 26-19 ص 41مجمة مجمع المغة العربية عدد "الفصحى المعاصرة" ضيؼ، شكقي ضيؼ  (1)

المجمد "- مشكالت تعميـ المغة العربية في ظؿ تنكع الثقافات كاختالؼ المغات كالميجات بالسكداف" مقاؿ لمباحث  (2)
جميكرية –  كمية دار العمـك – جامعة المنيا "  الكحدة كالتنكع" المؤتمر الدكلي الرابع عف الثقافة العربية اإلسالمية- الثاني

  332ـ ص 2008مصر العربية 
 المؤتمر – المجمد األكؿ –"  العربية في إقميـ دارفكر بجميكرية السكدافةالتحديات التي تكاجو المغ"  مقاؿ لمباحث  (3)

 – كمية دار العمـك – كالعربية كقضايا اإلعجاز في القرآف كالسنة بيف التراث كالمعاصرة ة عف العمـك اإلسالمي–الدكلي الثالث 
 433ص - ـ2007 – جميكرية مصر العربية –جامعة المنيا 

 ندكة االزدكاجية في –" االزدكاجية في العربية ما كاف كما ىك كائف كما ينبغي أف يككف"  المكسكم نياد المكسكم (4)
  105 – 83ـ ص 1988-  عماف– الجامعة األردنية –المغة العربية 

ـ 1987دار قريب لمنشر - (سمسمة كتاب قضايا فكرية)" إنقاذ المغة العربية مف أيدم النحاة"   دركيش أحمد دركيش (5)
   83ص 

مجمة - (دراسة نقدية تقكيمية)"المناىج كطرائؽ تدريس المغة العربية في التعميـ العاـ كالجامعي"مقاؿ لمباحث عف    (6)
ـ 2006يكنيك – العدد  األكؿ – السنة األكلى – جامعة غرب كردفاف لمعمـك كاإلنسانيات 

 50 مقاؿ سابؽ لشكقي ضيؼ  ص  (7)
 مجمة – "التحميل العممي لمنصوص بين عمم الداللة وعمم األسموب والبالغة العربية"صالح عبد الرحمف الحاج   (8)

  20 ص 6 عدد –المبٌرد 

 

 :المالحق
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
 استبيانو تقكيـ لغكم لمنسكبي الجامعة خاصة بأعضاء ىيئة التدريس المختصيف في المغة العربية: بحث بعنكاف
 .............القسم................................الكمية......................................الجامعة

 □ أستاذ   □   أستاذ مشارك □  أستاذ مساعد □محاضر   : الدرجة الوظيفية 
 الموضوع      

 محايد
 ال أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
 ةبشد

ىناؾ تدفو في مستكيات أداء الطالب 
     المختصيف في عمـك المغة العربية

 محايد
 ال أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
 ةبشد

ىناؾ عقبات تكاجو الطالب المختصيف في 
 المغة العربية 

    

 محايد
 ال أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
 ةبشد

منيج النحك العربي يعالج مشكالت التمقي 
 كالتكظيؼ

    

 محايد
 ال أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
 ةبشد

إمكانية تيسير النحك العربي لمطالب 
 المختصيف في المغة العربية

    

 محايد
 ال أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
 ةبشد

المراجع متكافرة لمطالب المختصيف في كؿ 
  فركع المغة العربية

   

 محايد
 ال أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
 ةبشد

يجيد الطالب المختصكف في المغة العربية 
     .استخداـ المعاجـ العربية

 محايد
 ال أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
 ةبشد

األخطاء المغكية كاإلمالئية كثيرة في كتابات 
     .الطالب المختصيف في المغة العربية

 محايد
 ال أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
 ةبشد

الطالب غير المختصيف في المغة العربية ال 
     .يعيركف اىتماما لمغة العربية

 محايد
 ال أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
 ةبشد

يتـ تدريس الطالب غير المختصيف في المغة 
 العربية مف متف ألفية أبف مالؾ

    

 محايد
 ال أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
 ةبشد

 مف قبؿ األقساـ كالكميات العممية ـعدـ االىتما
 .بالمغة العربية إال باعتبارىا متطمب جامعة
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 الموضوع        

ال  محايد
 أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
 ةبشد

تستخدـ المغة العربية الفصحى مف قبؿ األستاذ في 
تدريس العمـك المغكية لمطالب المختصيف في المغة 

 .العربية
 

 
 

 

ال  محايد
 أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
 .تستخدـ التقنيات الحديثة في  تدريس عمـك المغة ةبشد

 
   

ال  محايد
 أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
 ةبشد

كمية خطة لمطالب المختصيف في المغة /  يضع قسـ
العربية مف ضمف األعماؿ الفصمية في غير عمـك 

     .         المغة المنيجية

ال  محايد
 أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
 ةبشد

الكمية يتمثؿ في / قياـ نشاط لغكم مف قبؿ القسـ
 .الجمعيات األدبية كحمقات النقاش كالندكات كغيرىا

    

ال  محايد
 أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
 ةبشد

الطالب غير المختصيف ال يكترثكف باألخطاء التي 
 .تتخمؿ المغة العربية

    

ال  محايد
 أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
  أسمكب المحاضرة ىك الغالب في عممية التدريس ةبشد

    

ال  محايد
 أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
 ةبشد

يحضر األستاذ المختص في المغكيات دكرات  
 تدريبية مكثفة 

    

ال  محايد
 أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
 ةبشد

 تدريس متف ألفية ابف مالؾ ىك الغالب في تدريس 
 الطالب المختص في المغة العربية 

    

ال  محايد
 أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
 ةبشد

 تقاـ كرش عمؿ لتقكيـ كمناقشة مناىج المغكيات في 
 األقساـ كالكميات المختصة  

    

ال  محايد
 أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
 ةبشد

أساتذة العمـك األخرل ال يستخدمكف الفصحى عند 
 تدريسيـ الطالب بالمغة العربية

    

 

 

 

 

 

 
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
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 استبيانو تقكيـ لغكم لمنسكبي الجامعة خاصة بالطالب المختصيف في المغة العربية: بحث بعنكاف
ييدؼ ىذا االستبياف إلى تقكيـ تدريس مقررات المغكيات بيدؼ تحسيف كتطكير العممية التعميمية مف خالؿ 

أماـ التقكيـ المناسب مف كجية نظرؾ ، حتى يمكف االستفادة مف  ( √ )لذا يرجى كضع عالمة . إجابتؾ 
 أرائؾ في االرتقاء بالعممية التعميمية

.............. القسـ................................الكمية......................................الجامعة
 

 الموضوع      

 محايد 
 ال أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
 مقررات المغة العربية شديدة الصعكبة كالتعقيد ةبشد

     

 محايد 
 ال أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
 يمتـز األستاذ في شرحو بالفصحى ةبشد

    

 محايد 
 ال أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
 ةبشد

األستاذ متمكف مف مادتو العممية كقادر عمى 
 تكصيميا

    

 محايد 
 ال أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
 ةبشد

اعتاد األستاذ مناقشتكـ كالحكار معكـ في المشكالت 
 التي تكاجيكـ في دركس المغة العربية

    

 محايد
 ال أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
المراجع متكافرة في المكتبة لمطالب المختصيف في  ةبشد

  كؿ فركع المغة العربية
   

 محايد 
 ال أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
 ةبشد

 يمـز األستاذ الطالب التحٌدث بالفصحى
 

    

 محايد 
 ال أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
 ةبشد

عدد الساعات المحددة أسبكعيا لمقررات المغة العربية 
 ةكافي

    

 محايد 
 ال أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
 ةبشد

بعض زمالئكـ المختصيف يعانكف مف صعكبة 
 مقررات المغة العربية

    

 محايد 
 ال أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
 ةبشد

يتـ تدريسكـ بكصفكـ مختصيف في المغة العربية مف 
 متف ألفية أبف مالؾ
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 الموضوع        

 محايد 
 ال أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
 ةبشد

 الطالب المختصكف مف زمالئكـ في المغة العربية 
     يكاظبكف عمى حضكر المحاضرات بأكمميا

 
 

 محايد 
 ال أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
 ةبشد

يستخدـ األستاذ التقنيات الحديثة في  تدريسكـ عمـك 
 .المغة

    

 محايد 
 ال أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
 الطالب المختصيف مف زمالئكـ في ىناؾ ضعؼ لدل ةبشد

              المغة العربية
   

 محايد 
 ال أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
 ةبشد

 تحسف مستكاؾ في مقررات المغة العربية بيف   المرحمة 
 الثانكية كالجامعة

    

 محايد 
 ال أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
 .الطالب غير المختصيف ال يعيركف اىتماما لمغة العربية ةبشد

 
   

 محايد 
 ال أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
  أسمكب المحاضرة ىك الغالب في عممية تدريسكـ ةبشد

    

 محايد 
 ال أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
   األسئمة في االمتحانات مكضكعية ةبشد

    

 محايد 
 ال أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
 ةبشد

 يعالج اإلشراؼ األكاديمي مشكالت الطالب المختص في 
 .المغة العربية

    

 محايد 
 ال أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
   نتائج االمتحانات مرضية   ةبشد

    

 محايد 
 ال أكافؽ

أكافؽ  أكافؽ
 ةبشد

 يقترح الطالب المختصكف لألستاذ حمكال لممشكالت 
 المغكية
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في التنمية المستدامةوتحدياتو التخطيط اإلقميمي ماىية   
 

 عدنان غانم  . و  د مطانيوس مخول .د
كمية االقتصاد-  قسـ اإلحصاء التطبيقي   

  اندًٕٓريت انؼزبيت انسٕريت-   جامعة دمشؽ 

 

الممخص 
ظيار المبادئ العامة الستعماؿ األراضي تككيف يسمط ىذا البحث الضكء بشكؿ رئيسي عمى  مف جية، كا 

. كالبيئية كغيرىا مف جية أخرل جكانبو االقتصادية، كاالجتماعية،
سنتطرؽ ىنا، إلى مناقشة التحديات المؤثرة كالمتأثرة بالتخطيط اإلقميمي مف خالؿ مساىمتنا في إبراز أىميتو كدكره 

، لمساعدة الباحثيف كالميتميف بإجراء المزيد مف البحكث في ىذا (1) في حؿ المشكالت التي تكاجو التنمية المستدامة
المجاؿ، ألف غياب التخطيط اإلقميمي في سكرية، أدل إلى ظيكر خمؿ كاضح في التكازف االقتصادم كاالجتماعي 

كىنا تقع المسؤكلية عمى الجيات المعنية بالتخطيط كالتي تتكفؿ برسـ إستراتيجية عممية . بيف األقاليـ المختمفة
نى عالتنمية المستدامة عمى صعيد األقاليـ لتحقيؽ الكفاية التنمكية الشاممة لكؿ منطقة كمحافظة ضمف اإلقميـ الـ

 .كبشكؿ متكامؿ كمتناسؽ مع باقي المناطؽ كالمحافظات السكرية
   

  المقدمة
تبنت سكرية منذ ستينات القرف الماضي الخطط الخمسية كأداة في مجاؿ التخطيط، كاعتمدت نيج 

التخطيط المركزم الشامؿ، حيث تـ إحداث ىيئة تخطيط الدكلة لكضع خطط التنمية االقتصادية كاالجتماعية، التي 
تمخض عنيا عددان مف المشاريع كالبرامج التنمكية الصحية كالتعميمية كاالستثمارية في المحافظات كافة، إال أنيا لـ 

في " التخطيط اإلقميمي"لمتنمية عمى مر الخطط التسع السابقة، إلى أف برز مصطمح  (القطاعي)تراع البعد المكاني 
. الخطة الخمسية العاشرة

كبرزت األىمية الحقيقية لمتخطيط اإلقميمي مع تصاعد ظاىرة التحضر السريع، األمر الذم أدل إلى تزايد       
 شكؿ تحديان جديدان لسياسات الحككمة مع مستكيات التنمية كافة، لذا ىذا ك،الطمب عمى الخدمات كالمكارد المحدكدة

 .المستكياتتمؾ بدأ االىتماـ بالتخطيط اإلقميمي كإحدل ركائز تحقيؽ 
أىمية البحث كأىدافو 

تنبع أىمية البحث انطالقان مما ىدفت إليو الخطة الخمسية العاشرة، سكاءن في زيادة اإلنتاجية اإلقميمية عف        
طريؽ تعبئة المكارد المبعثرة في مختمؼ المناطؽ السكرية، كالعمؿ عمى الحد مف حالة الال تكازف القائمة كدمج 
خطط التنمية المحمية كالخطط اإلقميمية بالخطة الكطنية، أـ في تبني ىدؼ التنكع االقتصادم كتكظيؼ المكارد 

اإلقميمية كالمحمية بالشكؿ األمثؿ كتشجيع االستثمار المحمي كالخارجي، كالتنسيؽ كالتشابؾ ما بيف مشركعات البنى 
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التحتية كبيف النشاطات االقتصادية كاإلنتاجية كتحقيؽ الترابط الكثيؽ بيف التنمية الحضرية كالريفية كتطكير المدف 
.  كمراكز الخدمات كمراكز االستقرار البشرية

: كعميو، ييدؼ ىذا البحث إلى
. ػ التعرؼ عمى مدل فعالية الدكر الذم يمعبو التخطيط اإلقميمي في التنمية المستدامة

. ػ التعرؼ عمى التحديات الناجمة مف عدـ استخداـ التخطيط اإلقميمي
ػ المحاكلة في كضع بعض التكصيات التي تسيـ في فيـ آلية تطكير كاستخداـ التخطيط اإلقميمي تحقيقان ألىداؼ 

 .التنمية المستدامة
منيجية البحث 

اعتمدنا في إجراء ىذا البحث عمى المنيج االستقرائي كالتحميمي، حيث تـ اإلطالع عمى بعض الدراسات     
كاألبحاث التي أجريت في مجاؿ التخطيط اإلقميمي في الدكؿ العربية كاألجنبية، باإلضافة إلى جمع البيانات 

  .كالمعمكمات المتعمقة بتكزع النشاطات السكانية كاالقتصادية كالمكارد الطبيعية في سكرية
 ماىية التخطيط اإلقميمي كدكره  –أكالن 
، كتعني األكلى النشاط المتمثؿ في تحديد (2)     التخطيط اإلقميمي ىك عبارة عف دمج لكممتيف، التخطيط كاإلقميـ  

أىداؼ التخطيط كغاياتو، كالثانية المنطقة الجغرافية التي يينفذ فييا ىذا النشاط، كما أف لمتخطيط التنمكم اإلقميمي 
، غير أننا سنركز  معان عدة تعاريؼ، يركز معظميا عمى ما ييدؼ إليو كؿ مف التخطيط اإلقميمي كالتخطيط العمراني

أحد أنكاع التخطيط التنمكم الذم يتناكؿ كيعالج األكضاع   ":الذم ىك ىنا فقط عمى مفيـك التخطيط اإلقميمي، 
 (.45 – 40 ص 2000، .خير، ص)". التنمكية في منطقة جغرافية أك إقميـ جغرافي معيف

ييدؼ التخطيط اإلقميمي إلى تحقيؽ أفضؿ حالة ممكنة الستعماؿ إمكانات اإلقميـ في تكفير شبكة خدمات         
 الكاحد اإلقميـعامة مفيدة اقتصاديان لو، كذلؾ مف خالؿ التنسيؽ التاـ بيف النشاطات االقتصادية كاالجتماعية ألجزاء 

 في ضكء الخطة كفيما بيف األقاليـ، باإلضافة لممشاركة المباشرة لمجماىير في صياغة اآلراء كالقرارات التخطيطية
ييدؼ التخطيط اإلقميمي إلى عممية الربط  كبعبارة أخرل، (.12 – 10، ص 2008، . حميشك، ع).العامة لمدكلة

مكاناتو التنمكية كاألىداؼ االقتصادية كبيف اإلطار العمراني كبينتو  بيف إمكانات اإلقميـ كمكارده كأىدافو ككاقعو كا 
التحتية كالبشرية كصكالن إلى تحقيؽ أىداؼ التطكير كالتنمية المستدامة، باإلضافة إلى إزالة كافة الفكارؽ، أيان كاف 

لذا برزت الحاجة إلى التخطيط اإلقميمي باعتباره جزءان مف التخطيط القكمي القادر عمى احتكاء .  نكعيا كشكميا
مشاكؿ اإلقميـ كمجابيتيا بصكرة مباشرة، بحيث تتكامؿ الخطط التنمكية المحمية آخذة بالحسباف البعد المكاني عند 
حالؿ الالمركزية كبديؿ  تنفيذ السياسات التنمكية عمى المستكل القكمي، كىذا يتطمب الحد التدريجي مف المركزية كا 

، أم أف العمؿ بالتخطيط اإلقميمي ييدؼ إلى تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ متعددة عنيا كعمى مختمؼ المستكيات
اقتصادية، كاجتماعية، كعمرانية كبيئية كغيرىا، مما يضمف اإلنماء المتكازف لمدكلة، كىذا ما أكدتو الخطة : األغراض

:   في مجمكعة األىداؼ التي تبنتيا، كىي(الفصؿ السادس )الخمسية العاشرة 
 تكازف القائمة بيف األقاليـ كالمحافظات بتحقيؽ اإلنماء المتكازف كالمستداـ عمى المستكل  الحد مف حالة الال

 .(الكطني، اإلقميمي، المحمي)
 كذلؾ ببناء إدارة حككمية رشيدة تتمتع بكفاءة كفعالية ،تعزيز منيج الالمركزية كاإلدارة اإلقميمية كالمحمية 

  .كخاضعة لممسائمة
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 تحقيؽ التكامؿ كالمركنة كالشفافية في صياغة كتنفيذ كتقييـ الخطط مف خالؿ تعزيز التشاركية.  

التكاممية، كالمنيجية العممية، كالالمركزية كالمشاركة الشعبية، ألف : كيحكـ تنفيذ ىذه األىداؼ عناصر أربعة، ىي
ىذه العناصر تسيـ بمجمكعيا في تحقيؽ تنمية عادلة قائمة عمى االستخداـ األكؼ لممكارد، أم ال بد مف عممية 
الربط المكاني بالخطط التنمكية ، كىذا يرتبط بدكره في العالقة القائمة بيف التنمية كالتخطيط مف جية، كفي األخذ 

 : اآلتي  (1)بالحسباف بأبعاد التخطيط اإلقميمي المتجسدة، كما في الشكؿ رقـ 

 

 يبيف أبعاد التخطيط المكاني:  (1)الشكؿ رقـ 

 

 
 

 ، لما لو مف أىمية كبيرة كتأثيران إيجابيان في المجتمع في كثير مف الدكؿ،األخذ بالتخطيط اإلقميمي بدأ     ىذا كقد 
م ـكؽترجمة التخطيط اؿيو بييدؼ إؿكلما سكاءن مف الناحية االقتصادية أـ االجتماعية أـ الصحية أـ الثقافية كغيرىا، 

 حمقة الكصؿ بيف ىيئات  إذف،يشكؿفيك إلى سياسات تخطيط تفصيمية عمى مستكل القطاعات أك األقاليـ، 
يساىـ في الحد مف الفكارؽ اإلقميمية مف خالؿ تكزيع كرصد ؿ التخطيط المركزية، ةالتخطيط المحمية كاإلقميمية كىيئ

. المكارد لممشاريع بيف األقاليـ المختمفة كداخؿ اإلقميـ الكاحد
غاية األىمية عمى بإف أىمية الدكر الذم يؤديو التخطيط اإلقميمي عمى مستكل اإلقميـ الكاحد صغيران، غير أنو      

ة بيدؼ تصحيح التي مستكل األقاليـ ك ال يمكف تجاىميا، ليذا حاكلت مختمؼ دكؿ العالـ التأكيد عميو كضركرة ممحَّ
كأداة لمتنبؤ بالتحكالت االقتصادية مف جية،  بيف األقاليـ كجعمو أداة مف أدكات الديمقراطية الحديثة االختالفات

، 2007، .دلة، س). مف جية أخرلالمستقبمية  (البيئية)كاالجتماعية كالكقاية مف األخطار االقتصادية كالطبيعية 
 اجتماعية كاقتصادية :تناكؿ دكر التخطيط اإلقميمي في التنمية مف جكانب رئيسة  كىذا يقكدنا إلى (.12 – 4ص 

  .كسكانية كصحية كبيئية كغيرىا مف الجكانب التنمكية األخرل
:  باآلتي،يسيـ التخطيط اإلقميمي: ففي التنمية االجتماعية

 أبؼاد انخخطيظ اإلقهيًي 

أي: بعذ الموارد   

َصيب كم إقهيى يٍ 

أقانيى انذٔنت يٍ 

.انثزٔة اإلقهيًيت  

 

أي : البعذ القانوني

انقٕاَيٍ انُاظًت 

ٔانسائذة في اإلقهيى 

ححج يظهت انقٕاَيٍ 

.انؼايت نهذٔنت  

أي : البعذ السكاني

انزبظ بيٍ ػذد انسكاٌ 

ٔيساحت اإلقهيى، كي 

يكٌٕ انخخطيظ سهيًاً 

.ٔيحققاً نغاياحّ  

أي : البعذ الزمني

ربظ انخطظ 

انًٕضٕػت 

بانفخزاث انزيُيت 

نضبظ حُفيذْا 

ٔحقييًٓا ٔنًؼزفت يا 

. حى حُفيذِ يُٓا  
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 برامج التعميـ كالتدريب كالتأىيؿ كمحك : مثؿ،تنفيذ برامج متكاممة في مجاالت الرعاية كالتنمية االجتماعية كافة -
األمية، كبرامج مساعدات األسر الفقيرة كتقديـ القركض كالمنح لمراغبيف في إقامة مشركعات صغيرة تخدـ 

. عممية التنمية
إقامة المراكز االجتماعية لمشباب كالعمؿ عمى مبدأ المشاركة الشعبية لتحسيف نكعية الخطط التنمكية كمحتكاىا  -

. كأىدافيا لتحسيف أكضاعيـ
دعـ االستقرار االجتماعي كسيادة القانكف مف خالؿ تعميؽ معاني الكحدة الكطنية كتعزيز مشاعر االنتماء  -

عطاء المكاطنيف فرصة المشاركة بصنع القرار التنمكم الخاص  الكطني كتكريس مسؤكلية المكاطف كحريتو كا 
 .بيـ

: يتجمى دكر التخطيط اإلقميمي مف خالؿ مساىمتو: كفي التنمية االقتصادية
 سكاءن عف طريؽ تقديـ المساعدات المالية المباشرة أك عف طريؽ ،في  مكافحة ظاىرتي الفقر كالبطالة 

 كتنمية الميارات لمفقراء عف طريؽ التعميـ كالتثقيؼ (مباشر أك غير مباشر)أم شكؿ كاف تقديـ الخدمات ب
. كالتأىيؿ كتقديـ العكف لممتعطميف عف العمؿ عف طريؽ خمؽ فرص عمؿ ليـ

  في إعطاء صكرة كاقعية عف اإلمكانات كالمكارد البشرية كالطبيعية لكؿ إقميـ ككيفية استخداميا كتكظيفيا
يجابي لتحقيؽ التكازف السكاني  مما يدفع عجمة ، سكاءن داخؿ اإلقميـ أـ مع األقاليـ األخرل،بشكؿ فعاؿ كا 

. النمك االقتصادم إلى األماـ كيعمؿ عمى استحداث فرص عمؿ جديدة
  في إعادة تكزيع الدخؿ القكمي بيف األقاليـ الذم يؤدم إلى زيادة الرفاىية االجتماعية لكافة أفراد المجتمع

  .كبالتالي إلى إنعاش االقتصاد الكطني

 :  اآلتييسيـ التخطيط اإلقميمي في:  كفي مجاالت تنمكية أخرل
o  تبني اإلقميـ برامج محددة لإلسياـ في المحافظة عمى البيئة كحمايتيا مف التمكث كتكعية المكاطنيف بأىمية

. فضالن عف برامج النظافة كالتشجير كتدكير المخمفات. البيئة ككيفية المحافظة عمييا كحمايتيا
o فضالن عف تكعية أفراد المجتمع ،تدعيـ الخدمات الصحية عمى مستكل األقاليـ مف خالؿ البرامج الصحية 

. بأىمية الصحة اإلنجابية
o كىذا ما يعزز انطالؽ ،تحقيؽ الديمقراطية بمفيكميا العاـ مف خالؿ المشاركة الشعبية في صنع القرار 

، كيكلد الشعكر لممشاركيف بأىميتيـ كدكرىـ في رسـ أية خطة  التنمية مف القاعدة باتجاه رأس اليـر
  .مستقبمية

 

   التحديات التي تكاجو التخطيط اإلقميمي في سكرية-ثانيان 
في سكرية عمى البعد القطاعي كتكزيع  العاشرةالخطة الخمسية قبؿ ما الخطط الخمسية السابقة          ركزت 

االستثمارات عمى مختمؼ القطاعات، كمف ثـ التنسيؽ مع الكزارات المعنية بدراسة كتنفيذ المشركعات الذم لـ يراع 
 كىذا أدل إلى اختالؿ ،غالبان البعد اإلقميمي كالسكاني الذم يأخذ باالعتبار تكطيف األنشطة االقتصادية كاالجتماعية

السنكية كؿ محافظة خطتيا بالرغـ مف كضع في مؤشرات التكازف في النمك عمى مستكل المحافظات السكرية، 
في السنكات األخيرة فمثالن أنشئت مشاكؿ ذات أكلكية، بعض اؿؿ لحأثمرت عف عدد مف المشاريع التي الخمسية، ك

المدف الصناعية في دمشؽ كريؼ دمشؽ كعدد مف المحافظات األخرل، كذلؾ انتشرت الجامعات الخاصة بشكؿ 
المشاريع لـ تكف مترابطة في إطار كاحد يضع التصكر الكامؿ لمخطة عمى ككاسع، غير أف مجمؿ ىذه الجيكد 
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 ،لـ تحدد الخطة التاسعة األىداؼ اإلستراتيجية كالتنمكية لكؿ إقميـعمى سبيؿ المثاؿ، المستكل السكاني الكطني، ؼ
كما لـ تدرس العالقة المتبادلة بيف المحافظات أك المناطؽ بيدؼ تقميؿ التفاكت في مستكيات التنمية االقتصادية 

مثميا التي سبقتيا مف الخطط لـ الخمسية التاسعة فالخطة كاالجتماعية بيف المحافظات المختمفة مف جانب آخر، 
مكاناتيا مف نقاط تأخذ بالحسباف  كىذا أدل بدكره إلى تصاعد القكة كالضعؼ، المعطيات البيئية كاإلقميمية كالمحمية كا 

مؤشرات اختالؿ التكازف البيئي في معظـ المحافظات السكرية كما رافقو مف استنزاؼ كتمكث المكارد المائية السطحية 
 كنمخص إلى .كالجكفية كتدىكر األراضي كتراجع المسحات الخضراء كنمك المناطؽ العشكائية كتدىكر نكعية اليكاء

بيف المحافظات كعدـ تكازف جيكد التنمية عمى ضح كجكد تفاكت كابالمؤشرات االقتصادية كاالجتماعية ما تدؿ عميو 
 :منيا، نذكر ةدتحديات عدمبركز دم إلى ، مما أكاني ـالمستكل اؿ

:  التحدم السكاني
 شيدت سكرية في العقديف األخيريف نمكان سكانيان كاضحان كتضخمان في مدنيا الرئيسية :    التكزيع الجغرافي لمسكاف

ق اختالفان في تكزيع السكاف جغرافيان مف جية، كعدـ تالءـ المكارد نجـ عف، مـ كزيادة ممحكظة في الكثافة السكانية
الطبيعية كغيرىا مع ىذا التكزيع الجغرافي لمسكاف مف جية أخرل، األمر الذم أدل إلى عدـ انسجاـ الخطط 

 . (1)الجدكؿ رقـ التنمكية كتحقيقيا لمتطمبات كاحتياجات كؿ إقميـ مف األقاليـ السكرية، كىذا ما يكضحو 

 
 2006لسكاف حسب األقاليـ السكرية المتشابية لعاـ الجغرافي ؿع مالتكز يبيف (:1)الجدكؿ رقـ 

                      
اإلقميـ  

 المؤشرات  

الشمالي 
إدلب )

 (كحمب

الجنكبي 
دمشؽ ػ ريؼ )

دمشؽ ػ القنيطرة ػ 
 (درعا ػ السكيداء

األكسط 
حمص ػ )

(  حماة

الجزيرة 
الحسكة ػ )

الرقة ػ دير 
 (الزكر

الساحؿ 
الالذقية ػ )

 (طرطكس

المجمكع 
الكطني 

 عدد السكاف
 (مميكف نسمة)

5.752 5.497 3.138 3.325 1.693 19.405 

 185179 4.193 76.01 51.102 29.277 24.59( 2ألؼ كـ)المساحة 
 (3)الكثافة السكانية الظاىرية

 ( 2كـ/نسمة)
233.8 

 
188.8 31 44 404 105 

 60قسـ السكاف، ص -  2007المجمكعة اإلحصائية لعاـ : المصدر
 

 األكسطكالجنكبي، كالشمالي، )مف السكاف يتركزكف في األقاليـ  (%83) أف : (1)الجدكؿ رقـ الحظ مف بيانات كف
  .أف أكبر كثافة سكانية تقع في إقميـ الساحؿك،  الكميةمف مساحة سكرية (%59)التي تمثؿ  (الساحؿك
 ييعد االىتماـ بإعادة تنظيـ التجمعات السكانية مف أىـ التحديات التي تكاجو عممية التطكير  : الكثافة السكانية

التخطيطية كالتنظيمية مف أىـ القضايا كالت العمؿ عمى حؿ المش،كما يعتبر االقتصادم كاالجتماعي في سكرية
، بجميع مستكياتو، نظران لشمكليتيا اليـر السكاني كلكؿ تجمع سكاني المطركحة في السياسة العمرانية الراىنة

 الصغيرةأم  )األقؿ شأنان مراكز محافظات كصكالن إلى التجمعات السكانية سكاءن عمى صعيد المدف أـ 
ىذا ما يمكننا النكاحي االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية كغيرىا، ككافة ىذه العممية مف ،بحيث تدرس (منيا

 : اآلتي (2) كمؤشرات تعبر عف ذلؾ، بالجدكؿ رقـ دالالتتمخيصو ؾ
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  2025  ك 2004كثافة السكانية في المحافظات السكرية كتبايف اؿتكزع السكاف يبيف (: 2)الجدكؿ 

عدد السكاف  المحافظة 
باأللكؼ 

*  الكثافة  2المساحة كـ

  2كـ/شخص
الكثافة السكانية 

  **الظاىرية 
الكثافة السكانية 

 ( **4)الفعمية
 991 129 210.09 18140 3811دمشؽ كريؼ دمشؽ 

 326 223 218.22 18500 4037حمب 
 277 38 37.47 40940 1534حمص 
 275 138 136.91 10160 1391حماة 

 742 387 382.17 2300 879الالذقية 
 311 31 30.70 33060 1015دير الزكر 

 320 210 207.21 6100 1264إدلب 
 79 58 48.61 23330 1134الحسكة 
 80 41 40.52 19620 795الرقة 

 152 58 56.58 5550 314السكيداء 
 294 231 224.93 3730 839درعا 

 492 376 371.25 1890 713طرطكس 
- -  36.02 1860 67القنطيرة 
 361.58 159.25 96.08 185180 17793 المجمكع 

  2004تـٌ حسابيا اعتمادان عمى معطيات المكتب المركزم لإلحصاء لنتائج تعداد السكاف كالمساكف لعاـ * : المصدر      
 2ػ الممحؽ المحكر السكاني كالمجالي  - " 2025سكرية " التقرير الكطني االستشرافي مأخكذة مف                   ** 

:  اآلتي (2)كيالحظ مف تحميؿ بيانات الجدكؿ رقـ 
  مع ما ىك كارد في التقرير االستشرافي، نجد2004مف مقارنة الكثافة السكانية لعاـ  : 

o  نزكح لمسكاف في دمشؽ كريفيا، بسبب شح المكارد المائية كضيؽ الحالة االقتصادية لألفراد نتيجة 
 ارتفاع مستكل المعيشة؛ 

o أـ عف  (كالدات ككفيات )ازدياد لعدد السكاف في الحسكة سكاءن الناجـ عف الحركة الطبيعية لمسكاف
الحركة المكانية ليـ، كىذا أمر طبيعي سينجـ عف تكجييات الدكلة األخيرة بتنفيذ العديد مف المشاريع 

 . كالبرامج التنمكية

  لما جاء في التقرير االستشرافي، تككف الكثافة السكانية الظاىرية مع الكثافة السكانية الفعمية كمف مقارنة
 :  ألفاستخداـ التخطيط السميـ،إذا  فيما ،صحيحةالصكرة غير 

o  إذ احتمت األكلكية  في معدالت تنفيذ اكتظاظان بالسكاف،ىا مف أشد المحافظات ريؼ دمشؽ كمحافظة 
المشاريع الخدمية كغيرىا عف سائر المحافظات األخرل خالؿ الفترات الزمنية الماضية ، كىذا سيترؾ 
أثره العكسي مستقبالن، كبخاصة في الحد مف المكارد الطبيعية كاستنزافيا، كفي تغيرات مناخية كبيئية 

 . ستؤدياف إلى نزكح السكاف باتجاه المحافظات األقؿ اكتظاظان 

o ّى لمضغكط السكانية  كبالتالي األكثر قابمية ،محافظتي حمص كدير الزكر ىما أقؿ المحافظات تعرضان
كىذا  كبالتالي ستصبحاف مف المحافظات ذات الكثافة العالية مستقبالن، لزيادة التكطف البشرم فييا،

. يستدعي إمكانية التكسع العمراني في المناطؽ غير المعمكرة
o ذات الضغكط السكانية األقؿمحافظاتالسكيداء كالرقة كالحسكة، ىي مف اؿ: المحافظات الثالث   .



Annales de l’Université de Bechar   N° 5                       2009                          5  بشار  جامعةحكليات   العدد  

 31 

 أف معدؿ النمك  إلىتشير اإلحصاءات السكانية: تزايد عدد السكاف في مراكز المدف كاليجرة بيف المدينة كالريؼ 
 مما يشكؿ عامؿ ،باأللؼ (25.8)السكاني في بعض مراكز المحافظات أكبر مف معدؿ نمك سكاف سكرية البالغ 

الرقة كباأللؼ،  (32)ريؼ دمشؽ ، كباأللؼ (30) مدينة حمب :، كنذكر منياضغط إضافي عمى ىذه المدف
 مستقبمة لمسكاف سكاءن مف  ىذه المدفتيعدحيث  ،باأللؼ (47)الحسكة كباأللؼ،  (42)دير الزكر كباأللؼ،  (29)

نجد أف معدؿ النمك السكاني في مراكز محافظات أخرل يقارب مف معدؿ ، كما ريفيا أك مف المحافظات األخرل
.  السكيداء كطرطكس كدرعا: مدف مستقرة نسبيان مف الناحية السكانية، مثؿ، لذا ييطمؽ عمييا بالنمك في سكريا

، (%1.12)إلى أف الكثافة السكانية في مراكز المدف قد زادت في العقكد األخيرة بنسبة ،كتشير اإلحصاءات أيضان 
مف  (غير المنتظمة  )اليجرة العشكائية كيرجع ذلؾ إلى  نمك غير مخطط في المدف، األمر الذم نتج عنو 

، نتيجة تمركز معظـ أنماط النشاط االقتصادم كاالجتماعي في مراكز المدف، الريؼ إلى محيط المدف الكبرل
 كاستحكذت إلى ةفي سكرم(العشكائيمناطؽ السكف  )مناطؽ المخالفات العشكائية إلى ظيكر الكثير مف مما أدل 

لممزيد . / مف عدد سكاف المناطؽ الحضرية (%30)يعيش فييا كالتي مساحة كبيرة مف محيط ىذه المدف، 
  / 12، ص ، كالمتعمقة بكاقع مناطؽ المخالفات الجماعية كتركزىا2005انظر، بيانات كزارة اإلدارة المحمية لعاـ 

 القابمة )إف األرض المعمكرة :  الضغكط السكانية عمى األرض المعمكرة كالقابمة لإلعمار كالمساحات الخضراء
مكرد محدكد في سكريا ألسباب مناخية كمائية كغيرىا تتعمؽ بطبيعة األرض، حيث بمغت مساحة  (لإلعمار

، شغمت منيا األرض المستثمرة سكرية احة مف مس (%33.6 ) ما نسبتو(2005)األرض المعمكرة في عاـ 
، كبالتالي تيعد مساحة األرض مباني كمنشآت كمرافؽ عامة كطرؽ عامة (%10)ك (%90 )زراعيان حكالي 

خركج مساحات  نتيجة ىذه النسبة نظرية، إالَّ أف %(20)أعمى مف بمداف الجكار البالغة المعمكرة في سكرية 
كاسعة مف االستثمار بسبب عكامؿ التآكؿ البيئي كتكطف العشكائيات فكؽ مساحة ميمة مف األرض الخصبة 

 (.  678 ص ،الخطة الخمسية العاشرة، فصؿ البيئة)
 ك 1985بيف عامي  % 33.6إلى  % 32.5    كيالحظ مف أف مساحة األرض المعمكرة قد ازدادت مف 

سيعيش فييا  اإلجمالية، بحيث سكرية مف مساحة (%35.8)إلى أف تصؿ  2025 ليا عاـ يتكقع،  ك2005
، بحيث تككف سرعة تزايد زيادة طردية لمسكاف نحك المناطؽ غير المعمكرةبتكقع مع  ،مف السكاف (%95)حكالي 
مجديان االستثمار األفقي ، كليذا لـ بعد ( %6.6) أكبر كأسرع منو في تكسع األرض المعمكرة  ( %60 )السكاف 

كما يالحظ تعرض األرض الزراعية .  الصارمةبالمعايير البيئية االستثمار  كبالتالي يجب ضبط ذا قيمة،ك
 لمتقمص بسبب تكسع المنشآت العمرانية بشتى أنكاعيا، كىذا سيؤدم 1985 بالنسبة لعاـ 2005المستثمرة عاـ 

إذا لـ تتحقؽ زيادة في إنتاجية كاحدة األرض أك إذا ما  ) إلى تدني اإلنتاجية الزراعية التي ستيدد األمف الغذائي
 2025، غير أنو يتكقع أف تزداد مساحة األرض الزراعية المستثمرة في عاـ (استمر التكسع العمراني عمييا

األرض مع المؤشرات الدالة لعالقة  أىـ ،(6)يمخص الجدكؿ رقـ ك. 2005عما كانت عميو في عاـ % 6بمعدؿ 
  .2025 ك 2005 ك 1985 لألعكاـ سكريةفي التحكالت السكانية 

 2005ك 1985بالسكاف خالؿ األعكاـ  (ػ كغير المعمكرة ػ الزراعية المعمكرة)عالقة األرض  :(4)الجدكؿ رقـ 
 2025ك

 التغير لمفترة معدؿاألعكاـ   
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 أجزاء غير معمكرة

 

 

1985 

 

 

2005 
 

2025 
 

2005 
بالنسبة 
1985 

2025 
بالنسبة 
2005 

 
السكاف 

 % 26  - 1.547 1.23 -مميكف 

  21 - -  5.4   6.8  - % نسبتيـ مف المجمكع الكطني
 

المساحة 
 % 3.3 -   % 1.5 - 118942 123022 124935 2كـ

   3.3 -   1.5 -  64.2  66.4  67.4 % نسبتيا مف التراب الكطني
 %30 - 13 10 -( 2كـ/فرد)المعمكرة لغير الكثافة السكانية 
        أجزاء معمكرة 

 
السكاف 

 

 %60 - 27.175 16.991 -مميكف 

  1.5 -  94.6  93.2 - % نسبتيـ مف المجمكع الكطني

 
 لمساحةا

 %6.6 %3.2 66234 62158 60245 2كـ
  6.6  3.2  35.8  33.6  32.5 % نسبتيا مف التراب الكطني

 %50 - 410 273 -( 2كـ/فرد)الكثافة السكانية المعمكرة 
األراضي 
الزراعة 

المستثمرة  

 % 6 % 1.1 - 58942 55608 56228 2كـ
 6   1.1 -  31.83 30.03 30.36   %نسبتيا مف التراب الكطني

 1985) المجمكعات اإلحصائية الزراعية لكزارة الزراعة كاإلصالح الزراعي لألعكاـ حسبت اعتمادان عمى البيانات المأخكذة مف  :المصدر
( 4،7) الجدكؿ2007، كالمجمكعة اإلحصائية السكرية 2025 التقرير الكطني األكؿ األساسي لمشركع سكرية  -(2005– 

.   115 – 112، ص 2004، .  ، بككر، م213ص 
كنمخص مما سبؽ، بأف التحدم السكاني يتجمى كتحدم اقتصادم يتمثؿ في عدـ التكازف بيف النمك السكاني كالنمك 
االقتصادم، األمر الذم يؤدم إلى تزايد المشكالت الخاصة بالغذاء كالمياه مف جية، ككتحدم اجتماعي ينتج عف 

ارتفاع البطالة كتزايد حدة الفقر كانتشار المجاعة كاألمية : النمك السكاني المتزايد معضالت اجتماعية خطيرة، منيا
.  كغير مف جية أخرل

ان كغير مراعيان لمتكازف اإلقميمي، ر قاصةما زاؿ االىتماـ بالتخطيط العمراني حتى اآلف في سكرم: التحدم العمراني
ع غير المتكافئ لمسكاف، كبتمبية متطمبات المحافظات الناجمة عف التزايد السكاني، ألف التكسع مييتـ فقط بالتكزكىك 

 مما أدل إلى  بشكؿ غير مخطط كمدركس، لياإلى المناطؽ المجاكرةامتد العمراني في المنطقة العمرانية المكجكدة 
تشكىات في النسيج العمراني مف جية، كفي االكتظاظ السكاني غير المألكؼ في المناطؽ الممتدة لممنطقة 

العمرانية، سكاءن أكانت ىذه المناطؽ منظمة عمرانيان أـ غير منظمة عمرانيان ، كقد أيطمؽ عمى ىذه األخيرة بمناطؽ 
حدثت تنمية عمرانية عمى طكؿ كبيف الطرؽ إذف . مف جية أخرل" بمناطؽ السكف العشكائي " المخالفات الجماعية 

دراسة لككالة جايكا  ) ذم الضغط العمراني المرتفع ةالعمرانينطقة  إلى الـة المكجكدةالعمرانيالمنطقة الممتدة مف 
(. 4 ص، الفصؿ السادسدمشؽ، اليابانية حكؿ إقميـ 

قصكر عدد المساكف عف عدد األسر الطالبة ليا، أم يعني أف ىناؾ     يكاجو سكرية اآلف تحديان كبيران يتمثؿ في 
 عما كاف عميو عاـ 2004 ازداد عدد المساكف في عاـ  حيث،فارؽ كبير بيف عدد المساكف كالطمب المتزايد عمييا
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، غير أنو مازاؿ ال يغطي حجـ الطمب المتزايد عميو مف قبؿ األسر التي تزايدت كبنفس الفترة  % 41.65 بػ 1994
 محافظات السكيداء كالحسكة كالقنيطرة، كيسكد ىذا في معظـ المحافظات بدرجات متفاكتة، أم أف  % 43.36بػ  

دلب، بالرغـ مف ثِـّ ، قصكران في عدد المساكف أكثر مف غيرىا تعاني ىذه المحافظات مف معاناة يمييا درعا كالرقة كا 
، ىامفخاصة العمرانية كحجـ التنمية ليذه المحافظات ضعؼ  كىذا يعكس ،دنى مف المعدؿ العاـاألسكانية اؿكثافة اؿ

.  في االستقرار فييالتسيـ  التركيز عمى تنميتيا لتسمح مف تخفيؼ اليجرة نحك المدف الكبرل المجاكرة كمما يحتـ
االجتماعية في قطاع الدكلة لتكجيات  التدريجي تغيرإلى اؿاب التفاكت في مؤشرات قطاع اإلسكاف سبعكد أو تك  

بسبب ،  المختمفةشرائح المجتمعطالبيا مف شكؿ تحديان حقيقان لمعظـ معمى مسكف  الحصكؿ أصبح، بحيث اإلسكاف
، 1979لعاـ  / 60/ محدكدية الدخكؿ كارتفاع أسعار العقارات كعدـ تأميف األراضي المعدة لمبناء نتيجة القانكف رقـ 

كعدـ قدرة الدكلة عمى مكاكبة ىذا الطمب، أدل إلى انتشار مناطؽ السكف العشكائي التي ال تخضع لمتخطيط 
سعت الحككمة لذا  ،(6)العمراني كخاصة في المدف الرئيسة، كىذا ما تدؿ عميو بعض المؤشرات في الجدكؿ رقـ 

كالتي تراجعت في  ( الخالية أك قيد اإلكساء )المساكف القائمة مف خالؿ لسد جزء مف الطمب المتراكـ عمى المساكف
، كىذا يدؿ عمى معضمة حقيقية، تكاجو الدكلة كالمكاطف ( - %12.51 ) بػ 2002 عما كانت عميو عاـ 2004عاـ 

/ 6/تـ إصدار القانكف كيضاؼ إلى ذلؾ، ما أصدرتو الدكلة في ىذا الشأف مف قرارات كقكانيف، إذ .  عمى حدو سكاء
العالقة بيف المؤجر كالمستأجر، مف حيث يحقؽ التكازف ، ؿالمتضمف تعديؿ قانكف اإليجار السابؽ (2001)لعاـ 

 (5) رقـ يف كىذا ما يمكف مالحظتو في الجدكؿ، بيدؼ تسييؿ طرح استثمار عشرات األلكؼ مف المساكف الشاغرة
  .(6)كرقـ 

 

تحديات التي  مف أىـ اؿ في جميع األقاليـ السكرية تعد محدكدية المكارد المائية: تحدم المياه كالمكارد المائية
كفقان لتقسيماتيا الجغرافية مف اضطرابات األحكاض المائية ألف ما تظيره ، ىا في العمرانيةتعيؽ التنميةتكاجييا، ك

متباينة بقيميا كبتكازنيا السالب كاإليجابي ، كىذا يدؿ عمى مدل االستجرار الزائد لممياه نتيجة زيادة السكاف كاعتماد 
الزراعة المركية، مما أدل إلى مشكالت بيئية تمثمت في شح المياه الجكفية كزيادة ممكحة األراضي ، باإلضافة إلى 

تقدـ مياه البحر باتجاه المياه العذبة كتقمص المساحات الخضراء بسبب امتداد الكتؿ اإلسمنتية إلييا، كىذا يؤثر 
. بشكؿ أك بآخر عمى المناخ كالتصحر المذاف يؤثراف بدكرىما عمى المخزكف الجكفي لممياه

، حالتيف أشد تعاكسان مف حيث حالة التناسب بيف السكاف (7)رقـ      كبشكؿ عاـ، نالحظ مف بيانات الجدكؿ 
، كفي كمتا الحالتيف / فائض مائي" / حكض الفرات كحمب" ك / فائض سكاني" /بردل كاألعكج" كالمكارد المائية 

يجب تحقيؽ التكازف التنمكم كالمكاءمة بيف كؿ مف  الفائض السكاني كالمائي عند التكسع العمراني المخطط كالمنظـ 
كعدـ إفساح المجاؿ أماـ االمتداد العمراني غير المنظـ كالجائر في أغمب األحياف، كىذا يتطمب مراعاة اإلمكانات 

المتاحة سكاءن بجر المياه إلى األقاليـ ذات الندرة أك بانتقاؿ السكاف إلى األقاليـ ذات الكفرة المائية كبشكؿ سميـ 
 .  كصائب

 
2004– 1994تطكر عدد المساكف حسب المحافظات كفؽ تعداد عامي :  (5)الجدكؿ رقـ 

  

 
 

 المحافظة

 
  األسرعدد 

 

 
 عدد المساكف  

 

نمك اؿمعدؿ 
 السنكم
 لمسكاف

معدؿ 
زيادة عدد 

 األسر 

 نمكاؿمعدؿ 
عدد السنكم ؿ
 بيف المساكف 
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عاـ  1994عاـ 
2004 

 -1994  2004 2004عاـ  1994عاـ 
2004 

 ك 2002عامي 
2004  

 24.6 23.1 10.8 378348 296711 340864 271378دمشؽ 
 35.5 39.5 31.2 780499 550639 706498 479543 دمشؽ ريؼ
 39.3 45.8 32.8 526395 358051 426228 272971حمب 

 35.2 35.8 23.1 312930 221383 271500 190849حمص 
 37.0 36.3 23.5 268121 186369 233563 163512حماة 

 33.3 33.8 16.5 241287 173917 185135 132778الالذقية 

 39.2 40.4 33.5 229237 156054 201685 135760 الزكر دير
 34.5 26.5 22.3 209572 149333 181195 139468ادلب 

 40.6 39.7 35.1 150665 101228 132874 90024الحسكة 
 37.6 33.3 17.9 190641 131838 143051 103093الرقة 

 36.7 46.8 36.7 127581 88966 120163 76053السكيداء 
 43.3 45.0 33.5 138160 90450 120843 85546درعا 

 27.6 25.0 15.6 74295 56603 132843 50083طرطكس 
 41.9 43.7 31.7 12798 8489 64135 6926القنيطرة 
 34.4 36.7 26.6 3640529 2570031 10624 2197484 المجمكع
. لإلحصاءالمكتب المركزم  - 2004  ك 1994حسبت اعتمادان عمى نتائج تعدادم عامي : المصدر

سنة إلى / فردلؿ 3ـ (1015)في سكرية مف ياه تراجع نصيب الفرد مف الـكيالحظ حسب إحصاءات كزارة الزراعة 
كمف  (34 ، ص2005مشركع البرنامج الكطني لمتحكؿ إلى الرم الحديث، - كزارة الزراعة)سنة / فردلؿ 3ـ (747)

، سنة/ فردلؿ 3ـ (500) المتكقع  المائي الفقر خطإلى حدكد (2025)عاـ نصيب الفرد مف المياه المتكقع أف يصؿ 
، الذم يدؽ العجز المائيإلى تفاقـ   سيؤدمة سنكيان ـالتزايد السريع لمسكاف بمعدؿ كسطي يفكؽ نصؼ مميكف نسألف 

، مف ( 3)الشكؿ رقـ ، كىذا ما يكضحو بنيكية عمى مستكل األمف المائي كالغذائيبناقكس الخطر لحدكث أزمة 
عف مدل التكازف بيف المكارد المائية المتجددة كعدد السكاف التقريبي في كؿ مف األحكاض لنا فكرة خالؿ إعطاءه 
 .سنة/ فردلؿ 3ـ (1000)ىك ، كمع خط الفقر المائي األعمى بالمقارنة المائية الرئيسة 

انًكخب انًزكزي : يصذرال) 2004ٔ  1994َخائح حؼذاد ػايي حسب بؼض يؤشزاث قطاع اإلسكاٌ :(6)خذٔل رقى ال

 (2004 – 1994 يانخؼذاد انؼاو نهًساكٍ نؼاوبياَاث نإلحصاء ـ 
 

المؤشر 
 

1994 

 

 
2004 

معدؿ التغير لعاـ 
 بالنسبة 2004
 1994لعاـ 

 41.65 3640529 2570031عدد المساكف 

 43.36 3150353 2197484عدد األسر 

 46.06 3006227 2058265المساكف المشغكلة 

 23.94 634302 511766 كقيد اإلكساء المساكف الخالية

  -12.51 17.42 19.91%  كقيد اإلكساء نسبة المساكف الخالية

 19.03 73.8 62 % نسبة المساكف المتصمة بشبكة صرؼ صحي عامة
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 19.32 88.3 74 % نسبة المساكف المزكدة بالمياه مف شبكة عامة

 2.26 98.5 96 % نسبة المساكف المزكدة بالكيرباء مف شبكة عامة

  -11.2 فرد 5.55 فرد 6.25متكسط حجـ األسرة 

  -13.43مسكف /  فرد 5.8مسكف /  فرد 6.7كسطي عدد األفراد في المسكف 

 24.31 2ـ17.9 2 ـ14.4 (لممساكف المشغكلة)حصة الفرد مف المساحة الطابقية 

  -30.27 2.58 3.7 % معدؿ النمك السكاني السنكم

 (  210، ص 2003حسب بيانات كزارة الرم عاـ : المصدر) األقاليـ الجغرافية حسب األحكاض المائية: (7)الجدكؿ رقـ 
بردل اسـ الحكض 

كاألعكج 
خابكر 
كدجمة 

البادية اليرمكؾ الساحؿ العاصي الفرات كحمب 

 70.78 6.724 5.049 21.624 51.238 21.129 8063 2المساحة كـ

التكازف 
المائي 

-143 -1.785 1.027 -3.4 458 1- 50 

المدف 
الرئيسة 

البادية درعا طرطكس حمص كحماة حمب كالرقة الحسكة دمشؽ 

 
عف الييئة ) :لمصدر ا2007نسبة لممكارد المائية المتجددة بنياية عاـ باؿ التكزع السكاني التقريبي :(3)الشكؿ رقـ        

 (العامة لشؤكف البيئة
 

 

 

 

 

 

  
 
 

استنزاؼ الغالؼ الجكم كتقمص التنكع الحيكم الحيكاني كالنباتي البرم :  يتجمى ىذا التحدم حاليان في:التحدم البيئي
كاالحتباس الحرارم كما ينتج عنو مف جفاؼ، كحرائؽ )كالمائي كتمكث التربة كالمياه كاليكاء كالتغيرات المناخية 

كيعتبر اإلنساف المسؤكؿ المباشر في ظيكر ىذا . كنقص في المكارد المائية (كتصحر، كأعاصير،كفيضانات كغيرىا
ترسيخ البعد بشكؿ استراتيجي عمى خطة العمؿ الكطنية البيئية ليذا استيدفت . التحدم بسبب جشعو الرأسمالي

البيئي في جميع السياسات كالخطط كالبرامج الكطنية كحماية المكارد الطبيعية كالتنكع الحيكم كالتراث الحضارم 
 : ذلؾ بغيةكالصحة العامة كالتكسع في استخداـ الطاقات النظيفة كالمتجددة في إطار التنمية المستدامة، ك

  (الخ... المياه، األرض الخضراء، اليكاء)الحفاظ عمى المكارد المكجكدة كتأميف استدامتيا كىي .
  النفايات الصمبة، الصرؼ )التقميؿ مف المنعكسات السمبية عمى البيئة كالناجمة عف المخرجات السكانية

. (الصحي
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ّن خمة فيما بينياامتعددة كمتدمشكالت بيئية لدراسات إلى كجكد نخمص مما سبؽ، باإلضافة لما أشارت إليو اك  سكاءن
 كىذا مف حيث األسباب أـ مف حيث اآلثار الناجمة عنيا أـ مف حيث مصدرىا كتكزيعيا الجغرافي كفقان ألكلكياتيا،

   (8)الجدكؿ رقـ يتضح ب

 

كيالحظ مف خالؿ إحصاءات كزارة اإلدارة المحمية كالبيئة، أف كاقع النفايات الصمبة كالخطرة يشكؿ خطكرة بحد ذاتيا 
الحرؽ غير المشركع ليا، لعدـ كجكد كسائؿ تحكـ بالغازات المنبعثة  )عمى اإلنساف كمحيطو سكاءن في معالجتيا 
لممدف ( مكبات مفتكحة) أك في كيفية نقميا إلى المكبات المجاكرة  (منيا، أك لعدـ جمع الرشاحة الناتجة عنيا

الرئيسة، كىذا مف شأنو أف يؤثر عمى المياه السطحية كالجكفية كتمكث اليكاء كتكاثر الحشرات كالقكارض كغيرىا مف 
 عما سبؽ كأشير إليو، إالَّ أف نصيب الفرد النفايات المنزليةاألخطار الصحية التي تصيب السكاف، كال يختمؼ كاقع 

. باليـك لمشخص الكاحد/  كغ1.1 ك 0.1متفاكت مف كحدة إدارية ألخرل، فيك يتراكح بيف  (اليـك/ كغ )منيا 
 تبذؿ الجيات المعنية جيكدان إلنشاء ،كبالرغـ مف ذلؾ، (28 ك24، ص2007كزارة اإلدارة المحمية كالبيئة، ) 

 كقد تـ تشغيؿ محطات المعالجة في عدد مف ،محطات لمعالجة مياه الصرؼ الصحي في كافة التجمعات السكانية
مف أكبر محطات المعالجة لمياه الصرؼ الصحي في ييعداف  المعالجة في دمشؽ كحمب ممحطت إالَّ أف المدف،
 (9)رقـ ، كىذا ما يتضح في بيانات الجدكؿ سكرية

 

 ) متكسط العمر مف  بالتحسف الممحكظ لممؤشرات الصحية في سكرية، كارتفاع الدراسات تظير:  التحدم الصحي
 58 إلى 107مف كفيات األميات  مترافقان مع انخفاض معدؿ (2007) عاـ ( سنة72) إلى 2000عاـ  ( سنة70.5

 كانخفاض معدؿ كفيات األطفاؿ كالرضع ، كقد ،2007 ك 1994 ألؼ كالدة حية ما بيف عامي 100حالة كفاة لكؿ 
ترافؽ ىذا بازدياد عدد المشافي الحككمية كالخاصة كعدد أسرتيا، ككذلؾ عدد المراكز الصحية كالنقاط الطبيِّة، مع 

و انذي حٕنيّ انذٔنت نقطاع ، كىذا يدؿ عمى مدل االىتما (%3.6)انخفاض حصة الطبيب الكاحد مف السكاف بنسبة 

. انصحت

 

 

 

 كمصدرىا كتكزعيا الجغرافي  آثارىا كأسبابيا مف حيث ذات األكلكية كالت البيئية بيف المشم: (8)جدكؿ رقـ اؿ
المكقع مصدر المشكمة األسباب المباشرة اآلثار الرئيسة المشكمة  

 
 

استنزاؼ المكارد 
المائية 

تناقص اإلنتاجية - 
. الزراعية

عدـ تكفر مياه الشرب - 
بالكميات المطمكبة، نتيجة 

شح كجفاؼ بعض 
. الينابيع

استخداـ طريقة الرم - 
. السطحي التقميدم

الضخ الجائر لممياه - 
الجكفية ، بسبب زيادة 

الضغكط السكانية كعدـ 
صرؼ المياه عف شبكات 

. الصرؼ الصحي

زيادة الطمب عمى المياه، - 
كضياع نسبة ال بأس بيا مف 

مياه الشرب عبر شبكات 
. المياه
. استنزاؼ نبع بردل- 

 
 

حكض بردل كاألعكج 

 
 
 

تمكث مصادر 

زيادة انتشار األمراض - 
كاألكبئة المنقكلة عف 

. طريؽ المياه
خطر اإلصابة - 

نقص في عدد محطات - 
معالجة المياه كالصرؼ 

. الصحي
الصرؼ الصناعي غير - 

. مياه الصرؼ الصحي- 
معمؿ األسمدة كنفايات - 

. الصناعات األخرل
الدباغات كالصناعات - 

 
نير العاصي، كحكض 
بردل كاألعكج، حكض 
قكيؽ كنير الساجكر، 



Annales de l’Université de Bechar   N° 5                       2009                          5  بشار  جامعةحكليات   العدد  

 37 

 )باألمراض غير المعديةالمياه 
. (التسممات، السرطانات

النظامي  
استخداـ تقنيات زراعية -  

.  غير مناسبة

.  الصغيرة
صرؼ مخمفات معاصر - 

. الزيتكف

حكض الساحؿ كدرعا 
دلب . كا 

 
 

تدىكر األراضي 
كتعرية التربة 

تناقص اإلنتاجية - 
. الزراعية

. زيادة رقعة التصحر- 
 

. تممح التربة- 
الرعي الجائر، كالتنظيـ - 

غير المناسب لالستعماالت 
األراضي ، كحرائؽ الغابات، 
كاالنجراؼ المائي كالريحي،  

 
 

التعرية المائية كالريحية 

 
حكض الساحؿ 
حكض البادية  

زيادة األمراض كالكفيات تراجع نكعية اليكاء 
المبكرة الناتجة عف 
األمراض التنفسية 

االزدحاـ المركرم، ككسائط 
النقؿ القديمة، كنكعية الكقكد 
كانبعاث الغازات الصناعية 

غير النظامية كغيرىا 

التممح كتدىكر الغطاء 
النباتي، مصافي النفط، 
كسائؿ النقؿ، معامؿ 

األسمنت كمحطات تكليد 
. الطاقة كمكبات النفايات

حكض الفرات، حمص، 
دمشؽ، حمب كعدرا 

كحماة كبانياس 
كطرطكس 

التخمص غير 
السميـ مف النفايات 

الصمبة 

الركائح الكريية - 
. كالقمامة كاألدخنة

الخطر عمى الصحة - 
. العامة

المكاقع غير المناسبة - 
لمتخمص مف النفايات كاإلدارة 

. غير السميمة ليا

النفايات الصناعية - 
. الخطرة

اإلدارة السيئة لمكاقع - 
. المكبات

 
حمص كحمب 

 
تمكث البيئية 
نمك  )الحضرية 

المناطؽ السكنية 
كالصناعية 

  (كالعشكائية معان 

ظركؼ العيش غير - 
سميمة في المناطؽ 

. العشكائية
فقداف التراث الحضارم - 

التخطيط العمراني غير - 
المناسب، كتزايد اليجرة مف 

. الريؼ إلى المدينة
االستخداـ غير المناسب - 

. لألراضي

 
 

نمك المناطؽ العشكائية 

 
حكض بردل، الغكطة 

ريؼ دمشؽ - الشرقية
.  كحمب

  16 – 14، ص 2002الكضع البيئي في سكرية  ؛  28 – 20، ص 2007كزارة اإلدارة المحمية كالبيئة : المصدر
 
  

 تكزع محطات معالجة مياه الصرؼ الصحي في سكرية  : (9 ) رقـالجدكؿ
عدد المدينة 

األشخاص 
المخدميف 

 (ألؼ نسمة)

استطاعة نكع المعالجة 
المحطة 

1000 
اليـك /3ـ

استخداـ المياه بدء التشغيؿ 
المعالجة 

الرم  1997 485الحمأة المنشطة  2500دمشؽ 
الرم قيد اإلعالف  10برؾ ميكاة  -/ الزبداني/ريؼ دمشؽ 
الرم قيد التنفيذ  5الحمأة المنشطة  -/ البنؾ/ريؼ دمشؽ 
الرم قيد االستثمار  0.2نباتات مائية  -/ حراف العكاميد/ريؼ دمشؽ 

الرم  2002 383بحيرات األكسدة الميكاة  1500حمب 
 الصرؼ إلى+ الرم 1999 130الحمأة المنشطة  517حمص 

نير العاصي 
الصرؼ إلى البحر  2005 115الحمأة المنشطة  500الالذقية 
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الصرؼ إلى البحر  2005 42الحمأة المنشطة  131طرطكس 
الرم  2005 22الحمأة المنشطة  124درعا 
الصرؼ إلى النير  2003 70الحمأة المنشطة  400حماة 

الرم  2004 19مرشحات بيكلكجية  155السكيداء 
الرم  2004 30بحيرات أكسدة ميكاة  183ادلب 

الرم قيد االستثمار  6بحيرات أكسدة ميكاة  -/ رأس العيف/الحسكة 
الرم  1993 7بحيرات أكسدة  45السممية 

 18، ص 2007كزارة اإلسكاف كالتعمير، : المصدر

كبالرغـ مف اإلنجازات التي تحققت في المجاؿ الصحي خالؿ الفترة الماضية، إالَّ أف األداء العاـ لقطاع الصحة 
:   عربيان، أم أف سكرية مازالت تكاجو عددان مف التحديات، نكجزىا باآلتي15مازاؿ ضعيفان كيحتؿ المرتبة 

جكدة الرعاية الصحية كالمتمثمة بػسيكلة الحصكؿ عمى الرعاية الصحية كاستدامتيا، كفعالية الرعاية ككفاءتيا،      *  
.  كمدل تكفرىا في الكقت المناسب كمدل األماف كسالمة البيئة لممرافؽ التي تقدـ الرعاية الصحية

اعتماد المشافي أك االعتراؼ فييا، ألف االعتماد ليس غاية، بؿ كسيمة لضماف تحسيف الجكدة، بحيث تيؼ * 
تحسيف نظاـ الخدمة الصحية عف طريؽ دمج المشافي بشبكة متكاممة لمرعاية الصحية، : سياسة     االعتماد إلى 

كتحسيف       الجكدة عف طريؽ تطكير طرائؽ الممارسة السريرية، كأيضان تنظيـ العمؿ لحماية مصالح المرضى، 
. مف خالؿ       جعؿ مؤسسات الرعاية الصحية خاضعة لممساءلة القانكنية

الزيادة السكانية المتطردة كما يرافقيا مف ازدياد الطمب عمى الرعاية  . التعميـ الطبي كالبحث العممي الصحي* 
   .الصحية بكافة أشكاليا الكقائية كالعالجية كالتكعكية

. التمكث البيئي كما يمعبو مف دكر في التأثير عمى صحة السكاف كزيادة الطمب عمى الخدمات* 
في تحقيؽ التكازف ما بيف تزايد الفجكة بيف المكارد ككمفة الخدمات الصحية، كىك ييعد تحديان تطبيقيان، ألنو يكمف * 

ارتفاع كمفة تقديـ الخدمات ، باإلضافة إلى اإلنفاؽ عمى خدمات الصحة كقمة مكارد الدكلة لتمكيؿ ىذه االحتياجات
قدرة النظاـ الصحي يتمثؿ بيشكؿ تحديان آخر ىك  مع انخفاض دخؿ الفرد كالتضخيـ االقتصادم كالمترافقةالصحية 

  .عمى االستجابة مع تزايد الطمب عمى الخدمات الصحية كاالستمرار في تقديميا بالجكدة كالكفاءة نفسيا
يبرز ىذا التحدم في خمؽ نظاـ شامؿ إلصالح النظاـ التربكم مف الحضانة إلى الثانكية العامة   :التحدم التعميمي

ف المعرفة أصبحت متكفرة كليست نادرة كمحصكرة في المعمـ ، أل كليس األستاذ ،مبني عمى أف الطالب مركز التعميـ
. لتنشئة جيؿ قادر عمى المبادرة كالمنافسة ببرامج شاممة إلصالح التعميـ

ضغطان فعميان عمى مراحؿ التعميـ كافة ، سكاءن مف  (سنكيان % 2.46 )سكرية ارتفاع معدالت الخصكبة في يشكؿ 
تحديان كطنيان حيث البنية التحتية، أـ مف حيث االستيعاب ألعداد الطمبة في الفترات الزمنية القادمة، كىذا يحتـ 

 .نكعية المخرجات مف تمؾ مراحؿ التعميمية بالحسباف آخذيفحقيقيان لجية تأميف مستمزمات التعميـ المادية كالبشرية 
  :كنذكر ىنا، بعضان مف ىذه التحديات
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السياسة التعميمية ككنو بحاجة دائمة لممتابعة  التي تكاجو أحد التحديات الحقيقية ىك :  المنياج المدرسي -   
 مجانية تبني سياسة ، كخاصة عند الكبيرة كالعالية، يضاؼ إليو التكمفة يشكؿ عبئان معرفيان متكاصالن ، ألنو كالتطكير
السكانية غير كافية كال تفي بما يمبي احتياجات ىذه عدد المدارس كتكزعيا في التجمعات ، باإلضافة إلى أف التعميـ

التجمعات السكانية مف الخدمات التعميمية، لتككف دافعان لظاىرة بغاية الخطكرة إذا ما عكلجت كبترت في حينيا، أالَّ 
تحديان مف نكع خاص يتعارض مع التشريعات النافذة التي تنظـ ىذا ، التي تشكؿ "التسرب المدرسي" كىي ظاىرة 

( 19، ص 2007، .دياب، آ ) .القطاع التنمكم الحيكم
، تحديان حقيقيان في المرحمة الثانكية، فإف الجامعات السكرية ستكاجو ارتفاع أعداد الطالب كنتيجة : التعميـ الجامعي- 

االقتصادم ، التي - ذات البعد التنمكم االجتماعي" سياسة االستيعاب الجامعي" يبرز في سياسة القبكؿ الجامعي 
تتصؼ بعدـ المعيارية في االختيار كالتكجو العممي، كعدـ ربطيا بشكؿ فعمي مع احتياجات سكؽ العمؿ، غير أف 
مكاناتو الفكرية في  تمؾ السياسة تركز فقط عمى االكتفاء بالخبرة كاكتساب المعرفة لمطالب ناىيؾ عف ميؿ الطالب كا 

نتاجية اإلتكاليؼ عالية تتحمميا الدكلة مقابؿ اختيار االختصاص المالئـ، باإلضافة إلى ما تتركو تمؾ السياسة مف 
عدـ تمتع المراكز ، كمف معايير اجتماعية كفنية مف جيةان ؿالتكاليؼ كفؽتمؾ سترداد امتكاضعة دكف تطبيؽ قكاعد اؿ

األساتذة في  مف جية أخرل، األمر الذم يدعك إلى عدـ مساىمة ماليةاؿستقاللية الالبحثية العممية في الجامعات با
 استخداـ االنترنتغير لغة األـ كميارتيـ  في كيفية لغة ثانية تيـ ؿإجادبالرغـ مف البحث العممي كالنش، عممية 

، .عبد الكاحد، ف ).  مستجدات العمـفجكة التكاصمية معكعدـ تككيف ىـ ؼدكران كبيران في تطكير معارالتي تمعب 
( 16، ص 2007
 لـ يعد المطمكب مف سياسة التخطيط اإلقميمي تكزيع مشاكؿ كاحتياجات األراضي بيف  أنو:القكؿ، مما سبؽكيمكننا 

التطمعات ،آخذة بالحسباف  االقتصادقالدكلة كالكحدات المحمية، بؿ صار عمييا أف تستبؽ تحكالت المجتمع كتحكالت
يقارب أك  (معيارم)ف عدـ تبني نمكذج تخطيطي أللكقاية مف األخطار بكافة أنكاعيا، ؿضركرة ؾإلى تنمية مستدامة 

تكزيع مف حيث  إلى خمؿ في تكزع السكاف مدسيؤيشابو التخطيط اإلقميمي بمضمكنو التنمكم الشامؿ كالمستداـ 
. العاصمة كضكاحييا كتركزت فييا االستثمارات الخاصة بالدكلة ليذا تضخمت المكارد كعكائد التنمية،

   الرؤية المستقبمية- ثالثان 
 كذلؾ ألف العبء األكبر لضماف ،ق التخطيط اإلقميمي بشكؿ عاـ دكف مستكل الطمكحفيال يزاؿ الدكر الذم يقـك 

 لذلؾ تتطمع الرؤية المستقبمية خالؿ العقديف القادميف، إلى ، نجاح التخطيط اإلقميمي ال يزاؿ يقع عمى عاتؽ الدكلة
دماج البعد السكاني   في كؿ االستراتيجيات كالسياسات كالخطط كالبرامج القطاعية كعمى كافة كالمكانيترسيخ كا 

. المحمية كاإلقميمية كالمستكيات الكطنية،
كتيدؼ اإلستراتيجية المقترحة إلى الحد مف الفقر كزيادة معدالت التشغيؿ كاستقالؿ المكارد األكلية كاإلمكانات 

 (:4) رقـ الشكؿمف خالؿ نكضح ذلؾ ك، االقتصادية لكؿ منطقة مف أجؿ تحقيؽ التنمية اإلقميمية المتكازنة

اإلدارة اإلقميمية كالمحمية مف الدكلة كسمطات يتـ االعتماد عمى النيج التشاركي بيف ، ستراتيجية إلتحقيؽ ىذه اؿك
ؾ ضمف إطار مف التكامؿ كالمركنة ىة أخرل، كذؿالقطاع العاـ كالخاص كالمجتمع األىمي مف ججية، كبيف 

:   كصكالن إلى األىداؼ المرجكة إقميميان، كنذكر منيا اآلتيكالشفافية في عممية صنع القرار
   التعرؼ عمى اإلمكانات المتاحة لممحافظة كمراكزىا اإلدارية؛
  تحقيؽ تكامؿ كتناسؽ جيكد التنمية في التجمعات العمرانية بما يتكافؽ مع القاعدة االقتصادية؛ 
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 الرفع مف كفاءة شبكة الطرؽ الحالية كتحقيؽ التدرج الكظيفي لمشبكة؛ 

 تعزيز التكامؿ الكظيفي بيف التجمعات الريفية كالحضرية؛ 

 ؛تأكيد العالقات التبادلية بيف األجيزة المعنية بالتخطيط عمى كافة المستكيات 

 تكزيع المراكز التنمكية كمدل ارتباطيا كعالقاتيا كأبعادىا؛ 

 تخطيط برنامج نظاـ الخدمات االجتماعية القائمة عمى أساس التكزيع السكاني؛ 

 تكزيع السكاف كفؽ اإلمكانيات االقتصادية كفرص العمؿ المتكقعة لكؿ مركز؛ 

 ترجمة المخطط شبو اإلقميمي المقترح إلى مشركعات قابمة لمتنفيذ؛ 

 تطكير كتحسيف الحياة العمرانية كالمعيشية لمسكاف؛ 

 دكر القطاعيف العاـ كالخاص في التنمية. 

 

، كذلؾ باعتماد 2015 كلغاية عاـ 2006كسيتـ تحقيؽ الغايات البعيدة عمى مدل خطتيف متعاقبتيف بدءن مف عاـ 
دماج البعد المكاني كالسكاني في كافة االستراتيجيات كالسياسات  مخطط طبيعي بعيد المدل يعمؿ عمى ترسيخ كا 
كالبرامج كالمشاريع التنمكية االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية كالعمرانية كالتكنكلكجية، بحيث يمكف تحديد المكارد 

المتاحة كاإلمكانات االقتصادية لكؿ إقميـ أك منطقة في المخطط الطبيعي بعيد المدل ، باإلضافة لطبيعة التجمعات 
 السكانية كمراكز الخدمات كالبنية التحتية مف أجؿ تطبيؽ برامج التنمية اإلقميمية المتكازنة،

:  كىذا ما يمكننا عكسو باستراتيجية اإلقميـ المتمثمة بالنقاط اآلتية
  الحد مف االختالفات االقتصادية كاالجتماعية بيف األقاليـ مع تكجيو التنمية إلييا؛ 

   ضركرة تعزيز التكامؿ بيف المناطؽ القركية كالحضرية؛ 
  ضركرة تعميؽ مفيـك التكامؿ بيف البيئة كالتنمية المستدامة؛  

   تحقيؽ التنمية القركية الشاممة كتكامميا مع التنمية الحضرية؛ 

  تحقيؽ التنمية العمرانية كاالقتصادية بمعدالت تنعكس عمى األقاليـ نفسيا؛  

  االستغالؿ األمثؿ لألراضي بفرض زيادة الطاقة االستيعابية السكنية لممناطؽ الحضرية؛ 

 تكازف التنمية كعدـ تركزىا؛  
 

 االستراتيجية المقترحة في تحقيؽ التنمية اإلقميمية المتكازنة: (4)الشكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اإلسخزاحيديت 

 انًقخزحت

 االسخًزار في حذػيى ٔخٕد َظاو أيُي ٔاقي

 ححسيٍ كفاءة إَخاج انخذياث ٔانًُافغ انخي حقذيٓا انحكٕيت نهًٕاطُيٍ

 فخح انًدال نهقطاع انخاص

 حطٕيز انخذياث ٔحزسيخ يفٕٓيٓا ٔأًْيخٓا

 االْخًاو بصياَت انخدٓيزاث انقائًت

 حطٕيز يخزخاث انخؼهيى َٕٔػيت ٔيؼاييز اندٕدة

 اسخغالل انًٕارد االقخصاديت انًًهٕكت نهحكٕيت

 يساًْت انًٕاطُيٍ في انقٕٖ انؼايهت
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  كباإلضافة إلى ما سبؽ، فإنو تـ إقرار مشركع قانكف التخطيط الكطني كاإلقميمي مف قبؿ مجمس الكزراء عاـ 
نجاز ‘  ، كالذم أكد عمى إنشاء ىيئة لمتخطيط اإلقميمي 2008 ميمتيا إعداد اإلطار الكطني لمتخطيط اإلقميمي كا 

المخططات اإلقميمية الكاردة مف فركعيا في األقاليـ كمتابعة إجراءات اعتمادىا مف المجمس األعمى لمتخطيط 
، فيما إذا أيقر، فإنو " مشركع تحديث اإلدارة البمدية في سكرية"كما أف مشركع قانكف اإلدارة المحمية الجديد . اإلقميمي

إدارة كافة شؤكنيا  ييعد نقمة نكعية في مجاؿ تطكير عمؿ الكحدات المحمية مف حيث االعتماد عمى نفسيا في
 . المحمية كتحمميا مسؤكلية التنمية بكافة جكانبيا االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالبيئة

 كنشير ىنا، إلى أف التقييـ النصفي لمخطة الخمسية العاشرة لـ يصدر حتى تاريخ إعداد ىذا البحث، بالرغـ مف 
صدكر بعض المؤشرات لنسب التنفيذ مقارنة مع ما ىك مخطط بيدؼ تحديد آلية المراجعة النصفية لمخطة ككضع 

تأخير في معظـ البرامج كالمشركعات كاألنشطة ثمِّة أف ب: ، بحيث يمكننا القكؿ تصكر أكلي لمتقييـ النيائي 
مصفكفة تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة، ىيئة تخطيط الدكلة، )المتصفة بالتخطيط اإلقميمي كالتنمية المستدامة 

  .(سكرية
 التكصيات النتائج: خامسان 

، ىدؼ البحث إلى تحميؿ مفيـك التخطيط اإلقميمي كالتحديات التي تكاجو ىذا التخطيط في سكرية بشكؿ عاـ
تقييـ مدل كفاءة السياسات كالبرامج ، ألجؿ بشكؿ خاصىا ا قبؿ الخطة الخمسية العاشرة كفي إطاركبخاصة ـ

المتعبة كاليادفة إلى تحسيف كفاءة التخطيط اإلقميمي مف خالؿ دكره كأىميتو في التنمية المستدامة كمساعدة 
.  القائميف مف متخذم القرار لتخطي العقبات 
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:  كخمصنا إلى مجمكعة مف النتائج، نذكر منيا
عدـ اعتماد الخطط الخمسية عمى إستراتيجية مكانية، إذ كاف ارتكازىا عمى البعد القطاعي كتكزيع االستثمارات * 

عمى مختمؼ القطاعات كمف ثـ التنسيؽ مع الكزارات المعنية بالتنفيذ المتابعة، أم عدـ مراعاة البعد اإلقميمي 
. كالسكاني

اتسـ أداء التخطيط اإلقميمي في سكرية بغياب اإلطار التشريعي كالقانكني لو ، مع تداخؿ صالحيات كاىتمامات * 
. الجيات المعنية، نتيجة تعددىا كعدـ كجكد جية مرجعية كاحدة تعنى بشؤكف التخطيط اإلقميمي

. ضعؼ مشاركة المجتمع المحمي في العممية التخطيطية كاتخاذ القرار* 
ضركرة االستفادة مف سياسة الدعـ الخارجي لقطاع التخطيط اإلقميمي، بغية الكصكؿ بصفة مطمقة إلى التنمية * 

المستدامة التي ييدؼ إلييا التخطيط اإلقميمي بمراعاة لمبعد السكاني، ألف استدامة التنمية تتأثر تأثران مباشران بالبعد 
السكاني، كفيو تتحدد فرص تحقيقيا، كما تفرض شركطو أسس تحقيؽ التنمية المستدامة كشركطيا عمى مستكل 

االقتصاد الجزئي أك المحمي، ألنيا تختمؼ اختالفان كثيران عف فرصيا كشركطيا عمى مستكل االقتصاد الكمي 
. كالكطني

:  كنقترح بناءن عمى ما سبؽ، ما يمي
 عدـ المجكء إلى المركزية في اتخاذ القرار .
  اقتراح التشريعات كاألنظمة كالتعميمات الخاصة بشؤكف التخطيط اإلقميمي كتطكيرىا كربط التخطيط اإلقميمي

. بالخطط التنمكية
 المشاركة الشعبية بأعماؿ التنمية كاالىتماـ بتنسيؽ الجيكد المبذكلة مف كافة الجيات المعنية .
  قميميا تحديد حجـ كاتجاه التكسعات العمرانية ككظائفيا العامة استنادان لمعالقة بيف التجمعات العمرانية كا 

. كتشكؿ ىذه المرحمة األساس المكجو في عممية التخطيط
 االستفادة مف تجارب الدكؿ األخرل المتقدمة في مجاؿ التخطيط اإلقميمي . 

كعميو يككف الحؿ األساسي لخمؽ التكازف بيف النمك السكاني كالمكارد الطبيعية مف خالؿ إنجازات مترابطة كمنبثقة 
:  مف التنمية المستدامة، نكجزىا باآلتي

 تتجمى في تحقيؽ النمك االقتصادم كزيادة الفعالية االقتصادية كالمحافظة عمى االستقرار إنجازات اقتصادية* 
...  االقتصادم كبمكرة الثكرة الخضراء

 كتتمثؿ في تحقيؽ العدالة االجتماعية كالحفاظ عمى اليكية كتطبيؽ سياسة سكانية كاضحة إنجازات اجتماعية* 
. المعالـ لتحديد النسؿ كتنظيمو

 تتجمى في حماية البيئة كتدبير المكارد الطبيعية المتجددة كالحفاظ عمى المكارد غير المتجددة إنجازات بيئية* 
نقاذ ما تبقى مف التنكع الحيكم كمف الغابات كاعتماد سياسة عقالنية في مجاؿ الصيد البحرم  كمكاجية التمكث كا 

. كالبرم
كبالرغـ مف ىذا كمو، فمازالت ثمِّة تحديات تكاجينا في المستقبؿ، لذا كال بد مف ردكد مطمكبة تجاىيا، نمخصيا 

 :  باآلتي
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 الردكد المطمكبة التحديات

 اإلنماء المالي- 
المالية العامة - 
 المسار المجيكؿ كالنزاع اإلقميمي- 

ترشيد استخداـ - تنكع األنشطة ، - خفض تكمفة اإلنتاج ، - 
إشراؾ جميع - خفض كمفة الخدمات العامة ،  - الماؿ العاـ ، 

 المناطؽ ، تحسيف القدرة التنافسية 

دعـ - تعزيز التضامف في المجتمع ،    - دعـ كحدة البمد ، -  التماسؾ االجتماعي
 اقتصاد المناطؽ 

- ترشيد استعماؿ المكارد ، - ترشيد استعماؿ األراضي ، -  النمك الديمغرافي كالتكسع العمراني، البيئة كالحاجات- 
 تجييز المناطؽ 

 

:  كعميو 
  ترتيب األراضي المساىمة في تعزيز كحدة الكطف كاالقتصاد كالمجتمع ، فالكحدة شرط أساسي لمكاجية

التحديات االقتصادية كاالجتماعية التي يعترض ليؿ البمد كالتي سيكاجييا مستقبالن ؛  
  ترتيب األراضي المساىمة في تخفيؼ حدة الفركقات في مستكيات التنمية بيف مختمؼ المناطؽ مف خالؿ

اعتماد مفيـك مكضكعي كحديث لمبدأ اإلنماء المتكازف ؛ 
  ؛(عدـ النزكع لتجزئة المناطؽ كالعالقة بيف المركز كاألطراؼ)تعريؼ إيجابي لمبدأ اإلنماء المتكازف 
  المبادئ العامة الستعماؿ األراضي كترشيد استعماليا باإلضافة لحسف استعماؿ المكارد الطبيعية كالمكارد

 . األخرل كتكفير الماؿ العاـ

 الحواشي
كالتنمية ". التفاعؿ بيف البشر كالمكارد المتاحة ليـ، أم استغالؿ البشر لمكاردىـ" التنمية بكجو عاـ، ىي ( 1 )

عممية نقؿ المجتمع مف األكضاع القائمة إلى أكضاع أكثر تقدمان لتحقيؽ أىداؼ محددة تسعى : " المستدامة ىي
أساسان لرفع مستكل معيشة المجتمع ككؿ مف كافة جكانبو عمرانيان كاجتماعيان كاقتصاديان، كذلؾ في إطار المكارد 

دارية تكسع الخيارات لممكاطنيف ".   المتاحة لتأميف عمالن مستقران، كمسكنان صحيان، كمنظكمة بيئية كثقافية كا 
بقعة مف األرض تضـ المحافظات التي تتشابو في خصائصيا الطبيعية كاالجتماعية كالسكانية : اإلقميـ( 2)

 كىك مفيـك اعتبارم ليس لو أساس في التشريع اإلدارم لكنو مفيد ،كالخصائص االقتصادية كالحضارية كالتاريخية
قميـ كظيفي كآخر تخطيطي، فاألكؿ يعني حيز في المنظكر السكاني التنمكم ، غير أننا نميز بيف إقميـ متجانس كا 

مكاني ذك خصائص متشابية في جميع أجزاء اإلقميـ، كيعني الثاني حيز مكاني ذك عناصر كظيفية بينيما ارتباط 
كظيفي كثيؽ، بحيث يككف ىذا الحيز المكاني مستقؿ عما حكلو مف األماكف، كيعني األخير حيز مكاني ذك 

. استقاللية إدارية كاحدة
طبيعة عبارة عف نسبة عدد السكاف إلى المساحة العامة لألرض بغض النظر عف : الكثافة السكانية الظاىرية (3)

 .استخداميا
المساحة العامة عبارة عف نسبة عدد السكاف إلى الجزء المعمكر كالمأىكؿ مف : الكثافة السكانية الفعمية  (4)
. ألرضؿ

المراجع 
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. 47شريؾ أساسي فاعؿ في التخطيط، أسبكع العمـ ...التعميـ العالي، 2007، عبد الكاحد، محمد نجيب -
 .دمشؽ

أحد متطمبات –  سيناريك نيكض تنمكم قائـ عمى العمـ كالتقانة كاالبتكار في سكرية ، 2007دياب، آصؼ، -
 .، دمشؽ47أسبكع العمـ . التخطيط اإلقميمي

سقاطيا عمى المستكييف الكطني ،2007، مٌيا، ركال -  تقكيـ الكاقع التنمكم مف خالؿ مؤشرات رقمية كا 
 .، دمشؽ47أسبكع العمـ . كالمحمي

 .2008دمشؽ،  (2010-2006)الخطة الخمسية العاشرة في سكرية  -

 .، المكتب المركزم لإلحصاء، سكرية2007المجمكعة اإلحصائية السكرية  -

 .، كزارة الثقافة2000، "التخطيط اإلقميمي كالتنمية"خير، صفكح،  -

محاضرات في التخطيط اإلقميمي، معيد التخطيط لمتنمية االقتصادية كاالجتماعية، ، 2008حميشك، عدناف، -
 .دمشؽ

 .، جامعة دمشؽ"دكر التخطيط اإلقميمي في التنمية المستدامة "،2007دلة، ساـ، -

 www.planning.gov.syمكقع ىيئة تخطيط الدكلة عمى االنترنت  -

 .الفصؿ السادس،2007الدراسة اإلقميمية لككالة جايكا اليابانية حكؿ إقميـ دمشؽ الكبرل،  -

  .جامعة دمشؽ" دراسة حكؿ التجمعات الحضرية في سكرية "،2007عابديف، يسار، -

http://www.planning.gov.sy/
http://www.planning.gov.sy/
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 التفسير البياني لمنص القرآني عند فاضل صالح السامرائي

                                              
 لحسن كرومي  . ، د  سميرة شادلي.       أ

 الجزائر-                                                   كمية اآلداب ك العمـك اإلنسانية، جامعة بشار

 ادريس قرقوة.                                                   د 

 الجزائر-بمعباس .                                                    كمية اآلداب ك العمـك اإلنسانية، جامعة س

 

 
النص القرآني الكريـ إعجاز بياني خالد تحدل بو اهلل سبحانو ك تعالى العرب األقحاح األكائؿ، الذيف بمغكا 
ذركة البالغة ك الفصاحة، ك الذيف عجزكا عف مجاراتو أك اإلتياف بمثمو، أك حتى بسكرة مف مثمو، عمى الرغـ مف أف 
مادتو المغكية ىي مف جنس كالميـ، فالقرآف الكريـ سفر عظيـ فريد مقصكد، محكـ في نسيجو، دقيؽ في تركيبو، 
كضعت كؿ كممة فيو في مكانيا المناسب كسياقيا المالئـ، كجيء فيو بالتركيب المناسب في المكضع المناسب، 

حتى يؤدم ما عميو مف الداللة فقد راعى التعبير القرآني في كؿ آية مف آيو،  ك في كؿ سكرة مف سكره مقتضيات 
األحكاؿ كالمقامات فجاء القرآف الكريـ قمة في البالغة ك اإلعجاز، متعاليا عمى النمطية البيانية البشرية ككيؼ ال 

. يتأتى لو ذلؾ ك ىك القادـ مف المإل األعمى
لقد لفت اإلعجاز القرآني أنظار الدارسيف ك الميتميف باختالؼ مرجعياتيـ ك مذاىبيـ كشكؿ قضية تعقد 
مف أجميا البحكث ك الدراسات، مما أنتج لنا زادا نقديا ثريا، متبايف االتجاىات متعدد القراءات، ك ذلؾ ما جعؿ 

البحث اإلعجازم بحثا مفتكحا لكؿ مف يرـك التماس مكاطف كأسرار اإلعجاز، كما أننا ال ننسى أف السر في ىذه 
االستمرارية ىك طبيعة النص القرءاني ذاتو؛ إذ أنو بحر كاسع، كنبع متدفؽ، ك سحر متجدد، متعدد، تنتيي الدنيا ك 

. ال ينتو
إف ىذه الحقيقة المسمـ بيا بعثت في أنفسنا ركح البحث عف الدراسات المعاصرة التي كاصمت مسيرة 

الدرس اإلعجازم، بغية الكقكؼ عمى اآلليات ك األدكات التي يقرأ بيا النص القرآني الكريـ حاليا، ك محاكلة إيجاد 
. الفكارؽ بيف القراءات التراثية ك القراءات المعاصرة

" كلعؿ الباحث المعاصر الدكتكر فاضؿ السامرائي مف البارزيف في مجاؿ الدراسات القرآنية المغكية صاحب
ك بالغة الكممة في " عمى طريؽ التفسير البياني " ك " التعبير القرآني" ك " لمسات بيانية في نصكص مف التنزيؿ 

ك " معاني األبنية في العربية"، إضافة إلى مؤلفاتو المغكية ال تخرج ىي كذلؾ عف القرآف الكريـ نحك " التعبير القرآني
. إلخ" ....معاني األبنية في العربية"ك " الجممة العربية تأليفيا ك أقساميا" 

لقد كىب الباحث نفسو بما أكتي مف عمـ لتدبر ك دراسة كتاب اهلل عز ك جؿ، دراسة لغكية لعمو يفتح نافذة 
إننا ندؿ عمى شيء " مف نكافذ اإلعجاز التي ال تحصى عددا، ك لعمو يقتبس نكرا خافتا مف ىذا المصباح المتأللئ 

 كنبٌيف إف ىذا ، كنضع أيدينا عمى شيء مف سيمك ىذا التعبير،مف مكاطف الفف كالجماؿ في ىذا التعبير الفني الرفيع
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 اإلعجاز كال فمكاطالتعبير ال يقدر عمى مجاراتو بشر بؿ كال البشر كميـ أجمعكف، كمع ذلؾ ال نقكؿ إف ىذه ىي 
نما ىي مالمح كدالئؿ تأخذ باليد،بعض مكاطف اإلعجاز ضاءات تكضع في الطريؽ، تدؿ السالؾ عمى أف ، كا   كا 

( 1 ....")ىذا القرآف كالـ فني مقصكد
لقد رأل الباحث أف دراسة أك تبياف إعجاز القرءاف الكريـ مشركع ضخـ ال ينيض بو دارس كاحد ك ال 

إف إعجاز القرآف أمر متعدد النكاحي متشعب " تخصص كاحد، لعجز الدارس ك سمك ك تعالي النص المدركس 
 ميما كانت ، كمف المتعذر أف ينيض لبياف اإلعجاز القرآني شخص كاحد كال حتى جماعة في زمف مااالتجاىات،

 عمميـ كاطالعيـ كتعدد اختصاصاتيـ إنما ىـ يستطيعكف بياف شيء مف أسرار القرآف في نكاح متعددة حتى ةي عى سى 
( 2") ...لمنظر لمف يأتي بعدنا في المستقبؿ كلما يجٌد مف جديد زمانيـ ىـ، كيبقى القرآف مفتكحان 

لقد تبنى السامرائي منيجا لغكيا صرفا، التزمو في معظـ مؤلفاتو اإلعجازية، أطمؽ عميو مصطمح التفسير 
البياني لمقرآف الكريـ، معتمدا في ذلؾ عمى زاده العممي المغكم، ك عمى النص القرآني الكريـ، فكاف الباحث ينطمؽ 

مف النص القرآني بعد تأممو ك تدبره، فيعمد إلى  تفصيمو كتقميبو عمى أكجو عدة، ليعكد في األخير إلى النص ذاتو، 
مثبتا بذلؾ ركعة ك دقة ك مقصدية التعبير القرآني، ك بذلؾ يككف السامرائي قد أكجد لنفسو مذىبا، أك منيجا يطرؽ 

.  بو القرآف الكريـ متممصا بذلؾ مف نمطية التفاسير التراثية، ك مف سمطة المناىج المغكية الحديثة
ك قد بيف الباحث الفرؽ بيف التفسير الذم ىك عمـ يعرؼ بو فيـ كتاب اهلل المنزؿ، كبياف معانيو كمعرفة أحكامو ك 

حكمو، ك بيف التفسير البياني الذم يبيف أسرار التركيب في التعبير القرآني، فيك جزء مف التفسير العاـ، الذم 
. تنصب فيو العناية عمى بياف أسرار التعبير مف الناحية الفنية

اعتمد الباحث أثناء دراسة القرءاف الكريـ كما سبؽ كأف ذكرنا عمى المغة القرآنية، ك عمى زاده العممي المغكم، 
متأرجحا بذلؾ بيف المحكر المغكم العمكدم، ك ىك ما يطمؽ عميو مصطمح المحكر الداللي،  دارسا بذلؾ الكممة 

الديف بمعنى الجزاء ك ىك يشمؿ جميع أنكاع " كتعميقو عمى كممة يـك الديف  ،_البنائي ك المعنكم_القرآنية بجانبييا
القيامة مف أكليا إلى اخرىا ك يشمؿ الجزاء ك الحساب ك الطاعة ك القير ك كميا معاني الديف، ك كممة الديف أنسب 

فيك أنسب مف يـك القيامة ألف القيامة فييا أشياء  (الديف يككف ليؤالء المكمفيف)لمفظ رب العالميف ك أنسب لممكمفيف
ال تتعمؽ بالجزاء أما الديف فمعناه الجزاء ك كؿ معانيو تتعمؽ بالمكمفيف ألف الكالـ مف أكلو إلى آخره عف المكمفيف 

 ك المحكر المغكم األفقي ك ىك ما يطمؽ عميو مصطمح المحكر ،(3)"لذا ناسب اختيار كممة الديف عف القيامة
إياؾ )التركيبي، مستعرضا بذلؾ ركعة القرءاف الكريـ في اختيار تعابيره كأساليبو نأخذ عمى سبيؿ المثاؿ قكلو في 

قدـ المفعكليف لنعبد ك نستعيف ك ىذا التقديـ لالختصاص ألنو سبحانو تعالى كحده لو العبادة  "(نعبد ك إياؾ نستعيف
 (4)". لذا لـ يقؿ نعبدؾ ك نستعينؾ ألنيا ال تدؿ عمى التخصيص لمعبادة هلل تعالى

: اليوامش
 .3: لمسات بيانية في نصكص مف التنزيؿ. السامرائي فاضؿ_1
 .1:نفسو- 2
 .12:نفسو- 3
. 13:نفسو- 4

المراجع 
 الشارقة.تأليفيا كأقساميا : لجممة العربيةا.السامرائي فاضؿ صالح-1
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   ' لون دميم في كفي مذنبون' الواقع وأقنعتو في رواية  الحبيب السائح 
 

 كواري مبروك  .د                                               
  جامعة بشار 

 
يبرز  مسار السائح الحبيب  السردم   .  أمامنا ، نص فاضح ، كاشؼ، ككاش           إف  النص السردم  الماثؿ 

. يمارس تأثيره ،  كسحره فينا (لكف دميـ في كفي  . مذنبكف  ) إف  الحبيب  مف خالؿ ركايتو .الكتابة كمنيجيتو في
فنية الكتابة، ككاقعيتيا، كبحثان عف تحديد  فيشدنا إلى تتبع أحداث الركاية  شدان، يجعمنا نجكب تضاريسيا بحثان عف

 إنيا إدانة، كتجريـ لمممارسات الالمسؤكلة في الجزائر المستقمة ، في لغة ..كمتمقيف العكالـ التي يريد أف ينقميا إلينا
كمشاىد مثيرة  تبرز عمؽ ، ككثافة الرمز لمكشؼ عف مآسي ما كقع في فترة مف . جميمة  ك صكر تشع بالداللة 

 ...تاريخ الجزائر المعاصر 
إف الكتابة عنده ىي . ىذه الركاية، ىك مفيـك الكتابة عند السائح الحبيب  كالسؤاؿ الذم يشغمنا ، كنحف نقؼ عمى

...  الكتابة عنده عمؿ تكاصمي.لمجمكعة مف التراكمات النصية ، كالمغكية ىي تركيب جمالي...فعؿ لقراءة الكجكد
عادة تركيبيا، كتحميميا، كفؾ ترميزىا تدفعنا. رسالة ذات شفرات خاصة   .إلى قراءتيا، كا 

بكاسطة الكتابة  يعيد بناء ىذا العالـ في . لمعالـ كالمحيط الكتابة عنده  تعبير عف الذات، كتحقيؽ لمكجكد، كفيـ
 كما أنيا إجابة عمى كثير مف األسئمة  التي  .الكاقعية ، إلى التيكـ ، كالنقد كالتعرية صكر مختمفة ، تتدرج مف

التي يريد، ىي الكتابة األدبية؛ ذات البعد العجائبي؛  التي تقدـ لمقارئ مادة حية  الكتابة. كفكره   تشابكت في ذىنو ،
كبيف ما ىك حقيقي كفانتازم ، بيف اليقظة  )فيك  يخمط  الكاقع بالكىـ، . الكتابة مثيرة إنو في كتابتو يعي مفيـك
 1(كالحمـ ، كالمممكس كالغائب

. مف ذلؾ  بؿ ىي أبعد. المجتمع،  كفضحان لتناقضاتو الكثيرة الكتابة عند الحبيب السائح  تصبح معارضة ليذا
معاني فنية إلى ك .الكتابة إلى استمياـ لكؿ ما ييرل ، كييسمع كييقرأ، لييحكلو إلى كتابة ذات داللة الكثيرة  حيث تتحكؿ
 (ماريك بارغاس )كىذا يتقارب مع ما أشار إليو . ، كجمالية

، يضع في جرابو كؿ ما يمكف أف ):  قاؿ  حيف ًربي آثارو يصؿ إليو، يستعمؿ  إف الكاتب الكبير مخمكؽ شره ، ميخى
أك بناء إبداعو  الخاص  يمكف  لكؿ  شيء  جميع الكسائؿ، يتناكؿ كيدخؿ  كيعيد تركيب كؿ أنكاع المكاد في جمع 

تأممو، أك قرأه بالمصادفة، قصاصة صحفية،إشياران،جممةن ممتقطة في  عمى اإلطالؽ أف  يمارس تأثيران  عميو كتابا
 (.استغراقان في كجو، في رسـ، أك في صكرًة ما مقيى، حكاية  شائعة،

: النص كالسياؽ مف التماثؿ إلى التبايف 
   ،2          الفف عالمة مستقمة لو كظيفة تكصيمية  ألنو يشير إلى السياؽ الكمي لما يسمى بالظكاىر االجتماعية

كقضية انفتاح النص عمى السياؽ الكمي لمظكاىر االجتماعية ، ال يسمح لنا بعقد ... السياسة  ، الديف ، االقتصاد
فقكلنا نص أدبي   فني ، ينفي عنو الطابع التسجيمي ، ألف العمؿ . مساكاة بيف النص األدبي كمرجعو الكاقعي 
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كلكنو ال يطابؽ ىذا السياؽ ، . (المرجع أساس التكاصؿ كتبادؿ التدليؿ  )الفني ال ييدرؾ إال إذا أشار إلى السياؽ 
 . 3بطريقة تجعمنا نسـ ىذا العمؿ بأنو شيادة تسجيمية  مباشرة ، أك انعكاس سمبي ليذا الكاقع دكف تحفظ

دكف أف  يككف عمالن معزكالن عف غيره مف . النص األدبي لو خصائصو ، كمقكماتو التي تميزه ،  كتجعمو مستقالن  
األنظمة الثقافية  األخرل ، التي تشكؿ البنية السكسيكثقافية لألمة  فيك يتفاعؿ معيا مخضعان ما يأخذيه  لقكانينو 

الخاصة ،  كيعيد صياغتيا بتقنية ليا كقعيا الفني في بناء النص ، كمفعكليا السحرم الجمالي في المتمقي  كأثرىا 
 . 4المعرفي في األنظمة الثقافية األخرل

          ىذه الدراسة ستحاكؿ البحث في ىذه العالقة ، كخاصة  في الكشؼ عف نظاـ  كتقنية تمثؿ السياؽ في 
ألف الدراسة األدبية تنظر إلى العمؿ الفني عمى أنو عالمة . بناء النص الركائي باعتماد تقنية التبايف ال التماثؿ 

: تتشكؿ مف عناصر ثالثة 
ىك رمز محسكس خمقو الفناف  :  األكؿ
ىك معنى المكضكع الجمالي المكدع في الكعي الجماعي  :  الثاني 
 كىذه العالقة تحيؿ إلى السياؽ الكمي لمظكاىر ىك العالقة التي تربط بيف العالمة ، كالشيء المشار إليو ، : الثالث 

 . 5االجتماعية
ىذا   (السياؽ  )العنصر األكؿ ىك داؿ العالمة ، كالعنصر الثاني ىك المدلكؿ ، أما الثالث  فيك العالقة بالمرجع 

السياؽ الذم بدكنو  يصبح  التكاصؿ مستحيالن ، فيك الكائف كالممكف  الممؾ المشاع، الذم ييفٌعؿ التكاصؿ بيف  
كيهسٌيؿ تبادؿ الداللة ، ألف النص آلة كسكلة تعيش  فائض المعنى الذم يدخمو القارئ ، .  المبدع ،  كالمتمقي  

كما يمكنو مف .   6، أك السابؽ الذم ظؿ أبيضان  (المسككت عنو )لمؿء الفراغات البيضاء ، فضاءات غير المقكؿ 
إنتاج الداللة ،  اعتماده عمى الذاكرة الجماعية التي سماىا أمبرطك أيكك حافظة الكنز ، أك المكسكعة التي  تمنحو 

.. .الكفاءة، كالقدرة عمى  اإلدراؾ ، كالفيـ كالتحميؿ كالتأكيؿ 
الكاقع كالركاية  

إف الظاىرة األدبية ما ىي إال عالقة جدلية بيف النص كالمتمقي تنشأ عمى قناة اتصاؿ منبثقة مف الذاكرة   '' 
ك يقـك . الجماعية فيككف لمخطاب  األدبي كظيفة ؛ أك عدة كظائؼ يتبناىا الباث في إطار إستراتيجية محددة 

ذا لـ ينجح الكاتب في إدراؾ ىذه العالقات يفشؿ النص .المتمقي بفؾ رمكز ىذا الخطاب  انطالقا مف ىذه الذاكرة  كا 
ميشاؿ ريفاتير " في تجسيد حضكره الفني كأثره الجمالي

كالحدكد . ألف في الركاية كؿ شيء حقيقي  ككؿ شيء كىمي . عالقة النص الركائي  بالكاقع  عالقة متداخمة 
 . (الحقيقة كالكىـ  ) 7الفاصمة بيف الحقيقة كالكىـ تتالشى ، كتصير خيطان ال مرئيان شفافان ، ال يمكف الفصؿ بينيما

ك المقصكد مف ىذا التحميؽ في لغة األدب  لغة  الخياؿ المغة . تجعؿ الناص يحمؽ في  مممكة الداللة دكف رقيب 
الشعرية التي تتحقؽ كمما ابتعدت الكتاية الركائية عف لغة المعيار، كالمست لغة الكىـ كالالمنطؽ ، يككف اإلبداع 

... كيتأكد التكاصؿ،  كيتـ التأثير 
الكاقع يتحرؾ نحك النص كالنص يستكعب الكاقع ، يستمد منو عناصر قناع  كما يستمد الكاقع مف النص ما يجعمو 

بكصفيا معياران حاكمان لمنطقية الصكر الركائية المؤثرة  (مفردات )فتظير عالمات الكاقع . كثيقة ليا كقعيا الجمالي  
. في المتمقي 
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فأشخاص النص الركائي كأحداثو ،  يستمداف معيارية منطقيما مف المخزكف المعرفي المختزف في ذىف المتمقي عف 
: كمف ىذا التكصيؼ يقؼ المتمقي  مف الشخكص الركائية إما.  الكاقع 

بإسناد مالمح الشخصية الركائية عمى شخصية ليا حضكرىا الكاقعي بالنسبة إليو  -
. أك يجتيد ربط مالمح مغايرة ، لكنو تخضع لممالمح البشرية خارج النص-

: كيقؼ مف األحداث إما 
 (كاقع مكرر  )الحدث  معركؼ سابؽ المعاينة في الكاقع -
كيحمؿ تجربة حدثت لمغير ،  لكنيا تستمد منطقيتيا مف الكاقع الحياتي الذم .  الحدث مغاير  ، غير معايف -

 يعيشو 
يعطي لمحدث . فيحاؿ تصديؽ األحداث إلى الحمـ بكصفو كاقعان مكازيان . الحدث غير معركؼ ، كليس مغايران  -

كاقعيتو التي أفقدىا مف خالؿ التجريد كاإليغاؿ  في الخياؿ  ك يتجمى الكاقع في تداخمو مع النص الركائي عبر ثالث 
.. (بعد-أثناء– قبؿ )محطات  

الكاقع قبؿ كتابة النص دافع لمكتابة ،  كأثناءىا تقنية ،  كبعدىا كثيقة تشير إلى الكاقع  أكثر مف إشارتيا إلى نفسو 
 الكاقع ماثؿ في النص  بكصفو قناعان يتكارل خمفو السارد عف قصد، لتمرير رسالتو  كمكقفو مف °°أك إلى  منتجيا

.. فيك في النص الركائي لو قكة التأثير التي يفتقدىا في سياقو المباشر .  األحداث كالشخصيات  
الكاقع في الركاية  ىك مرجع لمتفسير، الذاكرة الجماعية أساس التكاصؿ  كىك أيضان تقنية كتابة كقناع فني،  كمكقؼ 

الكاقع تقنية .فكرم ، يجسد رؤية خاصة بصاحب العمؿ  األدبي ، الكاقع دافع كحافز لمكتابة كمركز تبادؿ الداللة
فنية ، كقناع فكرم  يبمكر مكاقؼ  الكاتب مف مجريات األحداث،الكاقع  كسيمة فيـ كتفسير، تيحدث الكقع الجمالي 

عند التمقي كتبادؿ التأثير 
الكاقع ال يكتفي بطرح تيمات ذات صيغة اجتماعية تتخمؿ معنى النص ، إنما يتعدل ذلؾ ليشمؿ كؿ مشكالت 

الكاقع ماثؿ في عناصر الخطاب الركائي ، .. النص الركائي ، ابتداء مف أكؿ كممة يخطيا المبدع ، إلى آخر كممة 
.. كما يكاجينا في بنية النص الداخمية . نتممسو في عتبات النص 

  :عنكاف الركاية  
أكؿ عالمة  لسانية  يتمقاىا القارئ فتصدمو كاقعيتيا ألنيا تحيؿ إلى مخمفات "  لكف دميـ في كفي. مذنبكف   " 

الفترة التي عرفت سياسيان بتسميات عديدة ، كفؽ التقمبات الناتجة مف ..مأساة األحداث ، التي كقعت في الجزائر 
فمف ىـ المذنبكف ؟ كما جريرتيـ ؟ كلماذا لكف .. التحميؿ الخاطئ  لمركبات الفكرية لممجتمع الجزائرم الحديث 

دميـ جميعان في كؼ السارد ؟ لماذا ىذه البداية الفاجعة ؟ كميا أسئمة تثيرىا ىذه العتبة األكلى ليذا النص المتميز 
ك تبدأ رحمة  البحث عنيـ . كتخمؽ فيو  الرغبة لممزيد مف المعرفة . فتثير فضكؿ المتمقي في المعرفة . العنيؼ 

لو القدرة .  ىذا الممفكظ المساني  الداؿ عمى عمؽ الفاجعة  التي ألمت بيذا الكطف الجريح  .فينكب يتفحص الركاية 
عمى شحذ ذىف المتمقي كدفعو دفعان إلى  اإلبحار في مممكة الداللة  ، دكف حاجز يمنعو مف تكالي ىدير المدلكالت 

.    كىذه لمسة يد فناف لو خبرتو في التعامؿ مع المغة  ، كالكاقع . المفسرة ليذا الممفكظ السحرم 
 : لكف الغالؼ 
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كىك لكف . لكف أحمر غامؽ يميؿ السكاد .       كما يالحظ القارئ  ، لكف كاحد طاغ عؿ غالؼ النص الركائي
كىذه إشارة دالة عمى كثرة الدـ المسفكؾ في ىذه الفترة التي كانت ميداف ىذا العمؿ . الدـ لما يفارقو األكسجيف 
الركائي لحكنو كسداه  

: التصدير 
لـ يكف بيننا كبينيـ ، كما أتصكر،  شيء مقدس   )  ثالث عتبة  نصية تعمؽ فضكؿ القارئ  كتثيره فمنتصفحيا معان 

كلكف ،  ألـ يككنكا يكاجيكننا بإيماف إلقامة الخالفة ،  فكنا نرد عمييـ بمسؤكلية . ،  نمكت أك يمكتكف مف أجمو 
إنما الذم كنت عميو شاىد ىك أنو كمما تضرج كاحد منا أك منيـ في دمو . الستمرارية الجميكرية ؟  ال أدرم 

نحف الطرفيف ، زفر أنينان كأسمعنا صدل حماقتنا كقاؿ لنا خطاة مذنبكف إ  لـ أعترؼ  لغيرؾ بيذه . أحسست ترابان 
غير أني صرت ال  أخاؼ أف أسمع صكتي حيف أفكر في . الكممات ؛ فإنيا دليؿ حكـ عمٌي بالعقكبة القصكل 

أظف أف عميان كاف يعتقد أف الذىاب إلى الجنة ، عبر طريؽ الدـ ، . سؤالي عف المكت مذ رأيتو عمى كجو عمي 
 8(أرحـ مف أف تستمر حياتو كسط جحيـ الظمـ في ىذا العالـ 

ىذا التصدير يمثؿ أيقكنة كثائقية ، تربط بيف النص الركائي ، كمساحة مف الكعي بالكاقع التاريخي  ، فيدفع القارئ 
. إلى اكتشاؼ كجيات نظر المؤلؼ مف األحداث المعركضة في الركاية قبؿ أف يتبناىا السارد داخؿ المتف الركائي 

بداية النص يبرز مكقؼ الناص  كىي منطقة عبكر يمتقي الكاتب بالقارئ كالقارئ بالسارد كتنطمؽ رحمة التجاكب 
باعتباره طرفان في ما كقع ، حيث يتمكقع في خندؽ المدافعيف عف الجميكرية ، ضد مف يدافعكف عف الخالفة ؟  ثـ 

يكشؼ زيؼ ىذه الثنائية إذ يستفيؽ بعد فكات األكاف ، كيكتشؼ أف ما كقع ما ىك إال لعبة تدمير لمذات  
لـ يكف بيننا كبينيـ شيء مقدس نمكت أك يمكتكف مف أجمو  

فمما ىذا  التقاتؿ ؟ كىذا التدمير الشامؿ لمذات ؟ 
ىناؾ دراسة تؤسس لما كقع في الجزائر كما كقع في العراؽ بتدخؿ أيدم أجنبية لكقؼ المد الفكرم كالتطكر 

يير مف الخارج غالجزائر تعرضت لتخريب الذات مف الداخؿ كالعراؽ  كقع الت. االجتماعي كاالزدىار االقتصادم 
.. إف الجزائر كالعراؽ كانتا مؤىمتيف لمخركج مف التخمؼ بعد عشر سنكات .

 :كاقعية الزمف 
   مف بداية الركاية يحدد السارد الفترة الزمنية التي دارت فييا األحداث ، كالمكاف كىذا الطرح يرسخ في ذىف 

كمف ىنا نكشؼ  .  كيجعؿ عينو ال تغفؿ عف مماثمة ما يقع في النص بما كقع فعالن .  المتمقي كاقعية أحداث  الركاية
عميو عينو في النص لتماثميا  فيصدؽ القارئ ما تقع, .في المعبة السرية تداخؿ الكاقع بالخياؿ إلى درجة التماىي 

بنياية ألفيف كثالثة الجارية يككف مر عمى الحادثة أربعة أعكاـ ؛ فال  )مع ما كقع في الكاقع في فترة ما في الجزائر 
  '9(فذلؾ شيء مف المزاج الخاص . نحف الجزائرييف ننسى بسرعة.بد إذان  أف تككف كقائع كثيرة صارت إلى االبتذاؿ

ػ  4= 2003   األحداث  التي تصكرىا الركاية كقعت في زمف حدده الناص كقؼ المعادلة الرياضية البسيطة التالية
ألف إشكالية الحدث الدرامي المجسدة .  ليذا التاريخ داللة في تكجيو الترميز ، الذم غمؼ بو الناص ركايتو 1999

في النص ،  كالتي بررت سمكؾ البطؿ رشيد ، كبكركبة ، كالسارد النجار أحمد كلد عيسى ، كمكقؼ الضابط 
لخضر مف عدـ التضييؽ عمى رشيد   كمساعدتو عمى الفرار مف المالحقة المزعكمة ،  التي تبنتيا الجييات التي 

عدـ مالحقة لحكؿ السفاؾ ، كمالحقة رشيد الذم انتقـ مف قاتؿ : تحرس عمى إقامة العدؿ ، كتعاقب بمكياليف  
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اتخذ الركائي كاقعية الزمف ليمفو بمفاىيـ جعمت مف الحدث الدرامي يأخذ مساره المرسـك في النص ..أسرتو فقط 
.. كبيذا التقنية 

إف درامية الحدث الركائي تشكمت مف تداخؿ اإلرادات ،  كتناقض المكاقؼ    كتبايف الكقائع في تفسير ما حدث،  
كتقبؿ فكرة ، أك معضمة الكئاـ المدني ،  الذم سمي مرة  أخرل الكفاؽ الكطني ، ثـ  أصبح المصالحة الكطنية  ،  

؟  كاالنتقاؿ مف تسمية ىذه الفترة مف تاريخ الجزائر المعاصرة مف العشرية ..كىي اآلف تيدفع إلى فكرة العفك الشامؿ
في ظؿ صمت مطبؽ  ممف مكرس عمييـ الفعؿ الدرامي .. السكداء ، إلى العشرية الحمراء ،  إلى المأساة الكطنية ؟

المأساكم في ىذه الفترة ؟ 
 : شخصيات الركاية 

          كؿ األسماء التي مارست كجكدىا في الركاية كاقعية ، لكف تصنيفيا خضع لتقنية الكتابة الركائية التي 
 10تمكف الكاتب مف إتماـ الفعؿ الركائي ، كتمرير خطاباتو كرؤيتو معتمدان قطب التكتر كالغرابة المقمقة

أحمد كلد عيسى  -
كالبك قدكر ، فمة ، لحكؿ  -
بكركبة ، فكزية  -
اإلماـ إسماعيؿ رشيد نجاة  -
... الضابط لخضر ، المفتش حسف -

استطاع الناص إنشاء فضاء ركائي متعدد األصكات ، فاضحان الممارسات السياسة كردكد الفعؿ ، في قالب درامي  
مركب ، أساسو القسكة في عرض المشاىد   كمزج عناصر  مف الكاقع بالخياؿ كالكىـ ،  كاإليغاؿ إلى درجة 

.. المبالغة في تصكير المشاىد الدرامية في النص الركائي 
لك نتتبع خيط الرابط بيف شخصيات الركاية نالحظ المفاصمة ، كالمفارقة بيف ثالث فئات  

. الفئة التي تضحي مف أجؿ الكطف -
فئة الخكنة  الذيف ال يتكرعكف في تخريب الكطف  -
فئة ثالثة تنمي الحقد كتدعك إلى الفكضى كتزرع الشكؾ في طريؽ التقدـ كالرفاىية  -

كىي فئة متكارية تمارس كجكدىا في مكاقع مختمؼ مف طبقات المجتمع 
حكـ السارد عمى شخكص الركاية انطالقان مف ىذا الكاقع  ، متخذان  ىذه المجريات كتقنية كاقعية ،  تبني الحدث 

كىي قناع يتكارل خمفو الناص كتشجو ..  الدرامي  ،  كتعطيو مبررات  التفسير في الذاكرة الجماعية ذاكرة التكاصؿ 
عمى البكح بالمحضكر؟؟ 

كما نثرت عمى صفحاتيا إدانة الفعؿ . فكانت الركاية فعال تيجٌسد مأساة ، لـ يشيدىا تاريخ الجزائر المعاصر
اإلجرامي بتقنية عالية ، ركيزتيا اإليياـ كالتيكيؿ كالمبالغة  في عرض المشاىد كتصكير العالقات االجتماعية 

.  فكاقعية األحداث مكنت الكاتب مف الكشؼ عف مكقفو،  مما حدث ، ك ما قد يحدث .
كبيذا يحقؽ ذاتو في الكجكد، كإنساف يعيش إنسانيتو بكؿ أبعادىا الركحية كاالجتماعية ؟؟؟ 

الشخصية قناع عف مكقؼ  
فئة الخكنة  

كالبك فمة لحكؿ فئة الخيانة كالرذيمة  



Annales de l’Université de Bechar   N° 5                       2009                          5  بشار  جامعةحكليات   العدد  

 53 

بتتبع الكقائع المعركض في الركاية نقؼ عمى حقيقة خيانة  كالبك ، كتحيزه إلى العمؿ مع المستعمر إباف ثكرة 
  التحرير

 11"كالبك ىك الذم دليـ عمى مخبأ  السالح ك المتفجرات" -

  12"كالبك ىك الذم باعو" -
  12"كالبك  كاف ىنا" -
 13"ترجماف الضابط ىك كالبك................ أنا بخير ىكذا ا ميابيؿ ا يحاربكف فرنسا باهلل أكبر ؟ " -

ذاكرة الذيف عاشكا مرارة الثكرة التحريرية ، ككيؼ كانكا ,.النص الركائي يعرض لنا ىذا الشخص مف ثنايا الذاكرة 
عرضة لكشاية الخكنة  

. كالبك شخصية باعت ذمتيا لممحتؿ ، كىي تمارس الخيانة في كاضحة النيار ، العتقادىا أنيا تسمـ مف العقاب  
كلكنيا عكقبت  مرتاف ، األكلى كانت بالمكت الجسدم  في معركة التحرير ، كالثانية كانت المكت المعنكم  حيث 

أصبحت عاران  كعبءن ، ك مسار تيجـ كازدراء يحاصر  األبناء كالحفدة  
امرأة ساقطة عمى لساف السارد يكشؼ لنا شيئان عف حياتيا : فمة -
 14"تمؾ كانت خطيئتي األكلى مع فمة إثر خركج زكجتي األكلى مف البيت مطمقة"-

السارد يقدـ ىذه الشخصية منحطة األخالؽ  فيا ىي بعد سماعيا بزكاج  خميميا تصاب باليستيريا  
حدثتيف . ألنو تزكج عنيا  بكاحدة بكر : تدحرجت فمة إلى قاع اإلحباط  فقالت  أـ بكعالـ  لنساء في المدينة " 

بأنيا جربت النسياف كالمسكنات كالعيقد كالتزمت حدادان بأياـ عرسي كما لـ تمتـز بالحزف عمى زكجيا الثاني  كال عمى 
                                                                                                                                       15..."كفاة أميا  سبعة أياـ ، تقدد الغيرة قمبيا 

بيذه األكصاؼ  يستسمـ المتمقي لمنطؽ النص ، كينساؽ كراء ىذه األحكاـ المسبقة التي تصكر المرأة بال مشاعر 
...            ما فييا مكجو إلى الرذيمة 

ابف فمة ، كجده كالبك  كلد العكنية  كلد بدرة شخصيات رفعت شعار التغيير بقكة السالح    كانضمت : لحكؿ-  
فكيؼ عرض ىذه الشخكص الكاقعية ككيؼ استطاع النص تمبيسيا بالخياؿ . إلى الجماعات التي تمارس فعؿ القتؿ 

؟ 
:   شخصية لحكؿ -

ال دكلة إال دكلة اإليماف تسقط دكلة الطغياف  فصاح  )في مكقؼ تجمير الشباب الذيف رددكا بأصكات عالية 
كىذا اآلف أخكف لحكؿ  فجير في ليجة المحرضيف المتمرسيف : الكاقؼ جنب الخطيب مف عمى المنصة نفسيا 

فانيضكا إلى . عقيدتكـ في خطر : يقكؿ لكـ الشيخ األزرؽ: يصكت قكم ثابت ككاخز رافعان يده نحك المعتصميف
الفريضة الغائية ا   

 16"اليـك ا اليـك ال غدا ن كال بعده

في مقطع أخر يشير السارد إلى ممارسات ىذه الفئة 
كاف نزؿ مف الجبؿ فذبح أخاه العسكرم  في بيتيـ فصعقت أباه  " كلدؿ بدرة -

سكتة كخرجت أمو إلى الزنقة نادبة ناثرة شعرىا ا  
عادة قكؿ الشيادة ، كأقسـ ألختو أنو سيجمدىا إف : كلد العكنية - أما جماؿ كلد العكنية فألـز أمو عمى  االغتساؿ كا 

 17"لـ تنقطع عف الدراسة 
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السارد قدـ شخكص ىذه الفئة التي يناكئيا التفكير  ، بأبعدىا عف كاقعيتيا أنو جمع في ىذه الفئة المتناقضات 
ىذه ..كخاصة مشيد مقتؿ اإلماـ إسماعيؿ ، كلحكؿ كلد فمة . المبررة فنيان في  قسكة المشاىد التي ستعرض الحقان 

الفئة تنتمي إلى الساقطات كمف ال  
فئة خائنة تمارس القتؿ بدكف حاجز  أخالقي أك قانكني أك عرفي األخ يقتؿ أخاه .أب ليـ فيكنكف  بأسماء أمياتيـ 

كىذه قمة المأساة التي تجسدىا ىذه الركاية  . كاالبف يرغـ أىمو عمى أفعاؿ غبر مبررة
يكركبة صكت الجياد كالتضحية كاالعتراؼ بالخصـ  

سأحتقر مف حكلكا كلد فمة كأمثالو إلى آالت تدمير ا  كلكني سأظؿ أحتـر أكلئؾ الفتياف الذيف رفعكا السالح في "
  18"كجو الحككمة مدفكعيف بالشعكر بالغبف كاليأس 

كفي مكقؼ ثاف يقكؿ في محاكرة الخائؼ مف إعالف ممصؽ في الجدار  
 19..."دلني أنت عمى جيفة  كاحدة منيـ أصيب في نفس أك أىؿ أك ميس في رزؽ ؟" 
  20"عفك الساسة عف القتمة ذنب أكبر ال بد أف ييقاـك" 

المعارض لكؿ تسكية منطمقان مف الشرعية الثكرية ، كىذه تقنية °  الجياد الصكتفالسارد مف البداية يقد ـ صكت
سردية  كقناع لتمرير أفكار الناص  ، كتعطي لمحدث الدرامي تدفقو نحك  النياية المأساكية التي تجسد الالحؿ 

. كتعمؿ عمى تعميؽ الخالؼ بيف الفئات المتناحرة .  لألزمة التي تعرضيا الركاية 
 :بشاعة المشاىد 

يجسد قناع االنتقاـ مف الذيف مارسكا القتؿ بكؿ أشكالو دكف تفريؽ بيف مذنب كبرمء  نممس ىذا في مشيد مقتؿ 
.. لحكؿ كلد فمة أماميا مف طرؼ رشيد الذم نثره السارد عمى مكاضع مف النص عمى صفحات 

مجتزئ منيا ما يناسب المقطع  ...284،285،64،65
كجاء . فانقذفت قطعة السالح مف يد الشبح  كتياكت الجثة كسط النثار . أطمؽ ثـ أطمؽ ، في صمت بال تغيير -" 

: صراخ المرأة مف خمفو فضيع التمزؽ 
فظيرت الجثة تمفظ آخر رعدة كسط الدـ . فمـ يتزعزع متحسسان زر القاطعة مشعالن ضكء الغرفة " لحكككككؿ كلدم " 

،فكضع الممبة في جيبو كرفع المحشكشة بيده اليسرل فصكبيا فجأة إلى صدر المرأة فمـ تأبو كاقفة أمامو تئف نادبة 
  22"فحكليا عنيا كأفرغ تعبئتيا عمى صكرة  كساعة حائطية . خدييا قبؿ أف ترتمي عمى الجثة 

كانحنت عمى الرأس بأنيف كمبة ، مضمخة  يدييا بدمو . ثـ فكت عف الجثة كتركتيا تسقط مترامية بال حراؾ -" 
طالية عمى كجييا ناشجة قمت ال تعكد قمت ارحؿ  ثـ استقامت كمسحت عمى صدرىا غارزة أظافرىا في كفييا 

 23"فاتحة عينييا فاغرة فاىا عمى صرخة خرساء حتى كادت تسقط 
بعد جمع عناصر المشيد المنثكر يقؼ القارئ عمى بشاعة المكقؼ الذم صكره السارد ككأني بمساف حالو يقكؿ 
. اشربي يا خارجة عف القانكف مف الكأس الذم شربت منو كؿ ضحايا المأساة ، كبيذا يحدث تكازف نفسي  لديو

كيعيش لحظة في رحاب التطيير الذم يعيد لو ما فقده خالؿ حقبة زمنية عاش خالليا ىكس الككابيس المؤلمة  
مف خال اعتماد الناص عمى شخصيات كمشاىد كاقعية ، يككف قد كصؿ مقصديتو مف الكتابة الركائية،  بإدانة 

معضمتنا أننا أمة تبدك عاجزة عف إيجاد " الذيف يعممكف عمى بقاء األكضاع كما ىي ألنيـ ىـ المستفيدكف مما يقع 
كىذا قناع آخر لكشؼ زيؼ الكاقع بكؿ أبعاده   24"بديؿ فكرم لمعنؼ لفؾ أزماتيا 
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اتكأ السارد عمى التاريخ الجزائرم في عرض مسرحي ، جعؿ منو بؤرة تكتر دائـ ككأف ىذه  البقعة مف المعمكرة 
كتب عميو الشقاء األزلي كالعنت األبدم 

إف نحف حفرنا عمى إثر مركرنا في التاريخ كجدنا ذكر اآلخريف الذيف احتمكا أرضنا أك فتحكىا مف الفينيقييف  "
كالقرطاجنييف  كغيرىـ مركران بالركماف كغيرىـ إلى البيزنطييف إلى العرب   كانتياء بالفرنسييف ذلؾ ما يسبب 

كأننا كيجدنا لمككف ىكذا اإلنساف الالتاريخي الضاؿ يحثان عف . اإلحساس بالتمزؽ في الكجداف كالشرخ في الذاكرة 
 25"أناه

 ___________________________________

      2009ؾ .ع.ـ. ىػ190ص.الكاقعية السحرية في الركاية الالتينية : عبير محمد :  الركاية قضايا كآفاؽ -1
 125 ص 2مدخؿ إلى السيميكطيقا  ج. ت سيزا  قاسـ . الفف باعتباره حقيقة  سيميكطيقية : جاف مككارفسكي -2 
   سكريا2005دار سحر  .11بنى النص ككظائفو ص: فاطمة ديممي    -4 –3
 126 ص 2مدخؿ إلى السيميكطيقا  ج. ت سيزا  قاسـ . الفف باعتباره حقيقة  سيميكطيقية : جاف مككارفسكي  - 5
 نقالن عف جكليا كريستيفا السيمياء عمـ نقدم  16مرجع سابؽ ص:فاطمة ديممي - 6
                                 2577  العدد2009أفريؿ7غادة السماف  حكار في جريدة الشركؽ اليكمية الصادرة - 7
 الييئة المصرية العامة لمكتاب 188ص.الكاقع كأقنعتو في الركاية العربية : مصطفى الضبع :الركاية قضايا كآفاؽ  مقاؿ  – °°

2008                                                                                                                   
 277..276:لكف دميـ في كفي  صفحة الغالؼ الخارجي ظير الركاية ص. الركاية   مذنبكف -8
                                                               11صفحة  ..   لكف دميـ في كفي  . الركاية   مذنبكف -9
 32ص:شعرية الركاية الفانتاستيكية :شعيب حميفي -10
 82صفحة  ..   لكف دميـ في كفي  . الركاية   مذنبكف - 11-12 -10
 83:س.ـ- 13
                                                                                      85:س , ـ-14
المقصكد بصكت الجياد الشرعية الثكرية التي يمارس بيا السمطة في الجزائر المستقمة بمعنى أف مف لو الحؽ في حكف - °

- 15كىذا الفعؿ يؤىمو إلقامة العدؿ بيف الناس ىذا  ما يشير إليو النص ... البالد ال بد أف يككف شارؾ في ثكرة التحرير 
 87:ص: س.ـ

 123: س.ـ- 16
                                                                                                                126: س .ـ- 17
  106: س  ص.ـ –18
  21: ـ س-19
 27ـ س  - 20
 284الركاية ص-22
 65الركاية ص- 23
 64:الركاية ص - 24
 256الركاية ص - 25
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 الجزائر في الصيدالنية الصناعة تنمية عوائق

عبد السالم مخموفي.   د                                 

  كمية العمـك اإلقتصادية ك التجارية ك عمـك التسيير
   جامعة بشار

 : مقدمة
 تكفير الدكاء مف  يعتبر ليذا. المجتمع ك األفراد بصحة الرتباطو الحككمة مستكل عمى بارزة مكانة الدكاء يحتؿ  

  خاصة مف خالؿ صناعتيا الصيدالنية الفتيةمسائؿ األمف الكطني الذم تحرص الدكلة عمى اإلىتماـ بو ك تكفيره
 ىي ك. ترقيتيا ك لتطكيرىا جيكد مف الدكلة بذلتو ما رغـ الدكاء، سكؽ مف% 34,54 نسبةسكل  تغطي ال التي
. الدكلية الساحة شيدتيا التي القانكنية ك اإلقتصادية المتغيرات نتيجة حقيقية تحديات تكاجو

 أماـ السكؽ إنفتاح مكاجيتيا، ك ليا اإلستعداد الكطنية الدكاء صناعة عمى يتطمب التي التحديات ىذه أىـ ك
 إتفاقية ك ،%65 حيث أف سكؽ الدكاء في الجزائر تييمف عمييا الكاردات بأكثر مف العالمية، الدكاء شركات منتجات
 انضماميا إثر بنكدىا بتطبيؽ ممزمة نفسيا الجزائر تجد التي ،(TRIPS)بالتجارة المرتبطة الفكرية الممكية حقكؽ

 ك المتتبع لمسار ككاقع الصناعة الصيدالنية في الجزائر يجد، رغـ أىميتيا .العالمية التجارة منظمة إلى المرتقب
 .اإلستراتيجية ك التحديات التي تكاجييا، بأنيا اعترضتيا جممة مف العكائؽ الداخمية

 :أىمياك التي  الجزائر في الصيدالنية الصناعة تطكير ك تنمية دكف تحكؿيتطرؽ ىذا البحث ألىـ العكائؽ التي 

 ىذا عمى تدؿ المظاىر مف العديد تكجد :الوطني اإلنتاج ترقية و حماية عمى تعمل وطنية دوائية سياسة غياب.1
: أىميا
 2003 منشكر عف الدكلة تراجع خالؿ مف تـ ما ىذا ك. لمسكؽ الكافية ك محميا المنتجة األدكية باستيراد السماح- 

 استيرادىا يتـ التي األدكية مف معتبرة مجمكعة ىناؾ أف حيث .محميا ينتج دكاءا 128 إستيراد منع عمى ينص الذم
 الجنيس Tamiflu دكاء ذلؾ، عمى كمثاؿ ك. صيداؿ مقدمتيـ في كبيرة بكميات ك إنتاجيا حمييفـ مصنعيف بإمكاف
 الكقت نفس في ك ،2006 سنة منو معتبرة كمية الجزائر أنتجت حيث ،(الحاد الزكاـ)الطيكر ألنفمكنزا المضاد
 مرضى إتحادية كانت ك.المحمي المنتج مبيعات عمى أثر مما ،Suisse Roche (1) شركة مف الدكاء ىذا إستكردت
 NOVO الدانماركي المخبر مع األنسكليف دكاء إستيراد رخصة بإلغاء الحككمة طالبت الجزائر في السكرم

NORDISK، ضعؼ تكفير ك السكرم، بداء مريض مميكني حاجة تغطية بإمكانو صيداؿ مجمع أف أساس عمى 
 ال اإلستيراد، بكقؼ تعيدىا الجزائر،رغـ أف إال سنكيا، كحدة مميكف 2,4 البالغة ك األنسكليف مف الجزائر حاجيات

       .(2)األنسكليف مادة تستكرد زالت
 تقدر سنكية خسارة إلى الكطنية، الحاجة فكؽ الكميات كذا ك محميا، تنتج التي المكاد  استيراد في اإلفراط أدل لقد ك

.  (3)األدكية صالحية نياية بسبب دكالر مميكف 120 بحكالي
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 مركر بعد إنتاجية كحدات بإنشاء المستكرديف يمـز كاف كالذم ،1997 لسنة باإلستيراد المتعمؽ الشركط دفتر إلغاء- 
 عمى قدرتيا عدـ ك عجزىا يبيف الدكلة عميو أقدمت الذم اإلجراء ىذا لعؿ ك. يةاألدك باستيراد الترخيص مف سنتيف
 إف ك. القانكف إلغاء ففضمت. العامة لمصحة بالنسبة أكلكية ىي األدكية، مف محددة أنكاع إلنتاج المستكرديف تكجيو
 .لألدكية المستكرديف مقدمة في تأتي الجزائر في ليا مصانع أقامت التي المخابر كانت

 بعد تسمـ أشير، أربعة الممؼ دراسة مدة تتجاكز أف القانكنية الناحية مف ينبغي ال: األدكية تسجيؿ في المدة طكؿ- 
 يسمـ اإلستيالؾ مف سنة إثر عمى ك. الخبرات مجمكع الدكاء استكفى إذا كاحدة سنة لمدة الحر البيع شيادة ذلؾ
 غير. معاينتو تتـ حادث يطرأ لـ ما عممي ك تقني ممؼ أساس عمى لمتجديد قابمة سنكات، أربع لمدة التسجيؿ مقرر
 2000 ديسمبر 31 تاريخ فمف. (4)جدا بطيئة الصحة بكزارة الصيدلة مديرية مستكل عمى األدكية تسجيؿ عممية أف

 مف مجمكعة تحصؿ لـ كما. التسجيؿ مقرر عمى الحر لمبيع شيادة 1991 تحصؿ لـ 2001 نكفمبر حتى
. (5)المحمميف ك السريرييف الخبراء مف رد عمى 1997منذ السريرية الخبرة قيد مكجكدة المنتجات

 الحميد عبد السيد تصريح إثر ىذا جاء: الكطنية الدكائية الصناعة كتشجيع حماية بعدـ لمدكلة الرسمي اإلعالف- 
 الدكلة قبؿ مف مرتقبة إجراءات أك حماية تكجد ال" بأنو أعمف عندما اإلستثمارات ترقية ك الصناعة كزير تمار

 المنظمة إلى انضماميا مع خاصة الجزائر، تنتظر التي الدكلية اإللتزامات أماـ الكطنية الدكائية الصناعة لتشجيع
 لتكفير مستعدة الكزارة ك ،"اإلندماج "ىك الدكائية الصناعة تنمية أجؿ مف الكحيد الحؿ يبقى ك. لمتجارة العالمية
  .(6)"اإلطار ىذا في لممساعدة قانكني مجمس
 ال الدكلية اإللتزامات بأف متعممة الفتية، الكطنية الصناعة مساندة ك دعـ عف تماما يدىا رفعت الدكلة بأف يتضح
 ك بعد، تنضـ لـ ىي ك العالمية، التجارة منظمة بنكد تطبيؽ بتعجيؿ قامت الدكلة كأف ك. الدعـ أك بالحماية تسمح

 العالمية المنظمة طرؼ مف المفركضة القكاعد تسمح الذم الكقت في. معيا التزامات أك تعيدات أية عمى تكقع لـ
 في ك. (7)الكطنية لممخابر ماليا دعما الدكلة تخصص كأف الصحة، مجاؿ في عديدة باستثناءات ذاتيا لمتجارة
 الدكلية المنافسة أماـ الكطنية لمصناعة الحماية ك الدعـ تقديـ إلى الدكلة تسعى أف المفركض مف الذم الكقت
.  بنكدىا بتطبيؽ التزامات ال حيث العالمية، التجارة منظمة إلى اإلنضماـ قبؿ الشرسة

 القائمة الكطنية لمصناعة مساعدة أية تقدـ ال جية مف فيي. حميا رؤية تتضح لـ معادلة أماـ الدكلة نجد بالمقابؿ ك
 كزارة  مطالبة خالؿ مف الجنيسة األدكية إستيراد تفرض بؿ تشجع  أخرل جية مف ك. الجنيس الدكاء إنتاج عمى

 األدكية مف% 45 نسبتو ما باستيراد ىؤالء بمكجبو يمتـز خاص تعيد عمى بالتكقيع المستكرديف ك المتعامميف الصحة
 .(8)الجديد اإلستيراد برنامج تسمـ مقابؿ إقتناؤىا يتـ التي األدكية مجمكع مف الجنيسة

 نسبتو بمغت الذم األخير ىذا إستيالؾ تشجيع في رغبتيا يعكس الجنيس الدكاء إستيراد تشجيع نحك الدكلة تكجو إف
 أجؿ مف الدكاء مف النكع ىذا في المنافسة زيادة  إلى تيدؼ كما. 2007 سنة% 35 الكطنية الدكاء سكؽ في

 عمى الكطني اإلنتاج قدرة عدـ ظؿ في خاصة كاجبة، بؿ مطمكبة، سياسة ىي ك. المحمية السكؽ في سعره إنخفاض
 نسبة مثال فنجد. ىذا عمى سياستيا تبني الدكؿ مف كثيرا نجد بؿ. الكاردات إلى احتياجيا ك الكطنية السكؽ تغطية
 فرنسا في ك ،%15 أكركبا في ك. 2006 سنة الدكاء سكؽ مف% 40 تحدة األمريكيةـاليات اؿكاؿ في الجنيس الدكاء
 غير.(9)المعكض السكؽ مف% 17 بنسبة الجنيس، لمدكاء أكرك مميار 1,6 منيا أكرك مميار 3,1 الدكاء سكؽ يقدر
 ك صيداؿ، فييـ بما الجنيسة، األدكية بالخصكص ينتجكف الذيف المحمييف لممنتجيف بالنسبة مشكال يطرح ىذا أف

 صرح لقد ك. ليـ الدكلة مساندة ك بدعـ يحضكا لـ إذا العالمية، الدكاء شركات قبؿ مف شديدة لمنافسة يعرضيـ
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 استيراد سكؽ فكضى جراء دكالر مميكف 13 خسارة تكبدت مؤسستو بأف صيداؿ لمجمعالسابؽ  العاـ المدير الرئيس
 .2008 سنة (10)الجزائر في األدكية

 في المستكردة، الجنيسة األدكية نسبة رفع إلى الرامي الكزارة قرار عمى المحميكف المنتجكف إعترض اإلطار ىذا في 
 عكس. المعالـ كاضحة لمدكاء كطنية سياسة تكجد ال كأنو ك محميا، الدكاء ىذا إلنتاج دعـ أم تقدـ ال الذم الكقت

 يتـ ك. إنتاجيا مف الكطنية صناعتيما تتمكف لـ التي المنتجات فقط استيراد يتـ أيف المغرب، ك تكنس في يحدث ما
 مف الدكاء سكؽ ضبط قرارات ترافقو أف يجب الكزارة قرار أف كما. (11)محميا تصنيعيا بمجرد مباشرة اإلستيراد تكقيؼ
 مستكل عمى عالقة الجنيسة األدكية بتسجيؿ خاصة ممفات تكجد حيث. الجنيسة األدكية تعكيض ك تسكيؽ ك تسجيؿ
.  (12)سنتيف منذ تسكيتيا يتـ لـ الصحة، كزارة
 المسمكح الجنيسة األدكية قائمة تحديد ك الصيدلة، قطاع في المتعامميف مع  التكاصؿ تعزيز ك حكار فتح يجب كما

 30 نجد أف فيمكف. تكجيو أك ضكابط دكف حرا اإلستيراد ترؾ عدـ ك المعنية، األطراؼ لجميع تبيينيا ك باستيرادىا
.    كاحد لدكاء الجنيسة األدكية مف نكعا
 ك تشجيع ك الجنيس الدكاء إستيراد تشجيع في المتمثمة المزدكجة السياسة بأف نرشح أف يمكننا السابؽ التحميؿ مف  

 الدكاء تكفير بيا نضمف التي المناسبة السياسة ىي الجنيس الدكاء إنتاج عمى القائمة المحمية الصناعة حماية
 حماية ك دعـ ضركرة تأتي ك. الكطنية الدكائية الصناعة عمى بيا نحافظ الكقت نفس في ك المنخفض، بالسعر
:  (13)التالية لإلعتبارات نظرا المحمي المنتج

 .(14)%30 إستغاللو نسبة تتعد لـ ضعيؼ، إنتاجي جياز عف عبارة المحمية الدكائية الصناعة أف. أ
. 2008 سنة %65,46 بمغت التي اإلستيراد نسبة تعكسيا األجنبية لممخابر خطيرة تبعية تكجد. ب
 %.10 متكسطيا سنكية نمك نسبة ك دكالر، مميار 1,6 بػ معتبرة سكؽ الجزائر في الدكائية السكؽ أف. ج

%.  80 يغطي كاسع إجتماعي تأميف نظاـ يكجد. د
 عمى تقـك الصحة قطاع في كطنية سياسة أية لنجاح األساسي المعرقؿ الربح مشكؿ يمثؿ:الدواء تسعير مشكل. 2

. الجنيسة األدكية استيالؾ تشجيع
 الدكاء لبيع الدكلة طرؼ مف المحدد الربح ىامش 

( دج)الدكاء سعر  الجممة لمكزع الربح ىامش لمصيدلي الربح ىامش
01 – 70 50 % 20 %
71 – 110 33 % 15 %
111 – 150 25 % 12 %
% 20 فكؽ فما – 151 10 %

 Yasmine Ferroukhi, La lourde facture du medicament en algerie le 23.05.2005 du site: المصدر

www.santemaghreb.com 

 فييا الربح ىامش يككف ،(فكؽ فما- دج151)المرتفع السعر مستكل عند تقع التي األدكية أف نجد الجدكؿ خالؿ مف
 زاكية مف ك. السكؽ في المكجكدة األدكية مف% 90 مف أكثر تمثؿ ك المستكردة، األدكية كؿ تقريبا ىي ك كبيرا،
 عمى الثمف الباىضة األدكية مف الصنؼ ىذا إستيالؾ تشجيع الصيادلة مصمحة مف يككف ربح، أعمى تحقيؽ
. كبيرة ربح ىكامش مف لإلستفادة ذلؾ ك الجنيسة حساب

http://www.santemaghreb.comla/
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 يتضح فرنسا، ك الجزائر مف كؿ في األصمية ك الجنيسة األدكية أسعار في الربح ىكامش بيف المقانة خالؿ مف ك
 في المنتجة الجنيسة األدكية مف بدال فرنسا مف المستكردة األصمية األدكية شراء ك الستيالؾ محفزات ىناؾ بأف

. الجزائر
 منو يستفيد الذم الربح ىامش نجد. فرنسا ك الجزائر مف كؿ في دج 1000 سعره أصميا دكاءا- مثال – أخذنا فمك

 في المقدر ك السعر في المنخفض الجنيس الدكاء حالة في بينما. البمديف كال في دج 166,67 نفسو ىك الصيدلي
 األصمي الدكاء بيع مف عميو يتحصؿ الذم اليامش نفس بيعو مف يربح فرنسا في الصيدلي فإف دج 400 بػ مثالنا

.   دج 66,67 قدره ىامش عمى سكل يتحصؿ لف الصيدلي فإف الجزائر في بينما. األغمى
 فرنسا ك الجزائر مف كؿ في األصمية ك الجنيسة األدكية أسعار في الصيدلي ربح ىامش مقارنة

 1000(: Princeps)األصمي الدكاء 
 دج

(: Générique)الجنيس الدكاء
 دج 400 

 في الصيدلي ربح ىامش
 الجزائر

 دج 66,67 دج 166,67

 في الصيدلي ربح ىامش
 فرنسا

 دج 166,67 دج 166,67

( بتصرؼ )427ص سابؽ، مرجع بكشنافة، صادؽ: المصدر
 في الصيدلي ربح أف ككف الجنيس لممنتج التركيج أك كصؼ عمى تشجع ال الجزائر في  السياسة ىذه أف يتضح
 طبعا كىك جنيسي منتكج بيع عند عميو يحصؿ ما أضعاؼ ثالثة بنحك يقدر طبعا مستكرد كىك األصمي المنتكج
 الجنيس ك األصمي الدكاء بيف ما لمصيدلي اليامش نفس تمنح التي فرنسا في ذلؾ مف العكس عمى محميا، منتج
. (15)الجنيس المحمي المنتج بيع تشجع حتى
 في البعد ىذا الدكلة تغفؿ ال أف يجب ليذا. الربح ييمو تاجر النياية في الصيدلي بأف نقكؿ تجعمنا المقاربة ىذه إف

 إستيالؾ تشجيع خالليا مف يراد لألدكية سعرية سياسة كضع عند الربح ىامش مشكؿ معالجة يجب ك المسألة،
 تعمؿ التي فرنسا ك ألمانيا، أ،.ـ.ك منيا الجنيسة، لألدكية دعما تقر التي الدكؿ مف كثير تفعؿ كما الجنيسة، األدكية
 . (16)المرجعية األسعار تطبيؽ خالؿ مف المحتممة خسائرىـ لتعكيض لمصيادلة تفضيمية صيغ منح عمى
 

: األدوية تعويض مشكل .3
 السياسة ىذه في ميما دكرا اإلجتماعي الضماف يمعب ك. الصحية السياسة في األساس العنصر الدكاء يعتبر

 البمد الجزائر يعتبر ك. (17)الدكاء يستيمككف الجزائرم الشعب مف% 31 أف إذ ليا، المالي المؤسساتي السند باعتباره
 نسبة يؤمف ك المكاطنيف، مف% 80 يغطي حقيقي، إجتماعي تأميف نظاـ يستخدـ ك يممؾ الذم الكحيد اإلفريقي
 قيمة تراعى لـ إذا اإلجتماعي الضماف حسابات عمى تنعكس الدكاء قيمة أف إال .(18)لممؤمنيف الدكاء نفقات مف كبيرة

 اإلجتماعية لمتأمينات الكطني لمصندكؽ بالنسبة دج مميار 47 األدكية تعكيض نفقات بمغت حيث التعكيض،
CNAS الضماف نفقات كانت ك. (19)الصندكؽ نفقات مف% 40 نسبة تمثؿ ما ىي ك ،2005 سنة فقط 

. (20)السنة نفس في دج مميار 105 عاـ بشكؿ الصحة مجاؿ في إلجتماعيا
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 أف كما.(21)محميا مصنكع 31 منيا التعكيض، مف دكاءا 134 اإلجتماعي لمضماف الكطني الصندكؽ ألغى ليذا
 تشجع ال جدا ضئيمة نسبة ىي ك ،%25 تتجاكز ال% 35 بػ الدكاء سكؽ في المقدرة الجنيسة األدكية تعكيض نسبة
.  الجنيس الدكاء استيالؾ ك إنتاج عمى أبدا
 األدكية قائمة بتحييف المتعمؽ الكزارم المقرر عمى الحككمة طرؼ مف 03/04/2008 يـك المصادقة تمت ليذا

 يعادؿ ما ىك ك دكلية، تسمية 295 إلى المرجعية لمتسعيرة الخاضعة األدكية عدد رفع قررت حيث. لمتعكيض القابمة
 المنتجمة األدكية تعكيض عدـ قرار يبقى ك. (22)دكلية تسمية 116 تتجاكز ال كانت بعدما تجارية، تسمية 2156
. المعكضة غير األدكية عمى الطمب لضعؼ تماما عمييا يقضي ىك بؿ. الكطنية الصناعة صالح في ليس محميا
 نجاح أف أم .لمضركرة إال المعكضة غير األدكية يتجنب ك المعكضة، األدكية شراء إلى يمجأ المريض أف حيث

 تشجيع خالؿ مف لتحقيقو الدكلة تسعى ما ىك ك جية مف األدكية أسعار بانخفاض مرىكف الكطنية الدكائية الصناعة
 انخفاض ييمو الذم األدكية، ليذه اإلجتماعي الضماف صندكؽ تعكيض بمدل أخرل جية مف ك. الجنيسة األدكية
.  التعكيض تكمفة مف لمتقميؿ أسعارىا

 أساس عمى ،(23)الجنيس بالدكاء المرتبط المرجعي السعر أساس عمى الدكاء تعكيض الجزائر قررت ىذا أجؿ مف
 سيجنييا التي األرباح اإلجتماعي الضماف ك العمؿ كزارة قدرت لقد ك. الغالب في% 80 بػ تقدر قصكل تسديد نسبة

 األدكية نفقات أف ك. سنتيـ مميار 400 بػ المرجعي السعر تطبيؽ بعد اإلجتماعي لمضماف الكطني الصندكؽ
. (24)2006 سنة% 7 إلى 2003 سنة% 30 مف تراجعت

 ألنو األكلى بالدرجة الصيدلي تراعي شاممة نظرة تككف أف كجب تعكيضو ك الدكاء سعر مشكؿ تحميؿ خالؿ مف
. فيو الربح ىامش يراعي ك الدكاء يبيع تاجرا أخيرا ك أكال يبقى
 المكارد تكزيع إعادة ك األدكية، مصاريؼ ترشيد ىك األدكية لتعكيض المرجعي التسعير كراء مف المقصكد اليدؼ ك

 اليدؼ ىذا إلى التكصؿ يتـ ك أخرل، صحية بعالجات التكفؿ مستكيات تحسيف إلى لتكجو إقتصادىا يمكف التي
: (25)خالؿ مف
. كمفة األقؿ الجنيسة األدكية استيالؾ ك منح ك كصؼ عمى اإلجتماعييف المؤمنيف ك الصيادلة ك األطباء تحفيز- 
 يعدكف الدكاء، سكؽ في األطباء، أف كما. لمدكاء الكاصؼ باعتباره األكبر الدكر الطبيب يمعب الشأف ىذا في ك

 لألطباء، األساس، في منتكجاتيـ، يبيعكف بأنيـ المخابر أصحاب يصرح إذ. الصيدلية لممخابر الحقيقييف الزبائف
 أك النجاح يصنعكف الذيف ىـ األطباء بأف بكضكح يكشؼ ىذا. لممرضى الدكاء كصفات يحرركف أنيـ أساس عمى
 األقؿ الدكاء لو يصؼ ك المريض، مصمحة يراعي الذم ىك المحايد الطبيب أف غير. (26)دكاء لكؿ التجارم الفشؿ
 .المطابؽ العالجي األثر ذا سعرا
 في حصصيـ عمى بقكة ستؤثر التعكيض آلية أف باعتبار األدكية مخابر بيف السعر مجاؿ في المنافسة تشجيع- 

. السعر تخفيض أجؿ مف الكطنية السكؽ
 أف منخفضة، أسعار ذات أدكية باعتبارىا الجنيسة األدكية تشجيع عمى الحرص مف إنطالقا الضركرم، مف أنو غير

 األدكية مف سعرا أكبر جنيسة أدكية تكجد أف اليعقؿ حيث  لمفكضى، عرضة تتركيا ال ك األسعار، الدكلة تضبط
 لمصيادلة الكطنية النقابة قامت جنيس دكاء 174 مف عينة ضمف منتكج 17 في بالفعؿ كجد ىذا أف إال. األصمية

 . (27)أسعارىا حكؿ بتحقيؽ 2001 مارس في
: (28)ضمنيا يندرج الجنيسة األدكية لتشجيع كطنية سياسة عمى إعتمدت الجزائر فإف سبؽ لما كخالصة ك
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. اإلجتماعي الضماف قبؿ مف لمتعكيض القابمة لألدكية المرجعي السعر إدراج. 1
. الجنيسة األدكية تشجيع مبدأ يخدـ بما األدكية مجاؿ في الربح ىكامش في النظر إعادة. 2
 مف يستفيد أف لمصيدلي تسمح اإلجتماعي الضماف صندكؽ مع المتعاقديف الصيادلة مع جديدة إتفاقية إبراـ. 3

 إطار في المباعة الجنيسة األدكية مف% 80 إلى يصؿ أف شريطة المخفض المبمغ مف% 50 إلى يصؿ تسبيؽ
 .اإلتفاقية

 
: الخاتمة

عدـ كجكد لقد حاكؿ البحث إبراز أىـ العكامؿ التي تعتبر عكائؽ أماـ تنمية ك تطكير الصناعة الصيدالنية مستنتجا  
تعكسيا ضبابية في المنظكمة القانكنية الصحية، ك كذا .رؤية إستراتيجية كاضحة لتطكير الصناعة الكطنية لمدكاء

تخبط في التكجيات التي تشجع إستيراد الدكاء الجنيس مف جية، ك ال تمنح دعما حقيقيا لمصناعة المحمية القائمة 
: ليذا يكصي البحث بما يمي. عمى إنتاج الدكاء الجنيس نفسو مف جية أخرل

ضركرة تكفر رؤية كاضحة مف أجؿ تنمية ك تطكير ك دعـ صناعة الدكاء الكطنية ، تدعميا قكانيف صحية ك - 
.   تجسدىا إجراءات ميدانية مممكسة

تسطير إستراتيجية ك سياسة صحية كاضحة مبنية عمى تشجيع إستيالؾ الدكاء الجنيس، مف خالؿ دعـ ك  - 
حيث أف مستقبؿ . مساندة الصناعة الدكائية الكطنية، ك تعكيض أدكيتيا مف طرؼ صندكؽ الضماف اإلجتماعي

 . الصناعة الصيدالنية في الجزائر يرتبط إرتباطا كثيقا بيذه السياسة

ك كذا إستعماؿ . ضع سياسة دكائية تقـك عمى آليات تشجيع األطباء ك الصيادلة القتناء األدكية الجنيسةك-  
ك إعطاء األكلكية األسماء الجنيسة في دفاتر العيادات ك نشرات اإلعالـ الصيدالني ك غيرىا مف المطبكعات، 

  .لتسكيؽ ك تركيج األدكية المحمية مف خالؿ القنكات المسيمة  لذلؾ

 
 :اليوامش

                      (1) Le Jeune Afrique, le 3.2.2008   
، مأخكذ مف 2007 ديسمبر28 مميار يكرك كاردات الجزائر مف الدكاء ىذا العاـ، مقاؿ بتاريخ 1,24كامؿ الشيرازم، ( 2)

 .2008.04.04 ، تـ تصفحو يـك http://64.27.100.63/Elaphweb/Economicsالمكقع
. مطابقة غير أدكية يستيمؾ الجزائرم: اإلستيراد جشع ك الفساد بسبب بككركح، الكىاب عبد( 3)

www.maktoobblog.com ، 05/04/2008 يـك تصفحو تـ .
،الجزائر،لجنة السكاف ك الحاجات اإلجتماعية،مشركع تقرير حكؿ (CNES)المجمس الكطني اإلقتصادم ك اإلجتماعي (4)

 .24 ص.2001، نكفمبر-أرضية مف أجؿ نقاش إجتماعي- الدكاء
. 25ص المرجع، نفس( 5)

 تنمكية أية رؤية :بعنكاف الصيدلة في لممتعامميف الكطني اإلتحاد نظمو الذم العممي المؤتمر أثناء الكزير السيد تصريح( 6)
 أيضا ينظر. األكراسي بفندؽ 2007 أكتكبر 23-22 يكمي الجديدة، الدكلية الظركؼ ظؿ في الجزائرية الصيدالنية لمصناعة

El watan, du 23 octobre 2007  

(7) Joseph ROCHER, Pistes de negociation a l omc pour le renforcement de l industrie 

pharmaceutique algerienne dans le cadre de la politique de sante du pays, SEMINAIRE  

“Quelles perspectives de développement pour l’industrie  algérienne dans le nouveau contexte 

international ?” UNOP,Alger 22-23 octobre 2007  
(8) www.moheet.com/04/04/2008 

http://www.maktoobblog.com/
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(9) Florence couasnon, Le Marche pharmaceutique mondiale en 2006, SEMINAIRE  “Quelles 

perspectives de développement pour l’industrie pharmaceutique  algérienne dans le nouveau 

contexte international ?” UNOP,Alger, Hotel El aurassi, 22-23/10 2007.     (10 ) ،كماؿ الشيرازم
يدعك إلى إنياء احتكار المخابر الفرنسية لسكؽ الدكاء" صيداؿ"مدير www.Elaph.com/ElaphWeb/3/4/2008 بتاريخ . 

2/4/2008  
. المرجع السابؽ بككركح، الكىاب عبد( 11)
 3/4/2008 بتاريخ 5286 عدد الخبر، لجريدة UNOP لػ العاـ األميف( 12)

(13) Kerrar, PROPOSITIONS REGLEMENTAIRES POUR LE SOUTIEN DE L’INDUSTRIE 

PHARMACEUTIQUE ALGERIENNE, SEMINAIRE  “Quelles perspectives de  

développement pour l’industrie pharmaceutique algérienne dans le nouveau contexte 

international ?” UNOP,Alger, Hotel El aurassi, 22-23 octobre 2007. 

 يضـ ك. 1999 سنة أنشىء ،الذمUNOPاالصيدلة في لممتعامميف الكطني اإلتحاد في األعضاء لممؤسسات بالنسبة( 14)
 ,4ASANTE, ALDAPH, AVENTIS, BIOPHARM, GROUPE SANTE, IMA, LDM :ىي مؤسسة 27

LGPA, LPA, MERINAL, OFFICINA, GENERICLAB, PRODIPHAL, SAAP, SOMEDIAL, 

SOPROPHAL, TRUST PHARMA, UPC, VECOPHARM, IBERAL, PROPHARMAL, 

RODIMED, PHARMALLIANCE, GLAXO SMITH KLINE ALGERIE, SANDOZ SPA, 

CONTINENTAL PHARM, LABORATOIRES SALEM  .ينظر www.unop-dz.org 
 Yasmine Ferroukhi, La lourde facture du medicament en algerie le 23.05.2005 du site: المصدر

www.santemaghreb.com 
حالة مجمع -صادؽ بكشنافة، اآلثار المحتممة النضماـ الجزائر لممنظمة العالمية لمتجارة عمى قطاع صناعة األدكية( 15)

. 427 ص ،2007، رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية العمـك اإلقتصادية ك عمـك التسيير، جامعة الجزائر، -"صيداؿ
  2007 04 27 بتاريخ اليكمي، الشركؽ( 16)

(17) Le Maghreb, le 23/10/2007.  

(18 )Trân Van Thinh Paul جارة تنظمة اؿـ لدل ك جنيؼ، في المتحدة األمـ ىيئة لدل األكركبية لمجنة سفير أكؿ
. 10. 15 بتاريخ El Watan جريدة مع حكار في  التنمية مسائؿ في متخصصة. 1994 سنة حتى 1979 سنة مف الميةعاؿ

2007 .
(19)Ait said malik, Impact de la production national sur les depenses de remboursement du 

marche, SEMINAIRE  “Quelles perspectives de développement pour l’industrie 

pharmaceutique  algérienne dans le nouveau contexte international ?” UNOP,Alger, Hotel El 

aurassi, 22-23 octobre 2007. 
 ك الجنيسة األدكية حكؿ المينييف اليكميف ضمف. لكح الطيب السيد اإلجتماعي، الضماف ك العمؿ كزير مداخمة( 20)

 مام 8-7 يكمي الحامة، مكتبة:الجزائر الجزائر، في الصحية المنتكجات
2006.www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/communication/2006/co_070506_ar.doc 

. 41 سابؽ،ص مرجع اإلجتماعي، ك اإلقتصادم الكطني المجمس( 21)
 www.elayam-dz.com 5/4/2008 بتاريخ ،765 عدد األياـ، جريدة(22)
 يككف ك لمدكاء، اقتنائو عند المريض عميو يحصؿ الذم التعكيض ىك: األدكية لتعكيض المرجعي السعر معنى(. 23)

 أصبحت لقد ك. األصمي الدكاء سعر عف% 30 بػ األقؿ عمى سعره يقؿ الذم الجنيس شكمو في الدكاء سعر كفؽ التعكيض
. 2006 ابريؿ 16 تاريخ منذ بالدنا في سارية األدكية لتعكيض المرجعية التسعيرة

 .السابؽ المرجع األياـ، جريدة( 24)

  http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/presse/2005/pr_261205_AR.htm (25) 

http://www.unop-dz.org/
http://www.unop-dz.org/
http://www.santemaghreb.comla/
http://www.elayam-dz.com/
http://www.elayam-dz.com/
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 مرتفعة كانت إف ك حتى لممرضى، كصفيا ك منتجاتيا تركيج أجؿ مف األطباء تغرم العمالقة الشركات نجد ليذا ك( 26)
 ىدايا  مثؿ عينات الدكاء المجانية أك األدكات المكتبية، كما قد يصؿ األمر إلى تجديد عيادة ك باىضة حكافز مقابؿ السعر

الطبيب عمى حساب الشركة، كاشتراكو في المؤتمرات العممية العالمية، كرحالت صيفية، كفي حالة األطباء أصحاب 
المستشفيات كالمراكز الطبية الكبيرة ممف ليـ القدرة عمى تحريؾ سكؽ األدكية لصالح شركة معينة يتـ حصكلو عمى نسبة مف 

، لمزيد مف المعمكمات حكؿ ىذا المكضكع  ينظرالمكقع "البيزنس القذر"مبيعات أدكية الشركة؛ كىك ما يطمؽ عميو البعض 
 يـك تصفحو تـ ،www.islamonline.net/servlet/Satellite  مكقع قصير، مستقبؿ ك كبير دخؿ سميماف، إنتصار

2008.03.07 
  .34 سابؽ،ص مرجع ،(CNES )اإلجتماعي ك اإلقتصادم الكطني المجمس( 27)

 .مرجع سابؽ. لكح الطيب السيد اإلجتماعي، الضماف ك العمؿ كزير مداخمة( 28)
 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite
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" حالة الجزائر" و سبل تدعيم   قدراتيا التنافسية  تأىيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

  

  بمحـاج  فراجـي

 خايؼت بشار- قسى انؼهٕو االقخصاديت 

 

 

   إف االندماج في الحركة االقتصادية اإلقميمية كالعالمية، يتطمب مف جية إجراء تعديالت ىيكمية عمى  :الممخص
المستكل الكمي تعكد عمى المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة بالنفع كتتمكف مف التكييؼ مع الفضاء االقتصادم 

 .الدكلي،ذلؾ مف خالؿ زيادة كفاءتيا اإلنتاجية كرفع قدراتيا التنافسية، كمف جية أخرل تحسيف أدائيا  كمرد كديتيا
: ك سكؼ نتطرؽ مف خالؿ  ىذا المقاؿ الى المحاكر التالية 

. التنمكيةكأىميتيا مفيـك ك خصائص المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة - 
 .تأىيؿ المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة-

كالمتكسط في الجزائر  الصغيرة لممؤسسات التنافسية القدرة تطكير ك تدعيـ سبؿ- 
   

 :المقدمة

إف المؤسسة مرت بتغيرات مسايرة لألنظمة االقتصادية كاالجتماعية التي عايشتيا المجتمعات، كقد شغمت  
المؤسسة االقتصادية باؿ الكثير مف المفكريف االقتصادييف عبر مختمؼ األزمنة باعتبارىا نكاة النشاط االقتصادم، 
إذ عرفت أشكاليا كأنماطيا تطكرات كبيرة كفقا لمقتضيات التطكر العالمي كالتكنكلكجي السريع خاصة في القرف 

كالجزائر في ظؿ التحكالت االقتصادية كالمتغيرات العالمية المعاصرة اتجيت إلى التغير التدريجي لمسياسة  .العشريف
االقتصادية باالعتماد عمى قكل السكؽ، كقد سمحت بإعادة االعتبار لممؤسسات الخاصة كاالعتراؼ بالدكر الياـ 
الذم يمكف أف تمعبو في التنمية الشاممة، كقد كاف نتيجة ذلؾ بركز قطاع المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كقاطرة 

 كزارة مكمفة بقطاع المؤسسات الصغيرة 1994حقيقية لمنمك االقتصادم، كفي ىذا السياؽ أنشأت في سنة 
كالمتكسطة لتتكفؿ بميمة تييئة المحيط المالئـ كالظركؼ المكاتية لترقية كتأىيؿ نشاط ىذه المؤسسات كؿ ىذا 

أعطى مجاال كاسعا كدعما قكيا لتنمية كترقية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة،كمع ذلؾ فإف القطاع ما زاؿ ىشا ك 
غير قادر عمى المنافسة كمعرضا لمعديد مف العراقيؿ كمشاكؿ التمكيؿ ك العقار باالضافة الى الجانب التنظيمي ، 

.  االنتاجي  ك التسكيقي 
: مفيوم و خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأىميتيا التنموية

 المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة ، كثيرا مف الجدؿ في األدب االقتصادم ، رغـ كجكد ك  تحديد مفيـك  أثار 
ك المتكسطة في كافة دكؿ العالـ النامي ك المتقدـ عمى حد السكاء ، فالغرض مف كضع  إنتشار المؤسسات الصغيرة
 ( : 1)ك المتكسطة جد ميـ لألسباب التالية  تعريؼ لممؤسسات الصغيرة 
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تحديد أعضاء القطاع ك بمعنى آخر المجمكعات المستيدفة حتى يتمكف المسؤكلكف مف إتخاذ القرارت التحفيزية - 
. لفائدة المنظميف 

تيسير جمع البيانات عف ىذا القطاع إلستخداميا في كضع تقارير عف التقدـ في عممية التنمية اإلقتصادية، - 
 .كتقديـ اإلستشارات ليذه المنشأة حكؿ الفرص االستثمارية كالعقبات كاالتجاىات الجديدة

ك نمك قطاع المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بصفة  كضع سياسة إقتصادية تشجع عمى النمك بصفة عامة ،- 
 خاصة 

تبني فيـ أفضؿ لدكر كأثر المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في النمك اإلقتصادم ، إال أف مفيـك ىذه المؤسسات - 
 ال يزاؿ يثير الكثير مف الجدؿ بيف األكساط اإلقتصادية الدكلية

ك المحمية ، كما أف الكثير مف الدكؿ يتعذر عمييا تحديد المفيـك إلختالؼ ك ضعيا اإلقتصادم  ك التنظيمي ، ك 
االختالؼ : (2)قد نجد عمى مستكل دكلة كاحدة عدة تعاريؼ لممؤسسات  الصغيرة ك المتكسطة ، ك ذلؾ راجع  إلى

كالتبايف المكجكد في النشاط اإلقتصادم  مف مؤسسة ألخرل، كاإلختالؼ المكجكد كذلؾ بيف درجة النمك 
إلخ لقد ....اإلقتصادم، كمدل التقدـ التكنكلكجي ، كمكانة ىذه المؤسسات في السياسات التنمكية مف دكلة ألخرل

رأينا فيما سبؽ أف تحديد تعريؼ دقيؽ لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة عمى أساس يرضي كيتفؽ عميو الجميع يشكؿ 
صعكبة كبيرة، لذلؾ تـ اإلعتماد عمى جممة مف المعايير يمكف اإلستناد عمييا في  محاكلة تحديد ماىية ىذه 

المؤسسات، ك ىذا رغـ كثرة ىذه المعايير كالتي تشكؿ ىي األخرل مشكمة في تحديد ىذه الماىية، فيي تشمؿ عمى 
سبيؿ المثاؿ ال عمى سبيؿ الحصر معيار عدد العماؿ، رأس الماؿ، مستكل التنظيـ، درجة اإلنتشار، كمية أك قيمة 

إلخ كقد يستخدـ أم مف ىذه المعايير منفردا كما قد يحتاج األمر ....اإلنتاج، حجـ المبيعات، مستكل الجكدة
كتكمف مشكمة ىذه المعايير في صعكبة اإلختيار المناسب بينيا  (.3)إلستخداـ أكثر مف معيار كاحد في نفس الكقت

 .المعايير الكمية ك المعايير النكعية: كما يمكف تصنيفيا إلى صنفيف ىما
 : تعريف الجزائر لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 المتضمف 2001 الصادر في 18-01يتمخص تعريؼ الجزائر لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في القانكف رقـ 
القانكف التكجييي لترقية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، كالذم إعتمدت فيو الجزائر عمى معيارم عدد العماؿ كرقـ 
األعماؿ حيث يحتكم ىذا القانكف في مادتو الرابعة عمى تعريؼ مجمؿ لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، ثـ تأتي 

:        منو لتبيف الحدكد الفاصمة بيف ىذه المؤسسات فيما بينيا عمى النحك التالي6،7بعد ذلؾ المكاد
(: 4)المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة1-

 1تعرؼ مؤسسة صغيرة كمتكسطة ميما كانت طبيعتيا القانكنية بأنيا مؤسسة إنتاج السمع كالخدمات تشغؿ ما بيف 
 عامؿ، كال يتجاكز رقـ أعماليا السنكم مميار دينار أكال يتجاكز مجمكع حصيمتيا السنكية خمسمائة مميكف 250ك

 .دينار مع إستفاءىا لمعيار اإلستقاللية

(: 5)أما تعريؼ كؿ مؤسسة عمى حدا ىك كالتالي
 عماؿ،  كتحقؽ رقـ 9تعرؼ المؤسسة المصغرة بأنيا مؤسسة تشغؿ مابيف عامؿ كاحد إلى : المؤسسة المصغرة- 

.  مالييف دينار10 مميكف دينار أك ال يتجاكز مجمكع حصيمتيا السنكية 20أعماؿ أقؿ مف 
 شخصا، كال يتجاكز 49ك 10تعرؼ المؤسسة الصغيرة عمى أنيا كؿ مؤسسة تشغؿ ما بيف : المؤسسة الصغيرة-

(. 6) مميكف دينار100 مميكف دينار أكال يتجاكز مجمكع حصيمتيا السنكية 200رقـ أعماليا السنكم 
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 عامؿ، كيككف رقـ أعماليا 250 ك50تعرؼ المؤسسة المتكسطة بأنيا مؤسسة تشغؿ مابيف:  المؤسسة المتكسطة
.  مميكف دينار500 ك100 مميكف دينار كمميار دينار أك يككف مجمكع حصيمتيا السنكية ما بيف 200محصكر بيف 

 (.7 )خصائص المؤسسة الصغيرة و المتوسطة

لممؤسسة الصغيرة كالمتكسطة خصائص تميزىا عف باقي المؤسسات األخرل كمف أىـ ىذه الخصائص نذكر ما 
:  يمي 

صغر حجـ كقمة التخصص في العمؿ، مما يساعد عمى المكازنة ك التكييؼ مع األكضاع االقتصادية المحمية 
. كالكطنية

 .محدكدية اإلنتشار الجغرافي إذ أف معظـ ىذه المؤسسات تككف محمية أك جيكية 

 سرعة اإلستجابة لحاجات السكؽ ذلؾ ألف صغر الحجـ 

ك قمة التخصص،كميا عكامؿ تسمح بتغير درجة مستكل النشاط أك طبيعتو عمى إعتبار أنو سيككف أقؿ كمفة بكثير 
 . مما لك تعمؽ األمر بمؤسسة كبرل

القدرة عمى االندماج في النسيج اإلقتصادم الكطني مف خالؿ تعدد األنشطة الناتج عف تعدد المؤسسات 
 .المستحدثة، كمف خالؿ ذلؾ إمكانية استحداث مناطؽ صناعية ك حرفية 

 نظاـ معمكماتي غير معقد يتالـز مع نظاـ القرار الغير معقد في ىذه المؤسسات، كبالتالي سرعة اإلعالـ  ك سرعة 
 إنتشار المعمكمة 

 إعتماد الخبرة ك القدرة الشخصية عمى كضع إستراتيجية رد الفعؿ أكثر مف اإلعتماد،عمى خطة إستراتيجية رسمية 
 .كصريحة 

 . ىيكؿ تنظيمي بسيط يعتمد عمى مستكل إشراؼ محدكد 

 . سيكلة التكييؼ مع المحيط الخارجي ليذه المؤسسات 

 ميما إختمؼ حجـ المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة، فإف إستقالليتيا المالية تبقى نسبية فيي مرتبطة بالنظاـ 
 .البنكي

 (.8) أىمية و دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

إف بداية اإلىتماـ بالمؤسسات الصغيرة ك المتكسطة كاف بعد إنييار األكضاع المالية خصكصا في منتصؼ 
ك خاصة عدـ قدرتيـ عمى اإلستمرار في إنشاء مؤسسات كبيرة كحتى في عدـ القدرة  الثمانينات في معظـ البمداف،

كما أف التحكالت اإلقتصادية العالمية كما صاحبيا مف تطبيؽ .عمى اإلحتفاظ بالمؤسسات التي كانت مكجكدة 
لبرنامج التعديؿ الييكمي خاصة برامج الخكصصة التي طرحت حتمية التنمية،ك تطكير المؤسسات الصغيرة 

فالتغيرات التي شيدىا العالـ ك التي نجـ عنيا تحرير .  كالمتكسطة في إطار الدكر المتزايد لمقطاع الخاص 
كالعكلمة فضال عف التقدـ في اإلصالح اإلقتصادم في العديد مف الدكؿ العربية، زادت مف أىمية القطاع  التجارة،

الخاص في عممية التنمية اإلقتصادية غير أف نجاح ىذا القطاع يعتمد عمى كجكد قطاع عاـ قادر عمى تكفير 
البنى األساسية المؤىمة لعممة التنمية، لذا فإف المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة تستطيع أف تساىـ في اإلنعاش  

اإلقتصادم كاإلجتماعي، نظرا لسيكلة تكيفيا كالتي تجعميا قادرة عمى الجمع بيف التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية، 
عادة إدماج العماؿ المسرحيف مف المؤسسات العمكمية، كبالتالي تخفض  ك تساىـ في تكفير مناصب عمؿ جديدة كا 

مف نسبة البطالة خاصة بعد عمميات الخكصصة التي تشيدىا الكثير مف البمداف النامية في إطار التعديالت 
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الييكمية، ك عميو فإف المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة تساىـ في عالج اإلختالؿ بيف اإلدخار، اإلستثمار، كدعـ 
مكانية زيادة الصادرات ك تحسيف الميزاف التجارم  كما تعد  .ميزاف المدفكعات مف خالؿ إحالؿ الكاردات كا 

المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة فرصة أكبر لظيكر منظميف جدد ، كىذا األمر يساعد عمى طرح أفكار جديدة مما 
يساىـ بشكؿ كبير في عممية التنمية ، خاصة إذا كاف باإلمكاف تكجيو المنظميف كمدىـ بالمشكرة الصائبة مف 

كيرتبط الجانب اإلقتصادم في الصناعات الصغيرة بجانب إجتماعي ىاـ ، فالمؤسسة  .خالؿ أجيزة متخصصة
الصغيرة تكفر فرص عمؿ ألفراد العائمة ، كما يساىـ بتعبئة مدخراتيـ كبذلؾ نجد أف اإلندماج بيف الجانبيف 

قتصادم عمى  اإلجتماعي  كاإلقتصادم يساىـ في إستثمار المدخرات، كما يساىـ في تحقيؽ تكازف إجتماعي كا 
المستكل اإلقميمي ، ككذلؾ ىناؾ زاكية أخرل مرتبطة بنمط تكزيع الدخؿ كقربو مف العدالة في ظؿ كجكد أعداد 

. كبيرة مف المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ك التي تعمؿ في ظؿ ظركؼ تنافسية 
  جتماعيا مف خالؿ قدرتيا عمى تكزيع النشاط كقد ثبتت أىمية المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة إقتصاديا كا 

اإلقتصادم خاصة في قطاع الخدمات ك الصناعات التحكيمية ، إذ تعتبر كسيمة لمتنمية المستدامة كاتضحت 
. نتائجيا في الدكؿ المتقدمة 

:   دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 
تمعب المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة أدكارا أساسية في المرحمة اإلنتقالية التي يعيشيا اإلقتصاد الكطني ذلؾ مف 

إنتاج سمع كسيطية كسمع بإنتاج مكاد تعكض المنتجات المستكردة  أك بتكسيع سمسمة منتجات إستيالؾ : خالؿ 
المؤسسة الصغيرة ك المتكسطة تشكؿ مصدر الدخؿ مف خالؿ األجكر المقدمة : تكزيع المداخيؿ .  النيائي

لممستخدميف فييا ك تساىـ في تكسيع الكعاء الضريبي الذم ييـ الجباية كبالتالي تعتبر مصدرا جديدا لتنمية إيرادات 
 .الدكلة مف خالؿ اإلقتطاعات الضريبية المختمفة كدفع فكائد القركض فيما يخص البنكؾ 

تساىـ المؤسسة الصغيرة ك المتكسطة بشكؿ إيجابي في تكظيؼ مناصب الشغؿ دائمة :  خمؽ مناصب شغؿ 
 . كتكزيعيا عمى مختمؼ القطاعات المختارة عند اإلستثمار 

تعتبر المؤسسة الصغيرة كالمتكسطة إحدل عكامؿ التنمية  اإلقتصادية الريفية،كذلؾ ألف التنمية : خمؽ تكازف جيكم 
اإلقتصادية كاإلجتماعية تتطمب تكجيو عدد مف اإلستثمارات نحك المناطؽ الريفية، كمف التجارب التي صارت 

مضرب األمثاؿ عند االقتصادييف بيف الرأسمالييف ىي التجربة اليابانية التي تعتمد عمى التعاكف بيف الريؼ كالمدف، 
فالمصنع في ىذه األخيرة يصنع تصميمات إعتمادا عمى المكاد األكلية التي يتحصؿ عمييا مف ىذا المصنع الكبير، 

 . ك يعتبر ذلؾ تكامال إقتصاديا جغرافيا كاضحا أثبت نجاحو مف خالؿ إتقاف العمؿ الصناعي

كذلؾ مف خالؿ مبادالت السمع كالمنتجات أم انتاج ك تكزيع كاضح ك ذك مستكل عالي،كعمى : خمؽ القيمة المضافة
ىذا فاف المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة تخمؽ قيمة مضافة معبر عنيا بالفرؽ بيف التكمفة المحتممة كاألرباح 

 .كاإليرادات المحققة

 العمؿ عمى  .تكفير المكاد األكلية لممؤسسات الكبيرة، مما يساعد عمى تقميؿ تكاليؼ التخزيف كزيادة حجـ المبيعات
إمتصاص فكائد األمكاؿ العاطمة ك المدخرات، ك العمؿ . تدريب ك بناء طبقة قيادية في المجتمعات كزيادة كمفتيا 

 .عمى تشغيميا ك المشاركة في أرباحيا 
  تأىيؿ المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة
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مف الخطأ تشخيص كضعية المؤسسة الجزائرية بعيدا عف االقتصاد العالمي، فالمرجعية ىنا أساسية ك ضركرية 
إلظيار النقائص ك القيكد التي أعاقت المؤسسة الجزائرية، فاإلصالحات المستمرة التي عاشتيا ىذه األخيرة لـ 

(. 9)تمكنيا بعد بمكاكبة التطكرات العالمية، خاصة بعد تغيير نمط التسيير المكجو إلى نظاـ اقتصاد السكؽ
 لقد أدل ىذا اإلصالح إلى إزالة العديد مف المؤسسات العمكمية التي لـ تعد باستطاعتيا تحقيؽ الربحية ك 

المنافسة، كأصبح مف الضركرم عمى الدكلة التكفؿ ببعض المؤسسات ك التي بمكانيا النجاة ك ىذا بمحاكلة تأىيميا 
يعتبر مفيـك التأىيؿ مف . كفؽ برنامج إصالحي مشترؾ بيف دكؿ االتحاد األكربي ك كزارة الصناعة ك إعادة الييكمة

المصطمحات الكثيرة التداكؿ في االقتصاد الجزائرم خاصة في السنكات األخيرة، ك قد ازداد استعمالو منذ سنة 
 ك ىك التاريخ الذم تـ فيو التفاكض مع دكؿ االتحاد األكربي، لقد تعددت المفاىيـ التي أعطيت ليذا 1998

ك ىك يجسد رغبة . المصطمح لكف جميا تنصب في ضركرة التأقمـ مع التحكالت ك التغيرات االقتصادية الدكلية
الجزائر في االنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة ك مشاركة التكتالت االقتصادية الكبرل، حيث تعبر ىذه الرغبة 
عمى نية الجزائر في االندماج في االقتصاد العالمي، ك ال يتحقؽ ذلؾ إال بمؤسسات ذات مستكل عالي مف األداء 

.  ك ىك العامؿ الغائب عف المؤسسة الجزائرية
في غياب شرط االندماج في االقتصاد العالمي دخمت المؤسسة االقتصادية الجزائرية في تطبيؽ إصالحات جذرية 

تحاكؿ فييا استدراؾ التأخر الذم يفصميا عمى المؤسسة المؤىمة دكليا، ك ذلؾ عف طريؽ كضع برنامج خاص 
بإعادة تأىيؿ المؤسسات في كؿ الجكانب، فال يمكف أف تتمكف المؤسسة الجزائرية مف مكاجية التنافسية الدكلية في 

.... حالة عدـ كجكد تأىيؿ عمى مستكل المنتجات،نظـ التسيير،اإلنتاج ك التسكيؽ
التأىيؿ يعني تطكير المؤسسة مف أجؿ أف تصبح قادرة عمى المنافسة مف ناحية الجكدة أك :مفيـك برنامج التأىيؿ

الكفاءة الداخمية في استخداـ مكاردىا،حتى تضمف شركط البقاء ك تحقيؽ مردكدية اقتصادية،فبرنامج التأىيؿ ىك 
عبارة عف مجمكعة اإلجراءات التي تتخذىا السمطات قصد تحسيف مكقع المؤسسة في إطار االقتصاد التنافسي، أم 

ك مالي عمى المستكل الدكلي،ك أف تتمكف مف تحسيف قدراتيا التنافسية خاصة في  أف يصبح ليا ىدؼ إقتصادم
إف ىدؼ   (.10)إطار عكلمة المبادالت ك ترابط السياسات االقتصادية الكطنية مع السياسات االقتصادية الدكلية 

برنامج تأىيؿ المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة ال يتعمؽ فقط بجانب اإلدارة أك التسيير ك إنما أيضا مجمكع الييئات 
كمما الشؾ فيو أف التحكالت التي يشيدىا العالـ دفع بالحككمة  .المؤسساتية المحيطة أك المتعاممة مع المؤسسة

الجزائرية إلى البحث عف تكفير المناخ المالئـ مف خالؿ السياسات كالممارسات االقتصادية كأدكاتيا المختمفة، التي 
تدعـ قدرات التنافسية لممؤسسات الكطنية، إف كجكد محيط اقتصادم يتميز بالمنافسة، يعتبر أحد المحددات الذم 
عادة الييكمة الجزائرية بإعداد برنامج  يحدد تنافسية المؤسسات الكطنية، كمف ىذا المنطمؽ قامت كزارة الصناعة كا 

 إلعادة تأىيؿ المؤسسات العمكمية كالخاصة، كما أنو ييدؼ إلى تكييؼ 2008 إلى 2000كطني يمتد مف سنة 
. أنظمة اإلنتاج كتحديثيا تماشيا مع التطكرات الحاصمة في أنظمة اإلنتاج في الدكؿ المتطكرة

 والمتوسط في الجزائر الصغيرة لممؤسسات التنافسية القدرة تطوير و تدعيم سبل

يمكف القكؿ بأف ىناؾ نكعيف مف المنافسة في دنيا األعماؿ، المنافسة المباشرة كالمنافسة الغير  ال:مفيـك التنافسية
مباشرة، ك المنافسة الغير مباشرة تتمثؿ في الصراع بيف المؤسسات القائمة في المجتمع لمحصكؿ عمى المكارد 

ك ىناؾ  .المتاحة،أما المنافسة المباشرة فيي تمؾ المنافسة التي تحدث في المؤسسات التي تعمؿ في قطاع كاحد
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تعريؼ آخر يرتكز عمى السكؽ ك مفاده أف التنافسية تقاس مف خالؿ أداء المؤسسة في السكؽ مقارنة بنظيراتيا، ك 
. ذلؾ استنادان إلى تقكيـ حصة السكؽ النسبية

(:  11)عكامؿ التنافسيػة
: ىناؾ ثالث عكامؿ أساسية تحد درجة المنافسة ك ىي

عدد المؤسسات التي تتحكـ في المعركض مف منتج معيف، فكمما زاد عدد المؤسسات كمما ازدادت شدة المنافسة * 
. بينيما ك العكس بالعكس صحيح

سيكلة أك صعكبة دخكؿ بعض المؤسسات إلى السكؽ، فكمما كاف مف السيؿ دخكؿ بعض المؤسسات الجديدة * 
 .ك تسكيؽ منتج معيف، كمما زادت شدة المنافسة، كالعكس صحيح إلنتاج

العالقة بيف حجـ المنتجات التي يطمبيا األفراد في السكؽ ك تمؾ الكمية التي تستطيع المؤسسات تقديميا ك * 
عرضيا مف ىذه المنتجات، فكمما زاد المعركض مف المنتجات عف المطمكب منيا كمما زادت شدة المنافسة ك 

 التنافسية القدرة بتعزيز االىتماـ إف :المتكسطة بالجزائر ك الصغيرة لممؤسسات التنافسية القدرة تعزيز .العكس صحيح

 ك المحمية األسكاؽ األجنبية في المنتجات منافسة ك الصمكد مف يمكنيا الجزائر في المتكسطة ك الصغيرة لممؤسسات
 ىذه الصناعات قدرة مف تحد التي العراقيؿ ك العقبات لكافة دقيؽ تشخيص ك فحص إجراء خالؿ مف كذلؾ الدكلية،

 قدرتيا  تعزيز إلى يؤدم بما القانكنية النصكص تتعدل عممية ك ناجعة حمكؿ إليجاد بجدية العمؿ ك المنافسة عمى

 بشكؿ يعتمد المؤسسات ليذه لتنافسية القدرة تطكير بأف ىنا التذكير المفيد مف ك السكؽ، في بقائيا ضماف التنافسية ك

 ك جكدتو، تحسيف ك اإلنتاج تكاليؼ تخفيض عمى العمؿ :التنافسية لمقدرة المختمفة عمى المحددات التأثير عمى كبير
 ك الصادرات تنمية عمى يساعد ما ىك ك كالتسكيؽ، تكنكلكجيا اإلنتاج ك كاإلبداع التطكير ك البحث بنشاط االىتماـ
 األداة ىك التصدير أف باعتبار األسكاؽ العالمية في عالية تنافسية ميزة ذات تصديرية صناعات خمؽ ك تنكيعيا

 عمى الحصكؿ ك عمؿ جديدة فرص إيجاد ك األفراد معيشة بمستكل االرتقاء ك الحقيقي النمك معدؿ لزيادة األساسية

 انخفاض متكسط ك المحمية األسكاؽ ضيؽ لمشكمة العممية الحمكؿ مف يعد التصدير أف كما الصعبة، بالعممة مكارد

ىذا  في بو يعتدا مثاؿ الجنكبية ككريا ك آسيا شرؽ جنكب دكؿ تجربة تعد ك المتقدمة، الدكؿ مع مقارنة الفردم الدخؿ
 .المجاؿ 

ك الصغيرة الصناعات تدعيـ ك إنشاء إلى األكلى بالدرجة التكجو  ك محمية، إنتاج عكامؿ عمى تعتمد التي المتكسطة 
كالعمؿ عمى  المتقدمة، الدكؿ في مع نظيره مقارنة تكمفتو انخفاض مف استفادة العمؿ عنصر بكثافة التي تستخدـ
 .التبعية مظاىر تطبعو كال بالخارج غير مرتبط صناعي نسيج بناء ثـ ك مف اإلنتاج، مدخالت استيراد تقميص

ممارسة  ك دخكليا إجراءات تسييؿ ك المتكسطة ك الصغيرة الصناعات في األجنبية االستثمارات جذب عمى العمؿ
 جذب خالؿ مف المغربية ك التكنسية ك االستفادة مف التجربة الناشئة، لصناعاتنا امتيازات مف تكفره لما نشاطيا

 .....الغذائية، ك النسيجية كالصناعات الصناعات، إلى ىذه األجانب المستثمريف

 ،ك 2005سبتمبر  أكؿ منذ التنفيذ حيز األكركبي االتحاد مع الشراكة اتفاؽ دخكؿ ك السكؽ النفتاح نتيجة ك الجزائر في

عدـ  بحكـ ستزكؿ متكسطة ك صغيرة صناعات ىناؾ فإف لمتجارة، العالمية المنظمة إلى عضك بصفة االنضماـ اقتراب
 ىناؾ مؤسسات ك اإللغاء، نحك متدرج أك كمي ضريبي إعفاء إطار في المستكردة المثيمة المنتجات منافسة عمى قدرتيا

 إزالة .المنافسة  عمى قدرتيا لزيادة تأىيميا إعادة ك دعميا العمكمية السمطات عمى يجب غير أنو الصمكد يمكنيا أخرل
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 ميسرة، التمكيؿ بشركط تأميف كتدريب، مكاصالت ك طرؽ مف التحتية البنية بتكفير ذلؾ ك اإلدارية المعكقات ك القيكد

 .الرسـك ك الضرائب تخفيض التصدير، تشجيع

 :خاتمــــة

إف الخالصة العامة التي يمكف الخركج بيا مف ىذه الدراسة ىي ضركرة ترقية المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة 
لدفع بعجمة التنمية االقتصادية،رغـ اإلمكانيات المتاحة التي تتكفر عمييا الجزائر أف الكضعية االقتصادية مازالت 

تعرؼ تدىكرا ك اختالالت ىيكمية في نسيجيا الصناعي ك عمى تجارتيا الخارجية ، ألزمتيا تبني مجمكعة مف 
البرامج التصحيحية محاكلة منيا الخركج مف االنسداد االقتصادم ، ك البحث عف أنسب الطرؽ لمتكيؼ مع 

: التحكالت العالمية ك االندماج إيجابيا في االقتصاد العالمي ،كىذا يستدعي
تشجيع االستثمار خاصة في قطاع المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة التي أصبحت مركز التنمية في نظر - 

المفكريف االقتصادييف ك الخبراء مما يستمـز تسطير برامج لتأىيميا حتى تصبح أكثر تنافسية ك تكاكب التطكرات 
. العالمية

دارة العمؿ -  العمؿ عمى إنشاء المؤسسة المختصة بدعـ كتأىيؿ أصحاب المشاريع الصغيرة في عممية التسكيؽ كا 
كالتمكيؿ،كما يجب التكفؿ بيذا النقص خاصة منيا تدريب المنظميف ك اإلستفادة مف فرص التعاكف الدكلي في ىذا 

. المجاؿ
: المراجع 

 1- أىـ التجارب الدكلية الرائدة في مجاؿ دعـ ك تنمية المؤسسات الصغيرة ك : آيت زياف كماؿ ، إليفي محمد
المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة : ، الممتقػػى الكطني الرابع حكؿ   (محاكلة الستخراج الدركس منيا )المتكسطة 

. 2008 أفريؿ 14 ك13، سكيكدة ،  يكمي 1955 أكت 20كرىاف جديد لمتنمية في الجزائر،  جامعة 
 2 - التمكيؿ المصرفي لممؤسسات الصغيرة ك المتكسطة  مساىمة القرض الشعبي الجزائرم : ليمى لكالشي

CPA  -  مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجيستير في العمـك اإلقتصادية تخصص نقكد ك مالية، - ككالة بسكرة ،
 .2004/2005جامعة محمد خيضر بسكرة ، 

 3 - دار النيضة " إقتصاديات الصناعات الصغيرة ك دكرىا في تحقيؽ التنمية"صفكة عبد السالـ عكض اهلل
 .1953مصر سنة . العربية

 4 - ديسمبر 15 المكافؽ لػ 1422 رمضاف 30 صادرة يـك 77الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية ، العدد 
 ، يتضمف القانكف 2001 ديسمبر 12 المكافؽ لػ 1422 رمضاف 27 مؤرخ في 18- 01 ، القانكف رقـ 2001

 . التكجييي لترقية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة 

 5 - الممتقي " دكر ك مكانة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في تنمية االقتصاد الكطني" عبد القادر نكيبات
 المركز 2004ديسمبر15ػ14الكطني حكؿ  المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر بيف الرىانات كالفعالية 

 .الجامعي سعيدة 

 6 - 1996مؤسسة شباب الجامعة، مصر، " إدارة المشاريع ك األعماؿ صغيرة الحجـ" فريد راغب النجار  

 7 - ،1997عبد السالـ أبك قحؼ، التنافسية ك تغير قكاعد المعبة، مكتبة ك مطبعة اإلشعاع، اإلسكندرية. 

 8 - ،2002عمار بكشناؼ، الميزة التنافسية في المؤسسة اإلقتصادية، رسالة ماجيستر ، جامعة الجزائر. 

 9 -،2001يكسؼ بكمديف،تأىيؿ المنتجات التصديرية في إطار تسيير الجكدة الشاممة،رسالة ماجستير الجزائر 
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10-  Bouzar Chabha : Les contraintes de financement de la création des entreprises 

privées en Algérie , Colloque International sur la  Création d’entreprises et territoires , 
organiser par CREAD , Tamanrasset , le  03 et 04 Décembre 2006. 

11-Bendaida Houari : L’investissement dans les PME/PMI en algerie , séminaire 

national sur l’investissement et l’emploi en algérie , Faculté des sciences économiques 

et des sciences de gestion , université Djillali liabès de sidi bel-abbès , les 10 et 11 mai 

2005. 
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 الجزائري التشريع في  كأداة لحماية البيئةالمسبق الترخيص
  

  منصور مجاجي.د                                             
  الحقكؽ جامعة الدكتكر يحي فارس بالمديةكمية                                               

  

 :مقدمة
 النقؿ كسائؿ انتشار الصناعي كالتطكر التقني كالتكسع اليائؿ في استخداـ مصادر الطاقة المختمفة،كالتقدـ ساىـ    

 الصناعية المعاصرة ،في زيادة الحضارةك المكاصالت ككثافة استخداميا ،كما إلى ذلؾ مف طرؽ كأدكات كمنتجات 
 عمى لك كلعب اندفاع معظـ دكؿ العالـ نحك التصنيع ك التنمية،كحمـ الدكلة القكية ك ،  التدىكر البيئي ك تفاقمو

 الفعالة، التدابير شعكب العالـ بضركرة اتخاذ بيف  األصكات ذلؾ عمت إزاء. حساب البيئة دكرا كبيرا في ىذا الشأف
 كشيدت األعكاـ الماضية عقد عديد مف ، البيئيلمقاكمة األخطار الناجمة عف التقدـ التكنكلكجي ك محاربة التمكث 

 التمكث خاصة ك ك المحمية المتعمقة بمناقشة ك معالجة المشاكؿ البيئية    اإلقميميةالمؤتمرات العممية الدكلية ك 
براـ العديد مف المعاىدات كاالتفاقات المختمفة التي أرست   األساسية لحماية البيئة ،كما شيدت المعالـالبيئي،كا 

 إزاء . ىذه المشاكؿ مف كافة النكاحي العممية ك الفنية كاالقتصادية تعالجكسائؿ النشر تدفؽ عديد مف المؤلفات التي 
 بالبيئة ك المتعمقةأف يتدخؿ بالتنظيـ ك التكجيو لكؿ المسائؿ - كغيره- لزاما عمى المشرع الجزائرمصاركضع كيذا 

 التي أكجدىا في ىذا الصدد كفي التشريعيةحمايتيا مف كؿ ما يضر بيا ،كفي سبيؿ ذلؾ كمف خالؿ النصكص 
المؤرخ 03/10 القانكف رقـ بعدهالمتعمؽ بحماية البيئة،كمف 05/02/1983 في المؤرخ  83/03مقدمتيا القانكف رقـ 

 عمى جممة مف الكسائؿ القانكنية المشرع بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،اعتمد المتعمؽ 2003 /19/08في
 مف كؿ ما يضر بيا بصفة مباشرة أك غير مباشرة ،في الحاؿ لمبيئةالتي يمكف مف خالليا تجسيد الحماية الالزمة 

 الضبط أف تتدخؿ لسمطات بمقتضاه يمكف الذم " المسبقالترخيص" ىذه الكسائؿ نجد مقدمة ؿ،كفيأك في المستقب
 مف األخطار التي قد تنجـ عف ممارسة األنشطة البيئةمقدما في األنشطة الفردية التخاذ االحتياطات الالزمة لكقاية 

 " . خير من العالجالوقاية" مف فكرة نابع "وقائي "بشكؿ غيرآمف،فيك إجراء
 الالزمة اآللية القانكنية ؟ كىؿ نجح فعال المشرع الجزائرم مف خالليا في تجسيد الحماية بيذه المقصكد فما    

 لمبيئة؟
 : مف خالؿ النقاط اآلتيةسنتناكلو ما سنحاكؿ معرفتو مف خالؿ ىذا المكضكع الذم ىذا  
 . الترخيص المسبؽ تعريؼ: أكال
 . الترخيص المسبؽ في حماية البيئة دكر: ثانيا
  . الترخيص المسبؽ في التشريع الجزائرملنظاـتطبيقات :ثالثا
  . الترخيص المسبقتعريف: أوال
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 مف اإلدارة المختصة بممارسة نشاط معيف ال يجكز ممارستو بغير ىذا اإلذف ، ك الصادر ىك اإلذف الترخيص    
 تقتصر سمطتيا التقديرية كتكاد اإلدارة بمنح الترخيص إذا تكافرت الشركط الالزمة التي يحددىا القانكف لمنحو، تقـك

 .  تكافر ىذه الشركط ك اختيار الكقت المناسب إلصدار الترخيصمفعمى التحقؽ  
 الشركط دائـ ما لـ ينص فيو عمى تكقيتو،كيجكز تجديد الترخيص المؤقت بعد استيفاء الترخيص أف كاألصؿ    

 الالـز تكافرىا الشركط عادة ما يككف الترخيص بمقابؿ يتمثؿ في رسـك يدفعيا طالب الترخيص ضمف ،ك المطمكبة 
 يدفعيا طالب التي كعادة ما يحدد القانكف شركط منح الترخيص كمدتو ك إمكانية تجديده ك الرسـك ، إلصدار

 أف تتكافر فيو عدة صحيحا المسبؽ  الترخيصالترخيص ضمف الشركط الالـز تكافرىا إلصداره ،كيشترط لكي يككف 
 متى تكافرت الترخيصأف يككف الترخيص في الحاالت التي ينظميا القانكف ،كأف تمتـز اإلدارة بمنح :  ىىشركط

   . أك الترخيص كىنا تخضع لرقابة القضاء اإلذفشركطو التي حددىا القانكف ،كأف تككف ىناؾ ضركرة ممزمة ليذا 
 المختصة يتضٌمف اإلذف بممارسة نشاط معيف اإلدارة فالترخيص المسبؽ ىك عبارة عف قرار صادر عف كعميو     

   قرارا إداريا انفراديا يدخؿ في يعد،فالترخيص اإلدارم مف حيث طبيعتو 
  . ممارسة سمطات الضبط المخكلة لإلدارة قانكنا إطار

 
 . في حماية البيئةالمسبق الترخيص دور: ثانيا
 في تجسيد الحماية الالزمة لمبيئة ، فيك نظاـ مف خاللو تتمكف سمطة الضبط كبير اإلدارم دكر لمترخيص    

 مف األخطار التي قد المجتمع مف التدخؿ مقدما في األنشطة الفردية التخاذ االحتياطات الالزمة لكقاية اإلدارم
 المترتب عمى الترخيص ىك إزالة المكانع القانكنية األثرتنجـ عف ممارسة النشاط بشكؿ غير آمف ،كبالتالي فإف 

 الذم يقدر المشرع خطكرتو عمى المجتمع ك بالتالي يخضعو لنظاـ الترخيص النشاطالتي تحكؿ دكف ممارسة 
  . المسبؽ 

 مف األساليب الكقائية المانعة ،ككنو"  خير من العالجالوقاية " فالترخيص المسبؽ ىك أداة نابعة مف فكرةكعميو    
 المستقبؿ،كذلؾ عف النشاط مف ضرر بالبيئة سكاء كاف مباشرا أك غير مباشر ، في الحاؿ أك في ينجـلما قد 

 . الضررتكقيبتمكيف اإلدارة مف فرض ما تراه مالئما مف االحتياطات التي مف شأنيا 
 السيما التشريعات، النكع مف أساليب الضبط اإلدارم الخاص بحماية البيئة لو مجاؿ كاسع في ىذا كتطبيؽ    

 الخاص بضركرة 1910 أصدره نابميكف سنة الذم األكؿ ليذا األسمكب ىك المرسـك كالمصدر التشريعات األكركبية
  . أف تسبب أضرارا لمجكارشأنياالحصكؿ عمى ترخيص إلقامة مؤسسات مف 

 المبادئ مف العديد ،  المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 03/10 القانكف رقـ تضٌمف كقد      
مف ىذا القانكف (03) المادةتضمنتياالمجسدة لنظاـ الترخيص المسبؽ ، كأبرز مثاؿ عمى ذلؾ جممة المبادئ التي 

 باستعماؿ  ذلؾكيككف" األضرار البيئية باألولوية عند المصدروتصحيح النشاط الوقائي مبدأ "،كفي مقدمتيا نجد
 كبيرا المتكفرة ك بتكمفة اقتصادية مقبكلة،كيمـز كؿ شخص يمكف أف يمحؽ نشاطو ضررا التقنياتأحسف 

 .بالبيئة،مراعاة مصالح الغير قبؿ التصرؼ
 قنية لممعارؼ العممية ك التنظرا يجب بمقتضاه أال يككف عدـ تكفر التقنيات ،الذم" الحيطةمبدأ "أيضا نجد كما     

  لمكقاية مف خطر األضرار الجسيمة المضرة بالبيئة كالمناسبةالحالية،سببا في تأخير اتخاذ التدابير الفعمية 
 . الجزائرمالتشريع لنظاـ الترخيص المسبؽ في تطبيقات:ثالثا
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 : إطارالتنمية المستدامةفيالمتعمؽ بحماية البيئة 03/10الترخيص المسبؽ في القانكف رقـ /أ
المتعمؽ بحماية البيئة 2003مام 19المؤرخ في   03/10 التي يرمي إلى تحقيقيا القانكف رقـ األىداؼ بيف مف   
 مف شأنيا أف تمحؽ أنشطة إطار التنمية المستدامة،نجد كقاية المجتمع مف األخطار التي قد تنجـ عف ممارسة في

مف ىذا القانكف  (02) في المستقبؿ، إذ نجد المادةأكأضرارا بالبيئة سكاء كانت مباشرة أك غير مباشرة في الحاؿ 
 التمكثالكقاية مف كؿ أشكاؿ :...- البيئة في إطار التانمية المستدامة،عمى ما يميحماية تيدؼ:"تنص عمى ما يمي

 ."ك األضرار الممحقة بالبيئة ،كذلؾ بضماف الحفاظ عمى مككناتيا
 إلى تجسيد خالليا المشرع الجزائرم مف     سعى القانكنية التي الكسائؿ المسبؽ مف بيف  الترخيص كيعتبر   

 : ،كمف أمثمة ذلؾ نجد ما يمي03/10رفـالطابع الكقائي لمقانكف 
 بترخيص المصنفة حسب أىميتيا كحسب األخطار أك المضار التي تنجر عف استغالليا المنشآتخضكع      *

 في التشريع المعمكؿ بو،كمف عمييامف الكزير المكمؼ بالبيئة كالكزير المعني عندما تككف ىذه الرخصة منصكصا 
 .الكالي أك رئيس المجمس الشعبي البمدم 

يجارىا كعبكرىا  مؤسسات فتح خضكع      *  فتح مؤسسات ككذا تربية فصائؿ الحيكانات غير األليفة كبيعيا كا 
  .  أك أجنبي لمجميكر إلى ترخيصمحميمخصصة لعرض عينات حية مف حيكاف 

 عممية شحف أك تحميؿ كؿ المكاد أك النفايات المكجية لمغمر في البحر الحصكؿ عمى كؿ في اشتراط     *
 . يسممو الكزير المكمؼ بالبيئةترخيص
 كمراكز النشاطات ك المنشآت العمكمية أك كالشركاتخضكع األنشطة التي تمارس في المؤسسات     * 

 . ترخيص،في حالة إمكانية تسبب ىذه األنشطة في صخبإلىالخاصة،المقامة مؤقتا أك دائما، 
  

 : وتثمينوالساحل المتعمق بحماية 02/02 رقم نالترخيص المسبق في القانو/ب
 المتعمؽ بحماية 2002 فبراير 05 المؤرخ في 02/02 رقـ المشرع الجزائرم ىذا اإلجراء في القانكف عرؼ   

 : ما يميالمثاؿالساحؿ كتثمينو فنجد عمى سبيؿ 
 تتصؿ منشآت الترخيص بالقياـ بأعماؿ الردـ أك التصخير أك إقامة حكاجز في الشكاطئ بإقامة منحربط     * 

 . المنطقة المعنيةحمايةبممارسة خدمة عمكمية تقتضي بالضركرة التمكقع عمى شاطئ البحر أك بحتمية 
 ىذه عمى ترخيص مف أجؿ استخراج مكاد المالط مف الشاطئ كممحقاتو مع ضركرة خضكع الحصكؿ ضركرة    * 

 .التراخيص لدراسة التأثير عمى البيئة
  
 :   لالستعمال واالستغالل السياحيين لمشواطئالعامة المحدد لمقواعد 03/02الترخيص المسبق في القانون رقم/ ج

 منيا بالسباحة ك االستجماـ ك الخدمات المرتبطة بيا المصطافيف حماية ك تثميف الشكاطئ قصد استفادة بيدؼ    
 لحاجات المصطافيف مف حيث النظافة ك تستجيب منسجمة كمتكازنة لمشكاطئ تنمية  تحقيؽ، ك تكفير شركط 

 المحدد لمقكاعد العامة 2003 فيفرم 17 المؤرخ في 03/02 رقـ القانكفالصحة ك األمف ك حماية البيئة ،تضٌمف 
 عمى سبيؿ منيا السياحييف لمشكاطئ إجراء الترخيص المسبؽ في العديد مف الحاالت نأخذ كاالستغالؿلالستعماؿ 

 :المثاؿ ما يمي
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 عمى ترخيص مسبؽ مف الكالي المختص إقميميا ،كبناء الحصكؿال يسمح بفتح الشكاطئ لمسباحة إال بعد       * 
 الغرض ،كبعد اتخاذ الدكلة لجميع اإلجراءات الخاصة باألمف ك الدفاع الكطني ك ليذاعمى اقتراح لجنة كالئية تنشأ 

 . البيئةحماية
 : يرٌخص بفتحو نجد مايميحتىمف بيف الشركط الكاجب تكافرىا في الشاطئ       * 

 . سيارات مييئ ك بعيد عف أماكف السباحة ك االستجماـمكقؼ- 
 . صحية مالئمة تجييزات- 
 . المرتبطة باستغالؿ الشكاطئالتجييزات- 
  
 : و المتممالمعّدل المتعمق بالمياه 05/12الترخيص المسبق في القانون رقم / د

  المسبؽ المتعمؽ بالمياه المعٌدؿ ك المتمـ نظاـ الترخيص 2005 أكت 04 المؤرخ في 05/12 القانكف رقـ تضمف   
 : سبيؿ المثاؿ ما يميعمى العديد مف المكاضع ،نأخذ منيا في

 المكاد التي ال تشكؿ خطر تسمـ أك ضررا باألمالؾ أنكاعخضكع رمي اإلفرازات أك تفريغ أك إيداع كؿ      * 
 عمى رفض منح ىذا الترخيص،عندما تضر اإلفرازات أك المكاد محؿ المشرع أكد كقد ،العمكمية لمماء ،إلى ترخيص

 :باتيالترخيص بما 
 . عمى التجديد الطبيعي لممياهالقدرة- 
 . استعماؿ المياهمتطمبات- 
 . ك النظافة العمكميةالصحة- 
 . األنظمة البيئية المائيةحماية- 
 . العادم لممياهالسيالف- 
 . الترفيو الفالحي أنشطة- 

 بما في ذلؾ المياه المكجية لالستعماؿ الفالحي ك المياه غير المائيةعدـ إمكانية القياـ بأم استعماؿ لممكارد     * 
 طبيعييف ك معنكييف خاضعيف لمقانكف العاـ أك القانكف الخاص، عف طريؽ منشآت ك أشخاصالعادية مف طرؼ 

 . المختصةاإلدارةٌ بمكجب رخصة أك امتياز يسمـ مف قبؿ إال استخراج الماء أك مف أجؿ تربية المائيات  ىياكؿ
 الشركط ك مراعاة الذم يسمح باستعماؿ المكارد المائية ،كبدكف أم تعكيض في حالة عدـ ترخيص اؿيمغى    * 

 . المتخذة لتطبيقوالقانكنيةااللتزامات المترتبة عمى القانكف المتعمؽ بالمياه،كالنصكص 
  

 :خاتمة
 مف ضركرة التفكير قبؿ الفعؿ، مف منطمؽ نابع  إجراءالمسبؽ خالؿ ما تـ التطرؽ إليو،نستنتج أف الترخيص مف    
 مقدما في التدخؿ خير مف العالج،ك الحكمة مف فرضو تكمف في تمكيف سمطة الضبط اإلدارم مف الكقايةأٌف 

 ك المشٌيد مف األضرار المباشرة كغير الطبيعياألنشطة الفردية التخاذ االحتياطات الالزمة لكقاية البيئة بشقييا 
 . بشكؿ غير آمف النشاطالمباشرة،التي قد تنجـ عف ممارسة 

 مرتبطة إلى حد بعيد بمدل مالءمة المحيط الذم تكجد ،فإنيا بخصكص مدل فاعمية ىذه األداة في الجزائر أما    
 جزء مف منظكمة قانكنية كبرل،فيي متممة لنظاـ الحظر ك اإللزاـ ،كليا عالقة تشكؿفيو ،إذ مف المعمـك أنيا 
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 التييئة ك كبأدكات باإلدارة المكمفة بالبيئة ،باإلضافة إلى ارتباطيا بأدكات التخطيط االقتصادم عضكية
 . الظركؼ المكضكعية ىذهإلخ لذا سيككف مف الصعب تقييـ ليذه األداة بمعزؿ عف ...التعمير

  
 :  المراجعقائمة 

 .المراجع بالمغة العربية : اوال
 :  المؤلفات/-  أ
  لحؽ اإلنساف في بيئة مالئمة،مكتبة نيظة الجنائيةعبد الرحماف حسيف عالـ،الحماية :الدكتكر/-1 

 .1985الشرؽ،القاىرة،     
 .   1998 لمطباعة ك النشر،القاىرة،  الفنيةفرج صالح اليريش،جرائـ تمكيث البيئة،المؤسسة :الدكتكر/-2 
  .2004لمنشر،االسكندرية، في ضكء الشريعة، دار الجامعة الجديدة  البيئةماجد راغب الحمك، قانكف حماية : الدكتكر/- 3 
  .2002 القاىرة، القكم، الحماية الجنائية لمبيئة اليكائية، النسر الذىبي لمطباعة، عبدمحمد حسيف : الدكتكر /-4 
 .1990 المطبكعات الجامعية،الجزائر،اإلدارم،ديكافالدكتكر، عمار عكابدم ،القانكف /- 5 
  .1991المعارؼ،اإلسكندرية،الدكتكر عبد الغني بسيكني،القانكف اإلدارم،منشأة /- 6 
  . 2004، دار الفكر الجامعي،اإلسكندرية، -الضكضاء-العامةداكد الباز،حماية السكينة :الدكتكر/- 7 

 :الرسائل- /ب
 العقارم كالزراعي، كمية القانكف القانكنية لحماية البيئة، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماجستير في جميمة،الكسائؿحميدة     - 

. الحقكؽ، جامعة سعد دحمب، البميدة 
 :المقاالت- /ج

 كاإلنسانية،المجمد الشرعية كنعاف، دكر الضبط اإلدارم في حماية البيئة، مجمة جامعة الشارقة لمعمـك نكاؼ: الدكتكر    -
 . 2006الثالث ،العدد األكؿ،فبراير 

: القانونية النصوص- /د
، لسنة 10 العدد الرسمية المتعمؽ بحماية الساحؿ كتثمينو،الجريدة 2002 فبراير 05 المؤرخ في 02/02 رقـالقانكف /- 1 

2002 .
 السياحييف كاالستغالؿ  المحدد لمقكاعد العامة لالستعماؿ2003 فيفرم 17 المؤرخ في 03/02 رقـالقانكف /- 2 

. 2003،لسنة 11لمشكاطئ،الجريدة الرسمية،العدد
. 2003،لسنة 43العدد،  المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،الجريدة الرسمية،03/10 رقـالقانكف /- 3 
. 2005،لسنة60 الرسمية،العدد كالمتمـ،الجريدة  المتعمؽ بالمياه المعٌدؿ2005 أكت 04 المؤرخ في 05/12 رقـالقانكف /- 4 

 .المراجع بالمغة الفرنسية :ثانيا
1/-Michel Despax: droit de l'environnement, litec, paris, 1980.                                          
2/-Kiss alixandre et shelton dinach: traite du droit européen de l'environnement,              

agence supérieur pour l'enseignement supérieur et de la recherche, édition fusion roche, 1995  
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جريمة التعامل بشيك الضمان 
أحـمد دغـيش .        د

       جامعػة بشػار  
. ممخص

: ، ثـ انتقؿ إلى فرنسا بقانكف1765عيرؼ الشيؾ تاريخيا بيف التجار ألكؿ مرة في بريطانيا سنة 
. ، ليعالج جريمتي إصدار شيؾ بدكف رصيد كالتعامؿ بشيؾ الضماف30/10/1935:  ثـ قانكف14/07/1865

تأثر المشرع الجزائرم بآخر المستجدات التي تكصؿ إلييا المشرع الفرنسي فيما يتعمؽ بيذيف الجريمتيف، كما التعديؿ 
اتضح أف المشرع الجزائرم مف خالؿ تمؾ التعديالت بأنو .  إال نتيجة لذلؾ05/02: األخير لمقانكف التجارم بالقانكف

كاف يرمي إلى عصرنة طرؽ التعامؿ بكسائؿ الدفع عمكما، مع اإلنقاص مف صرامة اإلجراءات تجاه التعامؿ مع 
نياء االزدكاجية القانكنية بشأف المتابعة كالجزاء كالجريمة . جريمة إصدار الشيؾ بدكف رصيد خدمة لمصالح العاـ كا 

المشار إلييا ىنا ييطمؽ عمييا بجريمة التعامؿ بشيؾ الضماف، عمى أساس أف الشيؾ ال يصمح كأداة قرض بيف 
الشيؾ ال يصمح كأداة قرض بيف المتعامميف، كعدـ احتراـ ذلؾ يشكؿ جريمة التعامؿ بشيؾ الضماف . المتعامميف

. 374/03يعاقب عمييا قانكف العقكبات طبقا لممادة 
 

. مقدمة
ألنظمة المؤسسات المالية كالبنكؾ كالمصارؼ   مع تأسيس الدكؿ الحديثةةتاريخيا بالمكازا ظير الشيؾ

إلييا كظيفة حفظ الكدائع المنقكلة المساىمة في تنمية النشاط االقتصادم في المجتمع حيث أسند التجارية مف أجؿ 
ككاف ظيكره مرتبطا كذلؾ بالصعكبات .  محددةةمف المعادف الثمينة كالنقكد لفائدة مالكيا األصمييف في مقابؿ عمكؿ

 قالتي كاف يتمقاىا العميؿ عند حاجتو لسداد ديف عميو كحضكره بنفسو ميما بعيد مكاف عممو أك إقامتو، كاصطحاب
 لسند الديف ممف ىك بحكزة الدائف، لذا قاسترداد لمدائف إلى البنؾ ليتكلى سحب المبمغ المطمكب ثـ يسممو لمدائف بعد

ابتكرت البنكؾ دفترا يحتكم  عمى عدد مف الصككؾ مكتكبة عمى بياض، كتتضمف أمرا لمبنؾ بالدفع عند االطالع، 
، كبعدىا انتقؿ إلى فرنسا بقانكف 1765كقد عرؼ الشيؾ ألكؿ مرة في بريطانيا سنة . أطمؽ عمييا اسـ الشيؾ

، كتناكؿ ىذا القانكف عقكبة جرائـ الشيؾ بمختمؼ صكرىا عمى أساس جنحة النصب، إلى أف صدر 14/07/1865
 ليعالج ىذا األخير جرائـ الشيؾ بالتفصيؿ كالسيما جريمتي إصدار الشيؾ بدكف رصيد، 30/10/1935 قانكف

كلقد كاف ذيكع الشيؾ ككسيمة دفع أساسية داخمية كدكلية في أكاخر القرف التاسع عشر . كالتعامؿ بشيؾ الضماف
كبداية القرف العشريف كمع اختالؼ القكاعد التي تحكمو بيف مختمؼ البمداف سببا مف أسباب انعقاد مؤتمر جنيؼ 

 حكؿ  الشيؾ، كقد انتشر استعمالو ليس 1931 مارس 11:  كما نتج عف ذلؾ مف اتفاقيات دكلية في1930سنة 
فقط في األكساط المصرفية بؿ حتى في مجاؿ التجارة الدكلية عمكمان، كحؿ في كثير مف عممياتيا محؿ السفتجة، 

 المشار إليو سمفا بفرنسا، كىك القانكف 30/10/1935: ككانت ىذه اإلجراءات الدكلية سببا مباشرا في صدكر قانكف
كقد كردت أحكاـ الشيؾ في القانكف التجارم . الذم تأثر بو المشرع الجزائرم في سنِّو لنصكص القانكف التجارم
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 مادة 71الجزائرم ضمف الكتاب الرابع منو المتعمؽ بالسندات التجارية في بابو الثاني، فكردت ىذه األحكاـ ضمف 
/ 02/ 06 : المؤرخ في(02-05) يضاؼ إلييا نصكص التعديؿ الجديد الصادر بالقانكف رقـ (543 – 472)

 مادة الكاردة في الفصؿ الثامف مكرر 17:  المتضمف القانكف التجارم كىي59-75 المعدِّؿ كالمتمِّـ لألمر 2005
. 16 مكرر 526 مكرر إلى 526ابتداء مف المادة " في عكارض الدفع"مف الباب المشار إليو أعاله تحت عنكاف 

كفي ىذه التعديالت الجديدة نص المشرع الجزائرم عمى إجراءات جزائية جديدة بشأف المتابعة في مجاؿ جريمة 
إصدار شيؾ بدكف رصيد فيما يتعمؽ ببعض صكر ىذه الجريمة، كىي في أغمبيا إجراءات مصرفية محضة، كما 
أنيى المشرع مسألة االزدكاجية القانكنية في معالجة جرائـ الشيؾ مف حيث المتابعة كالجزاء، فألغى المشرع إثر 

 كاستبدلت كؿ (539-538)التعديؿ األخير لمقانكف التجارم النصكص الكاردة في ىذا األخير بشأف جرائـ الشيؾ 
كعمكما فجرائـ الشيؾ الكاردة في المادتيف .  مف قانكف العقكبات375 ك374إحالة لياتيف المادتيف باإلحالة لممادتيف 

األخيرتيف تتمثؿ في تزكير أك تزييؼ الشيكات، كقبكؿ استالـ شيؾ مزكر أك مزيؼ مع عمـ الفاعؿ بذلؾ طبقا لممادة 
كسنعالج . ج.ـ. ؽ374 ككذا جريمتي إصدار شيؾ بدكف رصيد كالتعامؿ بشيؾ الضماف طبقا لممادة ج.م.ق 375

فقط الجريمة األخيرة في مقالنا 
 .تجريم سموك الساحب والمستفيد: المبحث األول

 مف قانكف العقكبات الجزائرم في فقرتيا األخيرة تجريـ سمكؾ التعامؿ بالشيؾ ألجؿ 374تناكلت المادة 
كعميو ارتأينا . الضماف ك يشمؿ ىذا المنع كال مف ساحب الشيؾ كالمستفيد منو بصفتو قابال لو فقط أك ميظىيِّرا لو

تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف نتناكؿ في األكؿ مسألة تجريـ سمكؾ الساحب كالثاني نخصصو لمحديث عف تجريـ 
. سمكؾ المستفيد

 :نتناكؿ ىذيف المطمبيف كفؽ الشكؿ التالي
 .تجريم سموك الساحب: المطمب األول

ج في فقرتيا األخيرة فإف كصؼ الجريمة يصدؽ عمى سمكؾ الساحب كما .ع. ؽ374استنادا لنص المادة 
يصدؽ عمى سمكؾ المستفيد أيضا، طالما تَـّ التعامؿ بالشيؾ عمى أساس جعمو كضماف، كألف الشيكات بمختمؼ 
أنكاعيا ال تصمح قانكنا ككسائؿ لمضماف أك محال لمقركض، فالشيؾ أداة دفع فكرية كليس أداة قرض أك ائتماف 

كليذا أيعتًبر المجكء إلى التعامؿ بشيكات الضماف مف الحاالت التي ينشأ فييا الشيؾ بمقتضى غير . كحاؿ السفتجة
الساحب : مشركع، كىذا ألف إصدار الشيؾ عممية قانكنية تجسد لنا عالقة قانكنية بيف ثالثة أشخاص كىـ

كالمسحكب عميو كالمستفيد، كعميو يشترط الفقو كالقانكف أف تتقيد تمؾ العالقة بالمشركعية كفي مكاجية كؿ األطراؼ، 
كييعتبر مف قبيؿ عدـ المشركعية أف ينشأ شيؾ بمقتضى سبب غير . سكاء عند مرحمة إصداره أك عند تداكلو

مشركع، كأف ييسحب بغرض الكفاء بمبمغ ناتج عف عقد ال أخالفي أك محظكر، أك بغرض الحصكؿ عمى أمكاؿ 
كييمحؽ بيذه . ضركرية لمعب القمار مثال، كبالتالي ييحكـ ىنا ببطالف الشيؾ، ما عدا في مكاجية الحامؿ حسف النية

األسباب الغير مشركعة أيضا إصدار الشيكات أك قبكليا أك تظييرىا مع اقترانيا بشرط عدـ صرفيا فكرا أك في 
الساحب كالمستفيد عادة كما يحدث في : الحاؿ، بؿ بغرض جعميا كضماف، كىذا باتفاؽ كعمـ الطرفيف معا كىما

 .الكاقع العممي
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مَّـ لممقًرض مف طرؼ المقترض لكي يبقى الثاني :شيك الضمانكبناء عميو عيرِّؼ   بأنو ذلؾ الشيؾ المسى
تحت رحمة األكؿ، عمى أساس أف المقترض سيرتكب جريمة إصدار شيؾ بدكف رصيد لك قدـ المقرض حامؿ 

. الشيؾ ىذا األخير لممسحكب عميو مف أجؿ استيفاء قيمتو فكر إصداره مف طرؼ المقترض الساحب
. جنحة الساحب: المطمب األول

ج .ع. ؽ374كمف ىذا المنطمؽ يتحدد الركف المادم لجنحة الساحب مف خالؿ الفقرة األخيرة لنص المادة 
كيتمثؿ في صدكر السمكؾ المادم المشىكِّؿ لمجريمة ىنا، كىك إصدار الساحب لمشيؾ مع اشتراط عدـ صرفو فكرا بؿ 

كيحدث ذلؾ في أغمب األحياف عندما ينتفي عمميا كجكد مقابؿ . جعمو كضماف، كىذا باالتفاؽ مع المستفيد صراحة
الكفاء لدل المسحكب عميو، فيبقى الشيؾ مرىكنا لدل المستفيد كضماف لتسديد قيمة الديف الكاقع عمى عاتؽ 

الساحب، كعند عدـ استيفاء حامؿ الشيؾ لمقدار دينو يقـك عمميا بتيديد الساحب بضركرة الكفاء بالديف الحاصؿ 
ال سيمجأ إلى مقاضاتو بتيمة إصدار شيؾ بدكف رصيد كيدخؿ ضمف تسميـ الشيؾ كضماف عدة صكر . بينيما كا 

كفي ىذا الصدد قضت المحكمة العميا باف تسميـ  شيؾ إلى المستفيد مكقع . تسميـ شيؾ ميكقَّع عمى بياض: منيا
. عمى بياض ال يعفي صاحبو مف المسؤكلية الجزائية في حالة ما إذا قدـ الشيؾ لممخالصة ك تبيف أنو بدكف رصيد
كفي صكرة أخرل ييعتبر سمككا جرميا االتفاؽ الحاصؿ بيف الساحب كالمستفيد كىك تاجر، عمى أف ييسمِّـ األكؿ 

لمثاني الشيؾ بدكف ذكر قيمتو، عمى أف ييرد الشيؾ لصاحبو لتحديد المبمغ الكاجب دفعو بعد استالمو كامؿ 
كأما الركف المعنكم في جريمة إصدار شيؾ مف أجؿ الضماف فيقـك بمجرد تكافر القصد الجنائي العاـ، . البضاعة

كىك حيث تكفر اإلدارة مع العمـ بأركاف الجريمة دكف اشتراط سكء النية أك القصد الجنائي الخاص فسكء النية في 
، كحصكؿ االتفاؽ (الميقًرض)ىذه الجريمة يفترض قطعا كال يحتاج إلى إثبات بمجرد إصدار الشيؾ بتسميمو لممستفيد 
 .عمى عدـ صرؼ قيمتو في الحاؿ بؿ التريث لبمكغ مدة زمنية متفؽ عمييا بيف الطرفيف

 .جنحة المستفيد: المطمب الثاني
يتمثؿ الركف المادم قي جنحة المستفيد قياـ ىذا األخير بقبكؿ الشيؾ كاستالمو كضماف الستيفاء دينو عند 

حمكؿ أجمو، بأف كافؽ عمى شرط الساحب بعدـ صرفو في الحاؿ، أك كاف الشرط صادرا ابتداءن مف طرؼ ىذا 
كييعد قبكؿ الشيؾ كضماف المظير الثاني لمجريمة، كتعتبر المحكمة العميا بأف تسميـ شيؾ عمى بياض . المستفيد

كقبكلو عمى ىذا النحك ىما صكرتاف لتسميـ شيؾ كقبكلو عمى سبيؿ الضماف، كفي ىذا الصدد قيضي بأف اعتراؼ 
دانتيما كمف . المتيميف، األكؿ بإصدار شيؾ عمى بياض كالثاني بقبكلو لجعمو كضماف ال يحكؿ دكف متابعتيما كا 

صكر ىذه الجنحة أيضا إقداـ حامؿ شيؾ الضماف عمى تظييره ك ىك يعمـ بالظركؼ التي صدر فييا ىذا الشيؾ، 
كؿ مف أصدر أك قبؿ أك ظيَّر شيكا :"...  في فقرتيا األخيرة مف قانكف العقكبات بقكليا374كىذا لعمـك نص المادة 

 كأما الركف المعنكم في جنحة المستفيد مف شيؾ الضماف سكاء كاف ."كاشترط عدـ صرفو فكرا بؿ جعمو كضماف
قابال لمشيؾ فقط أـ ميظيِّرا لو فيتمثؿ في مجرد تكافر القصد الجنائي العاـ الذم يمكف استنتاجو مف كقائع كحيثيات 
الجريمة، كدكف اشتراط تكافر سكء نية المستفيد، فيخضع الركف المعنكم ىنا لنفس الشركط التي تميز الركف المعنكم 

.  في جريمة الساحب الميصدر لشيؾ الضماف
. المتابعة والجزاء وأسباب تفشي جريمة التعامل بشيك الضمان: المبحث الثاني

نتناكؿ في ىذا المبحث اإلجراءات الكاجب إتباعيا لمالحقة كقمع مرتكب جنحة التعامؿ بالشيؾ ألجؿ 
الضماف ساحبا كاف أـ مستفيدا، كىذا طبقا لقكاعد اإلجراءات المنصكص عمييا في قانكف اإلجراءات الجزائية، ثـ 
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نتناكؿ الجزاء الجنائي المقرر لمكافحة ىذه الجريمة، ثـ نعالج في المطمب الثالث أسباب تفشي جريمة التعامؿ بشيؾ 
 .الضماف في الكسط االجتماعي

 :إجراءات المتابعة: المطمب األول
تخضع جنحة التعامؿ بشيؾ الضماف في حالة متابعة مرتكبييا لإلجراءات المعتمدة في قانكف اإلجراءات 

ج .ت. ؽ542/3الجزائية كال سيما اإلجراءات المعتمدة في معالجة الجنح المتمبس بيا، كحسب ما أشارت إليو المادة 
كبناءن عميو تخضع ىذه الجريمة لقكاعد المتابعة الجزائية الكاردة في الباب الثاني في فصمو األكؿ ضمف . كذلؾ

جراء التحقيؽ حيث كرد عنكاف ىذا  الكتاب األكؿ مف قانكف اإلجراءات الجزائية، المتعمؽ بمباشرة الدعكل العمكمية كا 
الفصؿ في الجناية أك الجنح الممتبس بيا، فيجكز بمقتضاىا لككيؿ الجميكرية أف يصدر أمرا بحبس المتيـ بعد 

استجكابو، كيحيمو فكرا عمى المحكمة  طبقا إلجراءات الجنح المتمبس بيا كتحدد جمسة لمنظر في القضية في أجؿ 
كما قد تبدأ .  مف قانكف اإلجراءات الجزائية59 أياـ ابتداء مف صدكر أمر الحبس طبقا لنص المادة 08أقصاه 

المتابعة الجزائية بإجراءات الدعكل الجزائية عف طريؽ التكميؼ بالحضكر أماـ المحكمة مف طرؼ المدعى المدني، 
أك عف طريؽ التحقيؽ القضائي، كفي حالة االستئناؼ يفصؿ في القضية خالؿ شير كاحد كفؽ ما أكدتو المادة 

ج ضبط .إ. ؽ 61، كما يجكز قانكنا لكؿ شخص بمقتضى نص المادة (ج.ت.ؽ) المشار إلييا سمفا 3 /542
مرتكب ىذه الجنحة طالما عثر عميو متمبسا بيا ك اقتياده إلى أقرب ضابط لمشرطة القضائية بغرض تحريؾ الدعكل 

 .العمكمية ضد المتيـ
. الجزاء القانوني المقرر: المطمب الثاني

كأخيرا فمتى كقعت الجريمة بأركانيا القانكنية يخضع كؿ متعامؿ بشيؾ الضماف ساحبا كاف أـ قابال أـ 
( 02–05)ج بالقانكف .ت. ؽ538ج بعدما ألغيي نص المادة .ع. ؽ374ميظيِّرا لمعقكبة المنصكص عمييا في المادة 

 سنكات كغرامة ال تقؿ عف مبمغ الشيؾ أك 05المعدِّؿ لمقانكف التجارم، كىذه العقكبة تتمثؿ في الحبس مف سنة إلى 
كلممحكمة أف تحكـ إضافة ليذه العقكبة األصمية بالعقكبات التكميمية، كمنيا حرماف مرتكب . النقص في مقابؿ كفائو

ج جزئيا أك كميا، أما في حالة العكد فالمحكمة المختصة ممزمة .ع. ؽ08الجنحة مف الحقكؽ الكاردة في المادة 
كحسب المادة . ج.ت. ؽ541 سنكات كفقا لما أكدتو المادة 10بالحكـ بحرمانو مف تمؾ الحقكؽ لمدة ال تتجاكز 

ج فإف مرتكبي جنحة التعامؿ بشيؾ الضماف ال يمكنيـ االستفادة مف الظركؼ المخففة بأم حاؿ مف .ت. ؽ540
 .األحكاؿ بصريح النص

 .أسباب تفشي جريمة التعامل بشيك الضمان: المطمب الثالث
ىناؾ عدة أسباب منيا األسباب العامة التي تشترؾ فييا ىذه الجريمة مع باقي الجرائـ في المجتمع كالتي 
تعكد لمطابع األخالقي كلمميكؿ الجرمي لمرتكبي الجرائـ في المجتمع، إال أف ىناؾ أسبابا نعتبرىا خاصة بيذا النكع 
مف الجرائـ دكف غيره، نذكرىا مف خالؿ ما ىك شائع بيف أفراد المجتمع، فنجد بأف طائفة معتبرة منيـ يمجئكف إلى 

 :التعامؿ بشيكات الضماف كغالبيتيـ يعتقدكف بمشركعيتيا، كالسبب في رأينا يكمف أساسا كفؽ النقاط اآلتية
 قمة التكعية مف طرؼ المؤسسات المالية كالييئات الرسمية التي يقع عمى عاتقيا مراقبة احتراـ القانكف :أوال

عالـ كافة أفراد المجتمع بخطكرة التعامؿ بشيؾ الضماف  .كتفسير نصكصو، كا 
كعميو نقترح في ىذا المقاـ إنشاء جياز قانكني استشارم كطني كرسمي يعمؿ في مجاؿ اإلعالـ كاالتصاؿ، كظيفتو 
األساسية تقديـ االستشارات القانكنية لمجميكر، كتكضيح كؿ ما يتعمؽ بالمسائؿ القانكنية كالقضائية الشائكة، كبالنظر 
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لمحجـ المعتبر مف القضايا المثارة في الكاقع العممي لدل مختمؼ جيات القضاء، كنظرا لما يحدث يكميا مف 
مخالفات لقكاعد قانكنية جكىرية، كال سيما إذا سادت تمؾ األخطاء شريحة ىامة مف المجتمع، كقد يزداد حجـ 

مسؤكلية مؤسسات الدكلة المكمفة بالتكعية كاإلعالـ كاالتصاؿ تجاه األمة، إذا تأكدنا بإحصائيات رسمية أف جؿ 
المخالفيف لمقكاعد القانكنية، كمنيا أغمبية المتعامميف بشيكات الضماف يعتقدكف حقيقة بمشركعية ما يرتكبكنو مف 
انتياكات لحرمة النصكص المتعمقة بالنظاـ العاـ، تيكيؼ أنيا جنحا يعاقب عمييا قانكف العقكبات بغرامات مالية 

.  معتبرة كعقكبات أخرل سالبة لمحرية، قد تصؿ إلى حد خمس سنكات حبسا
يضاؼ إلى ىذا عجز الجريدة الرسمية في كثير مف الحاالت مف تحقيؽ ىدفيا كغايتيا، كال سيما ما تعمؽ منيا 

بإعالـ الجميكر الخاضعيف لمثؿ ىذه القكانيف كالنصكص القانكنية الحديثة بصدكر قانكف ما أك تعديمو أك إلغائو، 
كىذا بالرغـ مف سيادة المبدأ الفقيي . بسبب الغالبية المطمقة ألفراد المجتمع ممف تسكدىـ األمية ك الجيؿ ك الحرماف

كبخاصة كأف اإلطالع عمى محتكل الجريدة الرسمية ال يتاح  (بعدـ جكاز االعتذار بجيؿ القانكف): كالقانكني القائؿ
لكؿ أفراد المجتمع مف الناحية العممية، فضال عف غمكض النصكص كتناقضيا، ككذا القيمة العممية الخاصة التي 

. تتميز بيا تمؾ النصكص حيث يصعب فيميا مف غير المختص في تفسير القانكف
 مف أحد األسباب الخاصة لشيكع ىذه الجريمة حسب رأينا ىك عدـ اعتراؼ البنكؾ كالمؤسسات :ثانيا

المالية المؤىمة قانكنا بالتعامؿ بالسفاتج المسحكبة بيف األفراد العتبار أف ىذه األخيرة تشكؿ كحدىا كسيمة ائتماف 
أساسية كمشركعة، بخالؼ الشيؾ فيك أداة كفاء فقط، كعميو ال يصمح كأداة قرض بيف المتعامميف بو، كيحصؿ عدـ 
االعتراؼ ىذا بالرغـ مف إجازة القانكف التجارم الجزائرم صراحة لألفراد التعامؿ بالسفتجة منذ صدكر ىذا القانكف 

مف ىذا المنطمؽ نرل . ، حيث تعتبر السفتجة ىنا عمال تجاريا بحسب الشكؿ1975ألكؿ مرة في الجزائر سنة 
بضركرة إعادة االعتبار لمسفتجة ككرقة تجارية ائتمانية مف الناحية العممية عمى مستكل البنكؾ كالمؤسسات المالية 

المعتمدة، سكاء كاف ذلؾ بيف األفراد أك بينيـ كمختمؼ البنكؾ  ليتـ االقتراض كالتعامؿ بالسفتجة بدؿ المجكء لمتعامؿ 
بشيؾ الضماف فتتحقؽ المصمحتيف معا، مصمحة األفراد ممف ىـ في حاجة لالئتماف تجارا كانكا أـ غير ذلؾ، 

عادة خصـ السفاتج مف جية، ككذا التقميؿ مف جرائـ التعامؿ  كمصمحة البنكؾ مف خالؿ الفكائد الناجمة عف خصـ كا 
بشيؾ الضماف كحتى جرائـ إصدار شيؾ بدكف رصيد، مف جية أخرل، كىي نفسيا مصمحة القانكف كذلؾ، بؿ 

تعتبر كؿ مبادرة مف شأنيا التقميؿ مف الجرائـ في المجتمع كالمساىمة في تنمية االقتصاد الكطني، كتدعيـ عنصر 
الثقة في المعامالت التجارية كتحفيز التعامؿ بالشيكات كبافي األكراؽ التجارية في الكاقع العممي مف قبيؿ المصمحة 

. العامة كبالتالي كجب مراعاة كؿ ما مف شأنو خدمة الصالح العاـ بناء عمى المعطيات السابقة
 .خاتمة

 :ختاما ليذا البحث نكرد أىـ النتائج اآلتية
المعدِّؿ لألمر  (02 – 05) مف خالؿ ىذه الدراسة كبعد تفحص نصكص التعديالت الجديدة، كالسيما القانكف :أوال
 المتضمف القانكف التجارم، يتضح جميا بأف المشرع الجزائرم كاف يرمي مف كراء تمؾ التعديالت 59 – 75

التشريعية عصرنة طرؽ التعامؿ بكسائؿ الدفع، بما يتماشى مع الركب الحضارم كتطكر األسكاؽ المالية كالتجارية 
. في الدكؿ األكربية كاألسيكية

كما قصد المشرع أيضا مف خالؿ التعديالت األخيرة لمقانكف التجارم كضع أساليب جديدة عمال بآخر : ثانيا
المستجدات الحاصمة في التشريع الفرنسي لمعالجة جرائـ الشيؾ عمكما، كال سيما جريمتي إصدار شيؾ بدكف رصيد 
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كالتعامؿ بشيؾ الضماف، فنجد بأف المشرع الجزائرم يتجو نكعا ما إلى مسألة التخفيؼ مف حدة الطابع الجزائي 
لجريمة إصدار شيؾ بدكف رصيد، بغض النظر إف كاف مرتكب الجريمة تاجرا أـ ال، كبالتالي السعي إلى تكحيد 

 .المتابعة القانكنية كالجزاء في إطار قانكف العقكبات باعتباره الشريعة العقابية العامة
 إف تمؾ التعديالت التشريعية بالنظر لما جاءت بو في ىذا المجاؿ نجدىا تقرر ضمانات جديدة لمتعامؿ :ثالثا

بالشيؾ بعدما قؿ التعامؿ بو مؤخرا النعداـ الثقة فيو، كمف تمؾ الضمانات إضافة مسؤكليات جديدة عمى عاتؽ 
 .البنكؾ تجاه المتعامميف بالشيؾ

 في اعتقادنا أنو مف أحد األسباب الرئيسية لشيكع التعامؿ بشيؾ الضماف ىك عدـ اعتراؼ البنكؾ بالتعامؿ :رابعا
بالسفاتج المسحكبة بيف األفراد، ألف ىذه األخيرة كحدىا تشكؿ كسيمة ائتماف أساسية كمشركعة بحيث يتـ التدايف عف 

عكض المجكء إلى التعامؿ بشيؾ الضماف باعتباره أداة كفاء فقط، كعميو نرل بضركرة  (الكمبياالت)طريؽ السفاتج 
إعادة االعتبار لمتعامؿ بالسفاتج في الكاقع العممي كال سيما بيف األفراد، كبذلؾ نتجنب الكثير مف القضايا المطركحة 

. أماـ القضاء بشأف التعامؿ بشيؾ الضماف
 نقترح في ىذا المجاؿ إنشاء جياز قانكني استشارم كطني يعمؿ في مجاؿ اإلعالـ كاالتصاؿ، ميمتو :خامسا

األساسية تقديـ االستشارات القانكنية لمجميكر، ك تكضيح المسائؿ القانكنية الشائكة كتكعية أفراد المجتمع عبر 
قنكات اإلعالـ بشأف خطكرة بعض السمككات المخالفة، كال سيما إذا كاف في اعتقاد األفراد إباحتيا، كالتعامؿ 

. بالشيكات ألجؿ الضماف
قائمة المراجع 
 :المؤلفات: أوال

، دار 03 ، ط 01أحسف بكسقيعة، الكجيز في القانكف الجزائي الخاص، الجرائـ ضد األشخاص كالجرائـ ضد األمكاؿ، ج: الدكتكر -1
. 2006ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر،

، ديكاف المطبكعات الجامعية، 02راشد راشد، األكراؽ التجارية، اإلفالس كالتسكية القضائية في القانكف التجارم الجزائرم  ط : الدكتكر -2
 .1994الجزائر، 

 .القوانين والمقاالت العممية: ثانيا
. ، المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية المعدؿ كالمتمـ1966يكنيك سنة  08: ، المؤرخ في155 – 66: األمر رقـ -1
، المتضمف قانكف العقكبات المعدؿ كالمتمـ، المنشكر بالجريدة الرسمية 1966 يكنيك سنة 08 :، المؤرخ في156 – 66 :األمر رقـ -2

 .49: ، العدد1966 يكنيك 11: الصادرة في

 :، المتضمف قانكف العقكبات المعدؿ كالمتمـ، المنشكر بالجريدة الرسمية الصادرة في26/09/1975: ، المؤرخ في59–75: األمر رقـ -3
 .101:، العدد19/12/1975

 كالمتضمف 26/09/1975:  المؤرخ في59– 75: ، يعدؿ ك يتمـ األمر رقـ06/02/2005: ، مؤرخ في02 – 05: األمر رقـ -4
 .11:  العدد09/02/2005: القانكف التجارم، المنشكر بالجريدة الرسمية الصادرة في
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األثر المخفف لمنظام العام في القانون الدولي الخاص  
 
 كيحل كمال. د

جامعة أدرار - قسـ الحقكؽ
الجزائر – 01000 أدرار 54/68:  ص ب

 kihel_2008@ hotmail.fr:  البريد اإللكتركني
 

: الممخص
فإذا . في غالب األحياف يتـ إعماؿ الدفع بالنظاـ العاـ عندما تككف العالقة القانكنية مرتبطة ببمد القاضي

نشأت عالقة قانكنية في الخارج بيف أجانب، فإف القاضي ليس لو أم مبرر الستبعاد تطبيؽ القانكف األجنبي بحجة 
مخالفتو لمنظاـ العاـ، ألف بمد القاضي غير معني بيذه العالقة، كىذا احترامان لمبدأ االحتراـ الدكلي لمحقكؽ المكتسبة 

غير أنو ال يمكف في جميع األحكاؿ احتراـ آثار العالقات . كالذم ينتج عنو ما يسمى باألثر المخفؼ لمنظاـ العاـ
القانكنية التي تنشأ في الخارج، ألف ىذه اآلثار تخالؼ أحيانان النظاـ العاـ في بمد القاضي إلى درجة الخطكرة، فال 
تستفيد ىذه العالقة مف األثر المخفؼ لمنظاـ العاـ، بؿ يتدخؿ ىذا األخير بكامؿ أثاره ليؤدم إلى عدـ سرياف آثار 

 .الحؽ في بمد القاضي

 

: مقدمة
تختمؼ آثار الدفع بالنظاـ العاـ في مرحمة إنشاء الحقكؽ في بمد القاضي عف مرحمة التمسؾ بآثارىا في 

ففي المرحمة األكلى ينتج الدفع بالنظاـ العاـ آثاره كاممة فيمنع إنشاء العالقة، أما في المرحمة الثانية فإف . ىذا البمد
نما فقط فيما يتعمؽ بمدل فبكؿ التمسؾ بآثاره في بمد  الدفع بالنظاـ العاـ ال يكاجو نشأة الحؽ أك مدل صحتو، كا 

كىكذا، فإف النظاـ العاـ في المرحمة الثانية ينتج أثران مخففان، كالذم تثار بشأنو إشكاالت تتعمؽ بتحديد . القاضي
. مضمكنو كمدل األخذ بو

. مضمون فكرة األثر المخفف لمنظام العام: المطمب األول
يميز االتجاه الغالب في الفقو كالقضاء في فرنسا في مجاؿ إعماؿ الدفع بالنظاـ العاـ بيف مرحمة إنشاء 

ففي المرحمة األكلى يبحث . حؽ داخؿ دكلة القاضي، كمرحمة االحتجاج في ىذا البمد بآثار حؽ أكتسب في الخارج
القاضي إذا كاف إنشاء الحؽ في بمده يتعارض مع النظاـ العاـ فييا أـ ال، فينتج النظاـ العاـ ىنا كامؿ آثاره، فإذا 
كاف القانكف األجنبي يمنع أمر ما خالفان لمنظاـ العاـ في قانكف القاضي، أك عمى العكس مف ذلؾ إذا كاف القانكف 
األجنبي يجيز إنشاء حقان خالفان لمنظاـ العاـ في قانكف القاضي، ففي ىاتيف الحالتيف يستبعد القانكف األجنبي كيحؿ 
محمو قانكف القاضي فيحكـ ىذا األخير العالقة القانكنية بدالن مف األكؿ، بمعنى أف النظاـ العاـ ينتج كامؿ آثاره 

. اإليجابية كالسمبية في مرحمة إنشاء الحقكؽ
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مثالن إذا عرضت عمى القاضي الجزائرم دعكل إطالؽ رفعيا زكج مسمـ عمى زكجتو، كتبيف أف القانكف الكاجب 
التطبيؽ عمى ىذا النزاع بمكجب قكاعد اإلسناد في القانكف الجزائرم ىك قانكف دكلة ال يجيز قانكنيا الطالؽ، كىك 
ما يتعارض مع النظاـ العاـ في الجزائر، كبالتالي يستبعد تطبيؽ القانكف األجنبي كيطبؽ مكانو القانكف الجزائرم 

. الذم يجيز الطالؽ في ىذه الحالة
أما في الحالة الثانية، فيتـ االحتجاج في دكلة القاضي، بآثار حؽ نشأ في الخارج مخالؼ لمنظاـ العاـ في بمد 

فيبحث القاضي ىنا فقط ما إذا كاف التمسؾ بآثار الحؽ الذم أكتسب في الخارج يتعارض مع النظاـ العاـ . القاضي
فالنظاـ العاـ ال يتـ إعمالو بنفس الدرجة في الحالتيف، فحيف يراد إنشاء مركز قانكني ابتداءن داخؿ . في بمده أـ ال

دكلة القاضي، ينتج النظاـ العاـ كامؿ آثاره، أما إذا أريد التمسؾ في بمد القاضي بآثار حؽ نشأ في الخارج ال يعتبر 
ألف الشعكر العاـ في بمد  (effet atténué )نفاذه حتمان مخالؼ لمنظاـ العاـ، فيككف أثر الدفع بالنظاـ العاـ مخففان 

. القاضي ال يتأثر إزاء حؽ نشأ في الخارج بنفس القدر الذم يتأثر بو إذا أريد إنشاء نفس الحؽ في دكلة القاضي
كيبرر البعض األثر المخفؼ لمنظاـ العاـ ىنا بأف الحؽ الذم نشأ في الخارج كأريد التمسؾ بآثاره في بمد القاضي ال 

يعتبر نفاذه متعارض مع النظاـ العاـ، كذلؾ عندما يككف التعارض بيف القانكف األجنبي كالنظاـ العاـ في بمد 
القاضي في مرحمة إنشاء الحؽ يرجع لتعارض اإلجراءات أك الظركؼ الكاجب تكافرىا إلنشاء الحؽ مع النظاـ العاـ، 

فإذا نشأ الحؽ في الخارج كفقان لمظركؼ كاإلجراءات المتطمبة في البمد الذم نشأ فيو، كأريد التمسؾ بو في بمد 
فالمركز القانكني أك الحؽ الذم نشأ في الخارج في ظؿ . القاضي، لما كجد أم مبرر يحرؾ الدفع بالنظاـ العاـ

قانكف أجنبي يسمح بإنشائو، كبطريقة تتعارض مع النظاـ العاـ في قانكف القاضي، فإف آثاره ال تتعارض بالضركرة 
مع النظاـ العاـ في بمد القاضي، كيرجع معيار ىذا التمييز إلى درجة التسامح التي يقبؿ بيا القاضي الكطني في 

. مخالفة آثار المركز القانكني لمنظاـ العاـ لدكلتو
 

. التطبيقات القضائية لألثر المخفف لمنظام العام: المطمب الثاني
: كمف تطبيقات القضاء الفرنسي لفكرة األثر المخفؼ لمنظاـ العاـ نجد ما يمي

ـ، كاف ال 1912 مف القانكف المدني الفرنسي سنة 40: فيما يتعمؽ بالبنكة الطبيعية، قبؿ تعديؿ المادة- 
يجكز رفع ىذه الدعكل في فرنسا لمخالفتيا لمنظاـ العاـ الفرنسي، لكف القضاء الفرنسي كاف يعترؼ بآثار البنكة متى 

. رفعت دعكل البنكة في الخارج
كما أمر القضاء الفرنسي بتنفيذ حكـ أجنبي بالتطميؽ بتراضي الزكجيف كفقان لما يقضي بو قانكف - 

ف ىذا النكع مف الطالؽ غير جائز في القانكف الفرنسي . جنسية الزكج، كا 
اعترؼ القضاء الفرنسي بآثار الزكاج الثاني إذا تـ صحيحان في الخارج، رغـ ككف مبدأ الزكجة الكاحدة - 

. يعتبر مف النظاـ العاـ في فرنسا كمف مبادئ الحضارة الفرنسية
كىكذا اضطرت المحاكـ الفرنسية إلى تمطيؼ مفيـك النظاـ العاـ في مكاجية نظاـ تعدد الزكجات، 

فاعترفت بآثاره كمما نشأ خارج فرنسا مراعاة لمقانكف األجنبي الذم نشأ في ظمو، فاعترفت بحؽ الزكجة في النفقة 
. كبحقيا في الميراث، كبغيرىا مف اآلثار

كلقد ساير القضاء اإلنجميزم ذلؾ، حيث قضى بشرعية األكالد المكلكديف مف عالقات زكجية يباح فييا 
كيبرر الفقو ىذا القضاء بأف النظاـ . التعدد، كبحقيـ في اإلرث مف كالدىـ، كبحؽ الزكجات في اإلرث مف أزكاجيف
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العاـ في ىذه الحالة يصاب بشمؿ جزئي، ألف القاضي الفرنسي الذم رفعت أمامو دعكل تتعمؽ بآثار الزكاج الثاني، 
مثؿ مطالبة الزكجة بالنفقة، ال يمكنو أف يقضي ببطالف الزكاج الثاني كىذا رغـ مخالفة تعدد الزكجات لمنظاـ العاـ 

. الفرنسي
 

. حدود إعمال األثر المخفف لمنظام العام: المطمب الثالث
كتجدر اإلشارة إلى أف االعتراؼ بالحقكؽ المكتسبة في الخارج ال يعني استبعاد الدفع بالنظاـ العاـ 

بالنسبة ألم حؽ أكتسب في الخارج، إذ قد يتعارض نفاذ الحؽ الذم أكتسب في الخارج مع النظاـ العاـ في دكلة 
فقد رفض القضاء الفرنسي احتراـ الحؽ المكتسب في الخارج إذا كاف يتعارض . القاضي حتى عمى كجيو المخفؼ

كمف القضايا التي لـ يجز فييا القضاء الفرنسي . مع النظاـ العاـ لدكلة القاضي، ككانت لو أخطاره المفرطة عميو
: التمسؾ في فرنسا بآثار الحؽ المكتسب بالخارج نجد ما يمي

قضت المحاكـ الفرنسية بأنو ال يجكز االحتجاج في فرنسا بحؽ الممكية عمى المنقكؿ، كلك كاف ىذا - 
الحؽ قد أكتسب في الخارج كفقان لقانكف المكقع المختص بمكجب قكاعد التنازع الفرنسية، ألف ىذا القانكف يجيز نزع 

كما قضت محكمة النقض الفرنسية لصالح طالبي منقكالت نقمت مف إسبانيا إلى فرنسا بعد . الممكية بدكف تعكيض
. أف استكلت عمييا السمطات اإلسبانية دكف تعكيض، ككاف ىذا القضاء مراعاة لمنظاـ العاـ في فرنسا

. رفض القضاء الفرنسي االعتراؼ لمزكجة الثانية بأم معكنة اجتماعية مرتبطة بالزكاج الثاني- 
رفض القضاء الفرنسي االعتراؼ بآثار الزكاج الثاني إذا كانت الزكجة األكلى فرنسية أك مقيمة في - 

. فرنسا، فينتج الدفع بالنظاـ العاـ ىنا آثاره كاممة دكف أم تخفيؼ
رفض القضاء الفرنسي االعتراؼ بالطالؽ بإرادة منفردة الذم تـ في الخارج إذا كانت الزكجة المطمقة - 

كيبرر ىذا القضاء األخير بالرغبة في حماية الفرنسيات أك المقيمات في فرنسا مف حالة . فرنسية أك مقيمة في فرنسا
كيبرر . لجكء أزكاجيـ إلى بمدانيـ كرفع دعكل الطالؽ بإرادة منفردة، ثـ الرجكع إلى فرنسا لمتمسؾ بآثار الطالؽ

تعطيؿ آثار الحؽ المكتسب في الخارج بعدـ مالءمة ىذه اآلثار مع مقتضيات النظاـ العاـ  Niboyetالفقيو نبكاييو 
إذا كاف القانكف األجنبي الذم نشأ الحؽ في ظمو : كما قد يككف سببو الصياغة القانكنية، كيعطي مثاالن عمى ذلؾ

يجيز الرىف الرسمي عمى المنقكؿ، فإنو ال يجكز التمسؾ في فرنسا بيذا الرىف، ألف القانكف الفرنسي ال يعرؼ ىذا 
 فيرل أف الدفع بالنظاـ العاـ كما يمنع تطبيؽ القانكف األجنبي الذم يتعارض Batiffolأما الفقيو باتيفكؿ . النظاـ

مع األفكار األساسية التي يقـك عمييا قانكف القاضي، فيك أيضان يمنع التمسؾ في بمد القاضي بآثار األعماؿ 
نما فقط يمنع  الصادرة مف حككمة أجنبية، كيرل أف القاضي ىنا ال يفحص صحة ىذه األعماؿ مف عدميا، كا 

كىكذا، فإف فكرة الحقكؽ المكتسبة في الخارج ال . التمسؾ بآثارىا لتعارضيا مع األفكار األساسية السائدة في بمده
كليس . تعني إىدار كؿ أثر لفكرة النظاـ العاـ، باعتباره صماـ األماف الالـز لحماية األفكار األساسية في المجتمع

ىناؾ معيار دقيؽ يبيف الحاالت التي يعمؿ فييا النظاـ العاـ بأثر مخفؼ كالحاالت التي يعمؿ فييا بآثاره الكاممة 
فييا يتعمؽ بآثار الحقكؽ المكتسبة في الخارج، ليذا كنظران لغمكض كؿ مف فكرة النظاـ العاـ كأثره المخفؼ، فإف 

. المسألة تبقى مترككة لمسمطة التقديرية لمقاضي تتأثر بمتانة الحؽ كخطكرة آثاره، كبعاممي الزماف كالمكاف
 

: خاتمة
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يتبيف مف خالؿ ما سبؽ أف النظاـ العاـ إذا كاف ييدؼ إلى حماية المصالح الحيكية لمدكلة، فإف ذلؾ 
يتحقؽ في مرحمة إنشاء الحقكؽ، كبناءن عميو إذا حدثت كاقعة إنشاء الحؽ في الخارج، فإف النظاـ العاـ لدكلة 

القاضي لـ يمس في شيء، كبالتالي ال مبرر لتدخؿ النظاـ العاـ بعد ذلؾ في مرحمة التمسؾ بآثار ىذا الحؽ في بمد 
كتسمح فكرة األثر المخفؼ باحتراـ المراكز القانكنية التي تككنت بالفعؿ، فالعالقة القانكنية التي نشأت . القاضي

كلقد كاف لفكرة األثر . صحيحة في الخارج كفقان لمقانكف المختص، يجب أف تظؿ صحيحة في أية دكلة أخرل
المخفؼ لمنظاـ العاـ دكر إيجابي يتمثؿ في المحافظة عمى استقرار المراكز القانكنية، خاصة في مسائؿ األحكاؿ 
الشخصية التي يتدخؿ فييا النظاـ العاـ بحدة، فأدت ىذه الفكرة إلى اعتراؼ القضاء الفرنسي ببعض األنظمة التي 

تنفرد بيا الشريعة اإلسالمية، مثؿ االعتراؼ بآثار الطالؽ بإرادة منفردة الذم تـ بالخارج، كبآثار تعدد الزكجات عمى 
غير أف مبدأ االحتراـ الدكلي لمحؽ المكتسب بالخارج ال يعمؿ بو عمى . الرغـ مف مخالفتيما لمنظاـ العاـ الفرنسي

إطالقو، فإذا تبيف أف آثار ىذا الحؽ تشكؿ اعتداءان خطيران عمى النظاـ العاـ في بمد القاضي، فيتـ إعماؿ الدفع 
.  بالنظاـ العاـ لينتج كامؿ آثاره، فيؤدم إلى عدـ سرياف آثار العالقة القانكنية في بمد القاضي كليس إلى بطالنيا
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أصميا و أىميتيا الصيدالنية:   الفالفونويدات  

 

 ناصر بمبوخاري. مريم بوعنيني و د. أ,شريطي عبد الكريم . د.أ

  كالتركيب العضكمءمخبر الفيتك كيميا

جامعة بشار 
 ملخص

تعتبر النباتات الطبيعية المصدر األساسي لمكاد فعالة استعممت كالزالت تستعمؿ في مداكاة مختمؼ 
األمراض عبر العالـ، كعميو أصبح اإلنساف كليس بالزمف البعيد ييتـ بدراسة مستخمصات مختمؼ األعشاب 

كالنباتات، كذلؾ بطريقة عممية بعدما كاف يستعمؿ ىذه النباتات في المداكاة معتمدا في ذلؾ عمى التجربة كاالكتفاء 
اىتمت البشرية بدراسة النباتات كتركزت ىذه الدراسات عمى ما استخمص مف ىذه النباتات كؿ حسب . بالمالحظة

بتقدـ العمـ في مجاؿ الطب . البيئة التي يعيش فييا كما تزخر بو مف نعـ التي لـ تخمؽ إال كاحتكت دكاء لداء معيف
كالصيدلة ، تمكف الباحث مف جمع كحصر المكاد المستخمصة ذات الطبيعة النباتية كتصنيفيا إلى عدت أنكاع 
حسب دكرىا كأدائيا التطبيبي، إال أنو كبدافع الحصكؿ عمى المعمكمة الدقيقة كجيت ىذه المكاد إلى الدراسة 

ككفقا . الكيميائية ىذه الدراسة التي أعطت لممكاد أشكاال كتصنيفات كأسماء مختمفة اختالؼ صيغيا الكيميائية
 عمى المكاد الطبيعية البيكفعالة "LPSO"لمدراسات المنجزة عمى مستكل مخبر الفيتككيمياء ك التركيب العضكم 

الحاممة السـ الفالفكنكيدات، تـ انجاز ىذا العمؿ الممخص لنتائج ىذه الدراسات    
 

  مقدمة 

كمما تقدـ اإلنساف في العمـ إال كقد استكشؼ أشياء عجيبة في ىذا الككف، فقد تكصمت األبحاث العممية 
إلى أف الفالفكنكيدات ىي صبغيات تقريبية مكحدة، ذات أصؿ نباتي، قابمة لالنحالؿ في الماء، كىي مسؤكلة عف 

كما ىك الحاؿ لدل الفالفكنكيدات الصفراء التي تساىـ في اعطاء المكف -   األكراؽ ك  الفكاكو ك أحيانارتمكف األزىا
االصفر ك االبيض ككنيا تمعب دكر شبو صبغيات ، كما ىك الحاؿ أيضا في الفالفكنكنات ك الفالفكنكالت عديمة 

تتكاجد الفالفكنكيدات بشكؿ عاـ في بشرة األكراؽ، ك في خاليا البشرة . المكف، إضافة إلى حماية األكتكسيانكزيذ
 . الحيكانية ، إذ تؤمف حماية األنسجة ضد العكامؿ الضارة لألشعة الفكؽ بنفسجية

تعرؼ الفالفكنكيدات بتعدد نشاطاتيا  البيكلكجية ، ككنيا مضادة لمفيركسات، مضادة االلتياب، ك مضادة لمسرطاف، 
 ك  (OH.)التي تتـ تبعا لقدرة  ىذه المكاد الطبيعة عمى اكتساب الجذكر الحرة ، مثؿ الجذكر الييدرككسيمية 

ROO)السكبرككسيدات
.
 ) . 

 فالفكنكيد، ذات مصادر بيكسانتيرية 4000 لقد تكصؿ البحث العممي في ىذه األياـ إلى  التعرؼ عمى اكثر مف  
مشتركة، كبنية ىيكمية أساسية متشابية مككنة مف خمس عشرة ذرة كربكف، مككنة مف كحديتيف عطرتيف، ذات 

 . C3 ، مربكطتيف بسمسمة ذات B ك C6  ، Aحمقتيف مف  
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:  صيغ و أنواع الفالفونويدات
 :الفالفونات و الفالفونوالت

في الفالفكف ك الفالفكنكؿ، تستبدؿ بمجمكعتيف مف الييدرككسيؿ مشتؽ مف  ( A )مف الحاالت، الحمقة %  90في 
 بدائؿ أخرل محتممة مثؿ ترددات متغيرة ،ىيدرككسيؿ حر أك – ،قد تككف حرة أك لثرية C-7 ك  C-5فينكؿ في 
 –كاربكف )رابطة    C-8  أك  -C  6 ، اشتراؾ C-8  كC-7 في  C-8  ، méthaliain  أك  C-7اثكم في   

 ، أك ثنائية االستبداؿ في C-4تستبدؿ في  (  B)قة ؿح  مف الحاالت، اؿ%80مف جية أخرل .  مع السكر (كاربكف
ثالثي استبداؿ ، ىذه االستبداالت قد تككف مجمكعة ىيدرككسمية - 3،4،5 ، أك عمى االقؿ C-4 ك C-3كؿ مف 
OH)  )  مثميما قد تككف ميتككسيالت(OCH3)  الكضيعات االخرل ،(C-2   6 ك C- )  ليست االستدالت

    C-3في الكضعية  (  OH)اسثنائية زيادتا عمى تميز الفالفكنكالت مف خالؿ حضكر المجمكعة 
 :الفالفونونات  و الديييدروفالفونوالت 

مع حصكر مركز عدـ  ( C-2  - C-3)الفالفكنكالت ك الديييدركفالفكنكالت تتميز بحضكر الرابطة الثنائية 
التناظر، التغيرات في الطبيعة ليا نفس الطبيعة التي تكصؼ بيا الفالفكنات ك الفالفكنكالت، تتميز 

 ىذه الفئة مف الفالفكنكيدات أقؿ C-3الديييدركفالفكنكالت مف الفالفكنكنات بإدخاؿ الييدرككسيؿ في الكضعية 
.   شيكعا مف نظريتيا الغير مشبعة التي تحتكم كؿ مف الفالفكنكنات ك الفالفكنكالت

 : ديول و االنتوسيانيدول- 4-3-اول، الفالفان -3-الفالفان

 ك تتميز 3بخالؼ الفالفكنكيدات المذككرة أعاله، مجمكعة الجزيئات الثالث تككف دائما ىيدرككسيمية في الكضعية 
أكؿ ك -  3- حالة الفالفكنكيات ) ، قد تككف ىذه الكضعة  حرة ، C-4بغيات مجمكعة الكاركتيؿ  في 

-3-أكؿ ك الفالفاف -3–، في االصؿ الفالفاف (ديكؿ-4-3-حالة الفالفاف )أك  الييدركيكسالت   (االكنتكسيادكؿ 
. ديكؿ عبارة عف بكليمرات فالفنية تسمى بركانتكسيانيدكؿ أك الثنائيات المكثفة- 4

تمتاز االكنتكسيانيزيدكات ، بإلتزاـ .  االنتكسياندكؿ االكثر شيكعا ىي كؿ مف الميالرنيغكؿ ك السيانيدكؿ
ركيتيز أك – 0-3- في رابطة ىيتركزيدية، مف بيف ىذه المجمكعات نجد النيالرنيقكؿ3الييدرككسيؿ في الكضعية 

. الكيراسيانيف
   
 

A

B

 البنية الييكمية األساسية لمفالفكنكيدات
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 :الشالكونات و االورونات

تتعمؽ الشالككنات عف باقي الفالفكنكيدات المذككرة أعاله ، مف خالؿ فتحة النكاة البيرانية المركزية، ك ىي 
 كثيرا Bغير مشبعة ، النكاة -α،βمككنة مف كحدتييف عطريتيف مربكطتييف بسمسمة ثالثية الكاربكف، كيتكنية، 

.  ىي االكثر حدكثا بالمطابقة مع الفالفكنكيدات االخرلAما تككف غير مستبدلة ، إذا االستبداالت في الحمقة 
بانزيميداف ككمارانكف، يختمؼ ىذاف النكعاف مف الجزيئيات عف باقي - 2تتميز االكركنات يالصيغة 

. الفالفكنكيدات مف خالؿ ترقيـ الكضعيات
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 :أىـ األدكار التي تمعبيا الفالفكنكيدات في عالج بعض األمراض

: دور الفالفونيدات ضد األكسدة
لقد بينت مئات مف الدراسات عمى الفالفكنيدات أف ليا قدرة كبيرة مف الناحية الدكائية، فيي مضادة لمفيركسات 

كفي السنكات األخيرة كثر االىتماـ بالفالفكنيدات بسبب  .كلمسرطاف كااللتيابات كمضادة لميستاميف كلألكسدة
خكاصيا المضادة لألكسدة، كلقد كجد أف كثيران مف ىذه المركبات أكثر فعالية مف مضادات األكسدة المعركفة مثؿ 

 المنخفضة الكثافة مف األكسدة، كخفض مستكيات الذىنيةفيتامينات ج، ق في تأثرييا، مثؿ حماية البركتينات 
 اإلنساف إذا تناكؿ الكثير مف أفكتقكؿ الدراسات . الككلستركؿ مما يمثؿ حماية إضافية ضد اإلصابة بأمراض القمب

الفكاكو كالخضركات كالبقكليات الخضراء فإنو سيحصؿ عمى كمية مف الفالفكنيدات تفكؽ الكمية التي سيحصؿ 
كأىـ . مجـ يكميان 1000إلى  200كلقد قدر العمماء كمية الفالفكنيدات المستيمكة ما بيف  . عمييا مضادات األكسدة

، (Naringin)كنارنجيف  (Rutin)كركتيف  (Quercetin)الفالفكنيدات التي تمت دراستيا ىي ككرستيف 
  [  4].  (Baicalin)كبيكاليف (Hesperidin)كىسبريديف (Genistin)جينيستيف

 :دور الفالفونيدات ضد االلتياب

  quersitine)،  ك الكارسيتيف  (  rutoside)، الغيتكزيد (  rutine)بعض المركبات الفالفكنكيدية مثؿ الركتيف 
مضاد  ،  تمعب دكر ميـ في أمراض الدكرة الدمكية مثؿ مكافحة التكزمات الشريانية، حماية الشراييف ك األكردة، ك(

، ك (taxifoline)، تاكسيفكليف  ( chrisine)، كريسيف(  apiginol)مف جية أخرل األبيجينكؿ  .لاللتياب
، ك (  acide arachidonique)،   معركفة بتفاعالتيا مع أيضات حمض األراشيدكف(  gosipine)القكسييف 

. التي تمعب دكر ميـ كمضادات لاللتياب
 

 :دور الفالفونيدات ضد الفطريات

الترنايا )ثالث عائالت أساسية لمفالفكنكيدات اختبرت ضد أربع فطريات مسببة لألمراض مصدرىا بذكر الحبكب 
، ،فكساريـ (cladosporiume habarum)، ، كالدكسبكريـك ىمبارـك( Altrnaria allternatsالترنات 

، ىي الفالفكف ك ( trichderma  herziam)، تريشدارما ىارزياف(  fusarum oxysporum)أككسيسيكريـ
. الفالفكنكف، الفالفكنكؿ ك الفالفكف، الفالفانكؿ، ك التي تعتبر األكثر فعالية

 

 :دور الفالفونيدات ضد الفيروسات
الفالفكنيدات ليا تأثير كقائى مف االصابات الفيركسية فمف المعركؼ أف الفيركسات تككف مكجكدة داخؿ غالفيا 

كطالما يظؿ ىذا الغالؼ البركتينى سميـ فإف الفيركس يظؿ محبكسان داخؿ غالفو كال يحدث أل ضرر – البركتينى 
كلقد كجد أف ىناؾ إنزيـ يعمؿ طبيعيان عمى ىذا الغالؼ البركتينى . أك أذل لمكائف الحى الحامؿ ليذا الفيركس

 .كلكف كجد أف الفالفكنيدات تثبط ىذا االنزيـ كبالتالى يظؿ الفيركس حبيسان داخؿ غالفو كيظؿ خامالن - كيكسره
العديد مف الفالفنكيدات تتفاعؿ مع الجذكر الحرة، بحيث تنزع بذلؾ التدرجات المربكطة بكثافتيا التفاعمية عمى 

 أجريت عدت عمميا  .مستكل الفكسفكليبيدات المسؤكلة عف النفاذية مف خالؿ األغطية الفيركسية األغشية الخمكية
دراسات عمى قدرة الفالفكنيدات كنشاطيا كمضاد لمفيركسات خاصة تمؾ المسببة لشمؿ األطفاؿ كاالنفكلنزا كااللتياب 
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، كالفيركس المسبب لمرض "ت"الكبدم أ، ب، كالحأل البسيط، كالفيركس المسبب لسرطاف الدـ في الخاليا الممفاكية 
 . عاليةنقص المناعة المكتسب، كلقد تـ اكتشاؼ أف مادة البيكاليف كالكيراستيف يمنعاف  إنقساـ فيركس االيدز بنسبة

 
 :دور الفالفونيدات في عالج مرض السكري

األعماؿ المنجزة عمى الفالفكنكيدات أكدت أف ليذا األخير دكر في حفظ نسبة السكر في الدـ ، إذ نجد عمى سبيؿ 
المستخمصة مف قشكر التمار، استعممت في  ( benwopyrqne)أك  ( epycatichine)االبيكاتيشيف :المثاؿ 

يرفع نسبة األنسكليف  (epycatichine)الطب اليندم القديـ، لمعالجة مرضى السكريف إذ اكتشؼ أف األبيكاتيشيف
  .في جزر البخرىانز، عندما يتعرض لمغمكككز

 
 :الحساسيةضد دكر الفالفكنيدات 

  األنزيمات تعكد ىذه اآلثار إلى تأثير الفالفكنكيدات عمى إنتاج الييستاميف، اذ تعمؿ  الفالفكنكيدات عمى تثبيط 
تحرير الييستاميف مف خالؿ الصكارم   عمى  ، المسؤكؿ (  phosphodiesterase  الحمقي )  AMP الػ  :مثؿ

Ca ( Atpase)ك المستقعدات، مثال  اآلتباز
2tالحرة تفكؾ الػ ATP منتجا الطاقة ، إضافتا إلى تسييؿ امتصاص ، 

الكالسيـك مف خالؿ األغشية الخمكية، اآلمر الذم يحفز تحرير الييستاميف المجمع في الحكيصالت، تثبط عمؿ ىذا 
األنزيـ يظير الكيرساتيف قكة عمؿ أكثر مف كركمكقميكات الصكديـك المستعمؿ كدكاء لنزع تحرير الييستاميف ك مكاد 

 [4 ].ذاتية أخرل مسببة لمربك

 
 :دور الفالفونيدات ضد القرحة 

مف خالؿ تجارب أجريت عمى الفأراف، تـ اكتشاؼ لمكيرسيتيف ك النارينجتيف دكرا ىاما في التخفيؼ مف شدة القرحة 
. ، كحماية خاليا المعدة ، لقد اقترح أف الكيريتيف يمارس نشاطو مف خالؿ آلية معقدة تؤدم إلى إنتاج المخاط

دراسات أخرل  رخصت إلنشاء . ( heucotriénes)محاصرة الجذكر الحرة ، يؤدم إلى تثبيط انتاج المكككثيرييف 
 ( paf)الكريسيتييف، النارجتييف ك الكيمبركؿ ، ك انتاج الباؼ: عالقة مغمقة بيف خصائص مضادات القرحة مثؿ 

(palatelet activiting factor) إذا أثبت أف خفض  األضرار .، الذم ىك عبارة عف عامؿ مؤدم لمقرحة محتمؿ
 .بفعؿ الفالفكنكيدات ( PAF)المعكية محتمؿ أف يعكد إلى تثبيط الباؼ 

 
 :دور الفالفونيدات ضد السرطان

 أكضحت دراسات كثيرة خصكصان تمؾ التي أجراىا دكتكر شيشاف كانداسكامي كالدكتكر اليكت ميدلتكف مدل فاعمية 
كىذه الدراسات، التي شممت السرطانات . مختمؼ الفالفكنيدات في الكقاية مف مختمؼ أنكاع السرطانات كعالجيا

.  المقاكمة لمعالج الكيماكم، قد أجريت عمى الخاليا المزركعة معمميان في أطباؽ كعمى الكائنات الحية
كقد اىتـ العمماء بدراسة الفالفكنيدات المعركفة باسـ برانتكسيانيديف، كقد استخدـ مركب يعرؼ باسـ بيكنكجينكؿ كىك 

مركب يحتكم عمى البركانثكسيانيديف كالفالفكنيدات النباتية المرتبطة المستخمصة مف لحاء قشكر نبات الصنكبر 
فمثال بظيكرىا عمميا في جميع أنكاع  .أكثر مف خالصة بذكر العنب الذم يحتكم عمى ىذا النكع مف الفالفكنيدات

الشام خاصتا في الشام االخضر ، الكاتيشيف تعطي نشاطا مضاد لألكراـ ك يعكد ىذا النشاط إلى قدرة ىذا 
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، جزئية مف المصفكفة خارج الخمية تمعب (t-PA ( ) tissue – type plasmimo)الفالفكنكيد عمى كبح عمؿ الػ
الكيرسيتيف تثبط النمك الخمكم،بنزع بعض األطكار مف الحمقية الخمكية ، ك يعيؽ .دكرا ميما أثناء مكت الخمية 

النمك الخمكم يمكف أف يثبط بآليات أخرل ، ك يبقى ىذا كقؼ ثبكت الككالجيف،تعديؿ الجينية،  .مستقبالت اليرمكنات
 . الكاتيشيف يقـك برفع مقاكمة الككليجيفأف إذك قمة الجذكر الحرة، 

يلخص قدرة بعض انواع الفالفونويدات على تخفيف وعالج حاالت مرضية مختلفة و ذلك حسب جرعات  التالي  الجدول
  .مضبوطة

 الحالة نكع الفالفكنكيدات الجرعة

مغ 500-1500
 

 الحساسية  ككرككميف
التياب المفاصؿ 

 الربك

مغ 50-100
 

 

بيككنكجينكؿ ، براكنثكسيانيدس  الكدمات 
اضطرابات الدكرة الدمكية 

التياب األكردة 
 دكالي الساقيف

 مغ1000-5000

 
 

الفالفكنكيدات المركبة 
ركتيف 

 ىسبيريديف

الكدمات 
اضطرابات الدكرة الدمكية 

 دكالي الساقيف

 مغ4000-6000

 

  

الكقاية مف السرطاف خصكصا  جينسيتيف
سرطاف الثدم ك البركستات 

 تنظيـ اختالؿ اليرمكنات

 [االيدز]العدكل الفيركسية  كيرسيتيف مغ500-1500
التيابات المفاصؿ  

الحساسية 

                                                  

خاتمة 
إف الدراسات التي أقيمت كالزالت قائمة لفصؿ كالحصكؿ عمى مختمؼ المكاد البيكفعالة ذات الطبيعة 

النباتية أكدت أف ليذه األخيرة فضال كبيرا في جعؿ حياة الفرد أكثر أمانا، كذلؾ مف خالؿ ما تكفره مف كقاية كعالج 
مف خالؿ ما قمنا بو مف بحث ك  .ألمراض استعصت عمى مف داكاىا، ككانت عبئا عمى مف حاكؿ الكقاية منيا 

تفتيش عف األعماؿ المنجزة عمى المكاد البيكفعالة ذات األصؿ النباتي كالمتمثمة في الفالفكنكيدات أف ىذه األخيرة 
أصبحت ىدفا أساسيا كمحيطا خصبا لركاد عمـ الكيمياء الصيدالنية لمخكض في دراسات اختمفت اختالؼ أىداؼ 
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أصحابيا في الكشؼ عنيا جادت ليـ بو ىذه المكاد كما ذلؾ إال لما حممتو الفالفكنكيدات بمختمؼ أصنافيا عف 
 .خصائص ميزتيا عف غيرىا مف المكاد
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