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 قىاعذ النشر ببلوجلت

قــىاعذ عبهـت 

ط٘ؾش ٓـِش ك٤ُٞخص حُـخٓؼش حُزلٞع ٝ حُذسحعخص حُؼ٤ِٔش، حُلٌش٣ش ٝ حألدر٤ش ك٢ ؿ٤ٔغ حُظخققخص ٌٓظٞرش رخُِـش حُؼشر٤ش، 

 150حُلشٗغ٤ش ٝ حإلٗـ٤ِض٣ش ٝ طٌٕٞ حُٔوخالص ٓقلٞرش رِٔخق٤ٖ أكذحٛٔخ رِـش حُٔوخٍ ٝ ح٥خش ربكذٟ حُِـظ٤ٖ حُٔظزو٤ظ٤ٖ،ٝ ػذد حٌُِٔخص 

. ٓغ رًش حٌُِٔخص حألعخع٤ش أٝ حُٔلظخك٤ش (أٝ عظش أعطش أهق٠ طوذ٣ش)

كيفيت تقذين الوقبالث 

ػ٠ِ  فللخص ٝ رٔغخكش ٝحملش ر٤ٖ حُغطش ٝ حُغطش، ٝ إٔ ٣ظشى ٛخٓؼ رؼالع عْ ٣10ـذ أال ٣ض٣ذ ػذد فللخص حُزلغ ػٖ 

 حُِٔخـ رِـش حُٔوخٍ  ٝ .ٓوذٓش حُ٘ظخثؾ، حُٔ٘خهؾش ٝ حُخخطٔش: ٣ٌظذ حُٔوخٍ رطش٣وش ٓ٘ظٔش.  حُقللشًَ ؿخٗذ ٝ ٖٓ حألػ٠ِ ٝ ٖٓ حألعلَ

. رِـظ٤ٖ ٓخظِلظ٤ٖ إ أٌٖٓ

حجن الخط 

 Simplified Arabic 12Gحُؼ٘خ٣ٖٝ حُـضث٤ش    Simplified Arabic 14 G            حُؼ٘ٞحٕ

  Simplified Arabic 10حُٜٞحٓؼ Simplified Arabic  12                 حُٔظٖ 

 Simplified Arabic 12حإلكخالص ٝ حُٔشحؿغ ٓلقِش ٝ رـ٤ٔغ حُٔؼِٞٓخص طٌٕٞ ك٢ آخش حُٔوخٍ 

التىثيق و التهويش 

٣ؾ٤ش ا٠ُ حُٔقذس أٝ حُٔشؿغ  (5)٣ـذ إٔ طزًش حُٔشحؿغ دحخَ حُ٘ـ ُإلؽخسس ا٠ُ سهٜٔخ ك٢ حُلٜشط ر٤ٖ هٞع٤ٖ، ٓؼخٍ

حُٔغظخذّ ك٢ حُزلغ  

 ".آخشٕٝ"رؼزخسس ػ٘ذٓخ ٣ؾظَٔ حُٔشؿغ ػ٠ِ أًؼش ٖٓ ٓئُل٤ٖ ٣زًش حعْ حُٔئُق حألٍٝ ٓظزٞػخ

. ارح ًخٕ حُٔشؿغ ٓوخال طزًش أعٔخء حُٔئُل٤ٖ، حعْ حُٔـِش ٝ سهٜٔخ، ع٘ش حُ٘ؾش ٝ ػذد حُقللخص حُٔغظـِش ك٢ حُزلغ

أٓخ رخُ٘غزش ٌُِظذ ك٤زًش ك٢ حإلكخُش ا٠ُ حُٔشؿغ حعْ حُٔئُق، ػ٘ٞحٕ حٌُظخد، حعْ حُ٘خؽش، ٌٓخٕ حُ٘ؾش، ع٘ش حُطزغ ٝ سهْ حُقللخص 

. حُٔغظخذٓش ٖٓ حٌُظخد

ػ٘ذٓخ ٣ٌٕٞ حُٔشؿغ أؽـخٍ حُِٔظو٤خص حُؼ٤ِٔش كبٕ حإلكخُش طظنٖٔ حعْ حُٔئُق أٝ أعٔخء حُزخكؼ٤ٖ، حُغ٘ش ُِظؼش٣ق رخُِٔظو٠، ٝ طلذ٣ذ ٌٓخٗٚ 

. ٝ كظشطٚ، حعْ حُ٘خؽش ٝ حُقللش حأل٠ُٝ حُخخفش رٔ٘خهؾش حُ٘ظخثؾ
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 4ًٞحس١ ٓزشٝى  . د ...................... لكف دميـ في كفي "الكاقع كتجمياتو في البنية السردية لركاية الحبيب السايح مذنبكف 

 09أ خخُذ٣ش ؿخد هللا  .................................  لمحمد شكري" الخبز الحافً"رواٌة البٌكارسٌك خصائصها وتجلٌاتها فً 

 17سؽ٤ذ سح٣ظ     . د ........................................................................................................... ًظخرش ح٥خش٣ش
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 34حرٖ دكخٕ حُط٤ذ     . أ .............................................................  ٓوخسرش أعِٞر٤ش ُوق٤ذس حُؾؼش حُـضحثش١ حُوذ٣ْ

 40رٞد١ ػزذ حُوخدس، أ رٖ ؿ٤ٔش ػٔش، أ ع٤ِٔخ٢ٗ ٤ٛٝزش . د .......... طؾخ٤ـ حُزطخُش ك٢ حُـضحثش دسحعش ٤ٓذح٤ٗش ُٔ٘طوش رؾخس

 48 أ طلش٣ؾ٢ ؿٔخٗش  ........................................................................................... ُـ٘ش رخصٍ ٝكًٞٔش حُز٘ٞى

 63رِلغ٤ٖ كخهٔش حُضٛشحء . أ ................................................  أعزخد حألصٓش حُؼخ٤ُٔش ٖٓ ٓ٘ظٞس حالهظقخد حإلعال٢ٓ

 72أكٔذ دؿ٤ؼ   . أ ................................................................................................ حُظؤ٤ٖٓ ٝحُظشه٤ش حُؼوخس٣ش

  81ٓضح٢ُٝ ٓلٔذ .  أ............................................... .........طؼذد حُـشحثْ ٝأػشٙ ك٢ حُٔغئ٤ُٝش ٝحُؼوخد ك٢ حُوخٕٗٞ حُـضحثش١

  96ؿٔخٍ رٞؽ٘خكش . د ............................................ حُؾشه حُٔخٗغ ٖٓ حُظقشف ك٢ حُغٌ٘خص حُٔغظل٤ذس ٖٓ اػخٗش حُذُٝش

  105د ػزذ حُلل٤ع طلش٣ؾ٢  ................................................................ افالف حُٔ٘ظٞٓش حُظشر٣ٞش ٝحهغ ٝ طلذ٣خص

 116أ كو٤و٢ ٓلٔذ حٌُز٤ش  ....................................................................... دسحعش ُٞػخثن ٖٓ أسؽ٤ق رِذ٣ش حُو٘خدعش

 121عخٝط خ٤شس ......................................... كن حُٔ٘ظٔخص ؿ٤ش حُل٤ٌٓٞش ك٢ حُِـٞء ا٠ُ حُونخء حإله٢ٔ٤ِ حألٝسٝر٢
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 السايح الحبيب لرواية السردية البنية في وتجمياتو الواقع

  "كفي في دميم لون"مذنبون
 مبركؾ ككارم/ د

 بشار جامعة  
kaouarimebrouk@yahoo.fr 

 :الممخص

مذنبكف )     بحث يحاكؿ الكقكؼ عمى تقنية السرد في عبلقتو بالكاقع الذم ىندس بنية النص الركائي  ىذه المقاربة

ك يكشؼ عف المسككت عنو   لمحبيب السائح الذم يجسد مرحمة تاريخية مف تاريخ الجزائر المعاصرة (لكف دميـ في كفي

...  أنيا ركاية تديف المأساة الكطنية

   Résumé:    
Cette  approche et une recherche qui aborde la relation entre la technique narrative et la 

réalité; la base de l'écriture du roman "coupables"  la couleur de leur sangs sur mes mains: " 

de l'auteur Habib SAYEH.  ce texte qui  rayonne  une période de l'histoire d'Algérie pour 

repérer le non dit ;Et découvrir  les frontières  officielles  de l'état  qui les a altéré par le 

système narratif qui propage les violences  d'une décennie noir  ,car ce roman et un acte 

dénoncent la tragédie sanglotant … 
. الواقع ، تقنية السرد ، المأساة الوطنية، بنية النص الروائي، المسكوت عنو: الكممات المفتاحية 

 ، ىي المأساة داخؿ إال  الكتابة تنشأ ال ...مذنبكف مكاطنكف  كالمقتكلكف القتمة" ....... كفي في دميـ لكف" مذنبكف

 كالقصة  . قصة غير مف التاريخ عبر أمة تكجد ال . المسعدم حٌدث ىكذا يككف ال أك مأساة  األدب . األبد منذ قدرىا

 ىذا في انبثاقيا في كساىمت ، أحضانيا في تبمكرت التي  كحضارتيا األمة ثقافة نظاـ خمفو مف يعكس ، لغكم نظاـ

 رىافة تعكس كما .كدقتو الذكؽ رىافة كعف  فيو الكامف العقؿ معمارية عف تخبر معماريتو فني لغكم تعبير كىي.الكجكد

  جامعة بشارحوليات
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 عظيـ أدبي عمؿ كؿ إف  .1لو يكتب الذم المجتمع كألؽ ، الكاتب أسرار عف ،كتفصح الفناف إلييا ينتمي التي األمة ذكؽ

 تقمعيا التي المرفكضة القيـ عف  يكشؼ أف المرء عمى يجب كلذلؾ ... األدبي العمؿ عالـ تنظـ  لمعالـ رؤية عمى ينطكم

  2كقمعيا القيـ ىذه رفض سبيؿ في البشر يعانييا التي التضحيات عف فيكشؼ  األدبي العمؿ كحدة تصنع التي الرؤية

 جميع مف مضامينو  يمتح الذم األدبي النكع كىي األدبية، األجناس فيو تتداخؿ معرفي حقؿ الركائية الكتابة  

  مغامرة الركائية الكتابة ...الجمالي ككقعيا كالداللية الفنية بنبتيا في متميزة متفردة الركاية يجعؿ ما  ىذا . المعرفية المعالـ

 يممع ، يشي ، بيضاء صفحات عمى المرصكص الكبلـ ىي 3 الكاقع حدكد مف التحرر ىي. كاالنعراجات المزالؽ كثيرة

 فتجعميـ  يرعبيـ ما ليـ تظير أك ، ليـ ليس ما منيـ تأخذ أف يخافكف ألنيـ  الجميع يتحاشاىا التي المخيفة بالحقيقة

 ، عابثة ، مدمرة  مرعبة الحقيقة ألف , الكممات مسخ كيمسح ، خطيئتيـ يـك ذات ليـ يشفع لعمو ، الكبلـ خمؼ يتكاركف

 كالتعبير الحياة، إلى الرؤية مف نكع ) ىي إذان  الركائية الكتابة ... األباطيؿ عميو بنيت الذم المستكر تكشؼ ، المكازيف تقمب

 ألف... 5بكعي الكاتب أرادىا التي تمؾ عف تختمؼ بطريقة كييفيـ ييتمقى، الذم ىك الفني  النص ك. 4 (الرؤية ىذه عف

 .. 6ما غرض إثبات إلى يسعى بذلؾ فيك ، تخصو اىتمامات مف لمنص قراءتو في  ينطمؽ القارئ

 في عنو المسككت  عف  الغطاء فكشفت المعاصرة الجزائر تاريخ في متفردة مرحمة أحداث مذنبكف ركاية جسدت

 كأبرزت السياج ىذا حدكد فاقتحمت ' . الحاكمية إشكالية  'بالمحكـك  الحاكـ عبلقة في  السمطة كمعضمة ، الحكـ جدلية

 العقديف خبلؿ بالدـ المصطبغ المأزـك الكاقع ىذا معالجة في متميزة برؤية الجزائرم المجتمع شرائح بيف القائـ الخبلؼ عمؽ

 العنؼ دكامة في إثرىا عمى الجزائر كدخكؿ1992 سنة التشريعية االنتخابات نتائج إلغاء بعد 2002,1992 الماضييف،

 كالعباد الببلد دمر الذم الكضع ىذا...  النتائج لرفض كالرافضكف لمنتائج الرافضكف ...الديمقراطي الحؽ دعاة بيف الدمكم

 مف الزمنية الفترة ىذه عبر المكاقؼ تضارب بشفافية سجمت كما . كالحرية االستقبلؿ جزائر في أحد كيبلتو مف يسمـ فمـ

  ..الجزائرييف مأساة عمى شيادة بحؽ فيي 7الحقيقة بثقؿ الزائغ الخياؿ مكازنة  ...الشامؿ العفك إلى المصالحة إلى الكئاـ

   ؟...8حقيقة ال إلى حقيقة ال مف اإلنساف كينتقؿ ، حقيقة أقؿ األشياء جميع تغدك أيف

  ككتماف بكح  الكتابة
                                                           

1
 12ا٠ُ 5 حُقللش ٖٓ حُز١ٞ٤٘ حُظل٤َِ ا٠ُ ٓذخَ :رخسص سٝالٕ 
2

 (ؿُٞذٓخٕ ُٞع٤خٕ ٓوُٞش)1998 حُٔذٟ دحس.1.ه. حُٔذٟ دحس.1.ه 165:ؿ  ٓؼخفشس ٗظش٣خص : ػقلٞس ؿخرش -
3

  عٞس٣خ  هالط دحس. 1.ه  51.ؿ كـخس هخٛش طؼش٣ذ .حألدر٤ش ٝحألٗٞحع حألدد حٌُظخد ٖٓ ٓـٔٞػش -
4

 101:ؿ: ط.ّ -
5

 24:ؿ ط.ّ -
6

 19ؿ :حإلٗغخ٤ٗش ٝحُؼِّٞ حألدد ك٢ حُٜٔ٘ـ٤ش :٤ًِطٞ حُلظخف ػزذ - 
7

  1983 ..1ه ر٤شٝص   35 ؿ .ُئُئس حُٞحكذ ػزذ طؼش٣ذ حُؼخُغ حُٔـِذ حُ٘وذ١ حُٔقطِق ٓٞعٞػش -
8

   23ؿ ط . ّ   -
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 في كمنيجيتو ، السردم الحبيب السائح مسار يبرز ككاش، كاشؼ، فاضح، نص أمامنا، الماثؿ السردم النص

 أحداث تتبع إلى فيشدنا ، فينا كسحره ، تأثيره يمارس(  كفي في دميـ لكف مذنبكف،  ) ركايتو خبلؿ مف الحبيب إف الكتابة،

 إلينا ينقميا أف يريد التي العكالـ تحديد عف كبحثا ، ككاقعيتيا ، الكتابة فنية عف بحثا تضاريسيا نجكب يجعمنا ، شدان  الركاية

 ذلؾ، مف أبعد ىي بؿ الكثيرة، لتناقضاتو كفضحا المجتمع، ليذا معارضة تصبح السائح الحبيب عند الكتابة إف.. كمتمقيف

لى أبعد، ىي بؿ. كبيرة داللة ذات كتابة إلى ليحكلو كيقرأ، كيسمع يرل، ما لكؿ استمياـ إلى الكتابة تتحكؿ حيث  معاني كا 

.  كجمالية فنية،

 بيف الفاصمة الحدكد. كىمي شيء ككؿ حقيقي شيء كؿ الركاية في ألف متداخمة، عبلقة بالكاقع الركائي النص عبلقة

 في يحمؽ الناص تجعؿ(. كالكىـ الحقيقة )بينيما الفصؿ يمكف ال شفافا، مرئيا ال خيطا كتصير تتبلشى، كالكىـ الحقيقة

 ابتعدت كمما تتحقؽ التي الشعرية المغة الخياؿ لغة األدب لغة في التحميؽ ىذا مف كالمقصكد. رقيب دكف الداللة مممكة

 يتـ ال ) ك..التأثير كيتـ التكاصؿ، كيتأكد اإلبداع يككف كالبلمنطؽ، الكىـ لغة كالمست المعيار، لغة عف الركائية الكتابة

 ك ، الرسالة  يركباف بيا  كاحدة شفرة عمى  متفقيف إليو كالمرسؿ  المرسؿ  كاف إذا  إال ، الداللي المستكل عمى اإليصاؿ

 كؿ ليشمؿ ذلؾ يتعدل إنما النص، معنى تتخمؿ اجتماعية صيغة ذات تيمات بطرح يكتفي ال الكاقع 9 (يفككانيا بيا

 الركائي، الخطاب عناصر في ماثؿ الكاقع.. كممة آخر إلى المبدع، يخطيا كممة أكؿ مف ابتداء الركائي، النص مشكبلت

.. الداخمية النص بنية في يكاجينا كما النص، عتبات في نتممسو

  الكاقعية كالتقنية الركائي البناء

 جسدتو المنحى كىذا ، الفني كبناءه مادتو كشكؿ أنتجو الذم االجتماعي بالمحيط األدبي العمؿ  يربط تش لككا

 لكف ... مذنبكف  "الركائي لمنص  الجمالي الكقع في أك الفني التشكيؿ في أك األحداث بناء في إف  ، كضكح بكؿ الركاية

 الكاقع مع المشابية ىذه كتتجسد . تشكيمو في أسيـ الذم كالكاقع ،  الركائي العمؿ بيف مشابية تنشأ حيث ؛" كفي في دميـ

 الصكغ أما. الركائي يعرضو الذم المعرفي االمتبلؾ أساس ىك الركائي الككف في االجتماعي بالراىف الركائي النسيج في

 ليذه الجمالي االمتبلؾ فيك  ركائي بناء ك سرد، كطرائؽ شخصيات، كعبلقات كنسيج ، استعارات ك رمكز مف األدبي

  .المعرفة

 جمالي امتبلؾ ػػػػػ معرفي امتبلؾ ػػػػػ الكاقع: الركاية

                                                           
9

 2002..1ه حُلنخس١ حإلٗٔخء ٓشًض 110.109ؿ :حُخطخد ٝطل٤َِ حألعِٞر٤ش : ػ٤خؽ٢ ٓ٘زس  -
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 القػارئ

 10الكاقع عمى دائمان  عينو فإف الركائي لمعمؿ تناكلو في فالقارئ

 : العياني الكاقع

 الدمار كثافة. كاالنتقاـ كالجزع لميمع يدعك ما كؿ... رعب  ممزقة أشبل تسيؿ دماء ، ىدـ تدمير فكضى اضطراب

  كلئلنساف التحتية لمبنى الشامؿ

  الركائي الكاقع

 سرعة ، الكقائع عرض في كالخمط ، المرعبة الدمكية المشاىد سرد في االضطراب الركاية، في المكاصفات نفس

 الركاية مف الكاحد الجزء في نشاىد  حيث ؛ االسترجاع أسمكب ؛ كالتذكر التداعي طريؽ عف آخر إلى حدث مف االنتقاؿ

 إلى ينتقؿ ثـ الكصؼ، ليكمؿ يعكد ثـ الممحة طريؽ عف مكاقؼ عدة السارد يعرض . الركائي النص مادة عرض في كثافة

  عممية في الخاصية ىذه نممس ك. الركائي عممو تشكيؿ في الكاقع لدكافع يخضع الناص جعؿ ما كىذا . آخر عنصر

  بكركبة،نجاة، ، لحكؿ ،فمة، رشيد الفاعمة الشخصيات مككنات تدمير كفي. كبشاعتيا  المكت مشاىد تصكير في ،ك االنتقاـ

 الكاقع كمعضمة ، الركاية معضمة كىذه . التسامح كعدـ ، اآلخر كرفض اليأس إلى دفعيـ في  أحمد لخضر،ك الضابط

 مف ...  عفك كال  تصالح كال تسامح ال .لآلخر المطمؽ فض الر ، االنتقاـ يريد  ضحية كالكؿ متكاطئ الكؿ. أفرزىا الذم

 ؟؟ النازؼ الجزائر جرح كفتح التشيير ؟في المستفيد

: لمشخكص األيقكني التماثؿ

  صاحبو كالفكرية  نفسية البنية تركيبة كيكشؼ يكحي اسـ فكؿ ، كعناية بدقة الركاية شخكص أسماء السارد انتقى لقد

 . الجزائر غير بيئة إلى بؾ يعكد اسـ عمى تقؼ تكاد فبل .  الجزائرم الكاقع في مكجكد ىك ما تماثؿ األسماء ككؿ. 

 عمياف.. .إبراىيـ.. حسف لخضر ..بكعبلـ ..أحمد ..رشيد ..الشاكم محمد ..إسماعيؿ ..ميمكف..لمنكر ..فمسعكد

 عمى تحيؿ الشخكص فيذه ......كبلبك فمة .بكردينة .. بكركبة كلحكؿ ..نجاة ..زىراء ..فضيمة ..حميمة كمبرككة ..مراد..

 ... كشخكصو الحدث ككاقعية كزيغو، الخياؿ مبالغة فييا أفعاليا كرقية، شخكص ككنيا في كتخالفو الكاقع

                                                           
10 14: ص :والواقع الرواٌة : الخطٌب كامل-    
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 المغرد الصكت يمثؿ ىك إذ ، بالحكؿ فكره ككسمت بصاحبيا لحقت خمقي عيب عف الناتجة الصفة ىذه إف : لحكؿ

..  كالعباد الببلد تدمير عمى ،يعمؿ المتطرفيف مع كذىب .كلتاريخو ، لمكطف تنكر الذم ، السرب خارج

 ثمف دفعت التي الفئة يمثؿ فيك ، كأنصاره لحكؿ تفكير ضحية ، التفكير في كالرشد ، الكفاء عمى داؿ اسـ : رشيد

 الذيف الرافضة صكت كراء كينساؽ ، الرؤيا عنو فيحجب داخمو في الكحش صكت كيعكم رشده كيذىب . الساسة أخطاء

 ... االنتقاـ عمى يبحثكف

 يرل ال فيك المتطرفيف الخارجيف كزيغ زيغيـ كيكشؼ السمطة في المتنفذيف عمى يضيؽ الذم التاريخ صكت بكركبة

 .. كالحكاـ الساسة أخطاء فييـ

 ببلد ككأنيا ليا األحقية يدعي ككؿ كالنزكات الرغبات تتقاسميا الحبيبة الجزائر كاقع في لما أيقكنات ىي الفئات ىذه

 اإلنساف ىذا لنككف كجدنا كأننا 11 (مسخرة إلى الدكلة تحكؿ ك... الصعمكة إلى بأكممو شعب يتحكؿ) حيف ...أىؿ ببل

  12أناه عف بحثان  الضاؿ البلتاريخي

  : األحداث كرمزية اإلشارم التطابؽ

  معزكالن  عمبلن  يككف أف دكف  مستقبلن  كتجعمو ، تميزه التي كمقكماتو خصائصو، لو الركائي النص

 يأخذه ما مخضعان  معيا يتفاعؿ فيك . لؤليمة السكسيكثقافية البنية تشكؿ التي ، األخرل الثقافية األنظمة مف غيره عف

 كأثرىا  المتمقي في الجمالي السحرم كمفعكليا ، النص بناء في الفني كقعيا ليا بتقنية صياغتيا ،كيعيد الخاصة لقكانينو

 . 13األخرل الثقافية األنظمة في المعرفي

 مبلبسات عف الكشؼ يحاكؿ ركائي منظكر مف . الجزائر في ككقع يقع، لما  رامزة إشارات ىي الركاية كقائع كؿ

 في عنو المسككت الحجب،ككتابة ،كىتؾ المستكر كشؼ تحاكؿ المجاؿ في ؟كىي كقع كلماذا ؟ كقع ما كقع ككيؼ ، الكاقع

    فنية نصية ككاقعية معرفية، بجرأة المستقمة الجزائر تاريخ مف دامية فترة

 مخيمة في فتنداح ، الكاقع عمى القارئ تحيؿ الركائي النص في المعركضة المدمرة المرعبة الدمكية المشاىد إف

 صفحات عمى  كقع ما ىكؿ فيكتشؼ . التكاصؿ كسائؿ عبر لو نيقمت أك ، كصدمتو مباشرة تمقاىا التي المرعبة الصكر

 يجكؿ حيف الكجداني، التفاعؿ  فيحدث  النص في المعركض كالمشيد ، الذاكرة في المخزكف بيف التصادـ كيحدث كتاب

                                                           
11

 20ؿ حُشٝح٣ش - 
12

 256ؿ حُشٝح٣ش - 
13

  عٞس٣خ 2005 علش دحس. 11.ؿ ٝٝظخثلٚ حُ٘ـ ر٠٘ : د٢ِٔ٣ كخهٔش  - 
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 كنكؿ ، الرضيع الطفؿ  ذبح أيف  . غزيران  الدـ كساؿ ، األشبلء اختمطت أيف...لمدمار المرعبة المشاىد يستنطؽ ذاكرتو في

 .. كقع ما أبشع ما ... النساء حرمات كانتيكت ، اليـر بالشيخ

 استطاع أيف ، لغكية مأساة فيي" كفي في دميـ لكف مذنبكف "في الركائي السرد بشاعة تضارعيا ، البشاعة ىذه

 يعني ...العفك )قائميا ىك كاف كممة ليقكؿ. كتحد كقسكة بعنؼ كبشاعتيا، كقسكتيا عنفيا بكؿ الظاىرة ىذه تسجيؿ السارد

 ( 15الحماقة تتكقؼ أف يجب.... 14السياسة  رجؿ مف ٌأكبر شيطاف الدنيا في ليس... األمكات كلحـ الجيفة لحـ أكؿ

 كالقصاص كالرفض االنتقاـ ك الحقد مأساة— 1 

 :كالقصاص الثأر  -  أ 

 في تتحكـ التي القسكة شدة خبللو مف نبيف كاحد عنصر عمى نقؼ فمة أمو بيت في لحكؿ مقتؿ مشيد - ب

 إلى بيا كخرجت  ٌ  بذراعي كطكقتيا إلي بخطفة أخذتيا "ليبلن  القتؿ تنفيذ فبعد .. الركائي النص أبطاؿ سمكؾ

 أفرؾ كرحت ...اغتسمي .نجاستؾ مف ذنبو مف اغتسمي : تحتي كضغطتيا أرضان  فطرحتيا السيؿ تحت الحكش

 16 "دمو مف تطيرم . تكضئي : الساخنة كمماتي مقطعان  المطر بماء خدييا

 : الجنكد مصرع الحقد  مشيد - ت

    عراة  عشرة خمسة كانكا  . المدد  كصكؿ أف بعد إال المشيد  فظاعة عمى نقؼ لـ ) 

 17 (متفحمان  كاف الثانية الشاحنة سائؽ.أفكاىيـ في محشكة كأشياؤىـ مذبكحيف 

 إسماعيؿ اإلماـ مقتؿ التحدم  مشيد - ث

 رشاش زخة تمتو . األماكف بالتزاـ آمران   الصبلة خشكع قاسو  صكت شؽ حتى األكلى الركعة سجكد مف نقـك كدنا ما

لي حيث المحراب إلى العيكف فشخصت . القمكب كأفزعت المفاصؿ كأرعدت الجدراف رجرجت المصمى في  عف إسماعيؿ كي

 جذب السكد رأسو شعر مف ثـ عمامتو ممثمان  كاف مف ليخمع ذراعٍيو شاالن  الخمؼ مف طكقو مف يدم بيف حركة يأتي ال القبمة

 كاحدة خضة في متياكيان  فدار . كأرخياه النحر في النصؿ غياب إلى ميداني بخنجر حز اليمنى كباليد بيسراه الخمؼ إلى

 18 (الصبلة بقية ليكمؿ كأنما ؛ القبمة شطر

 كجماعتو عمي مقتؿ الفعؿ كرد الرفض مشيد - ج
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 38:ؿ حُشٝح٣ش - 
15

 56 :ط.ّ - 
16

 66: ط.ّ - 
17

 140:ؿ ط ّ - 
18

 219 حُشٝح٣ش - 
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 رشيد خكيا ، بالغثياف أشعر . الجامعي بالحي الغرفة في زميمي كاف  ا عمي  عمى تعرفت لما رشيد خكيا)

 قكة بفعؿ تقريبان  كجييف ببل آخراف مف اثناف ككاف . صدره ىرأت الثقيؿ الرشاش عيارات كانت ا الفظيعة مكتو لصكرة

  19 (النائـ الرعب يثير جديمتيف في المضفكر  الطكيؿ رأسو كبشعر األفغاني بالمباس كاف . القاتمة الرصاصات

 الركائي النص كأف ... الجزائر مأساة مف جانب كتكشؼ الحدث درامية تؤكد األمثمة ىذه أف معي تبلحظ فأنت

ف ، المأساة ىذه أسرار عمى لمكقكؼ أكلى محاكلة إال ىك ما  اكتفى الظاىرة أسباب بعمؽ يبلمس لـ الحبيب كاف كا 

.. ذلؾ في أمينان  ككاف كالفكرية النفسية الشخكص كلتركيبة لؤلحداث الخارجي بالرصد
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 271ؿ :حُشٝح٣ش - 
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رواية البيكارسك 

 لــمحمد شكري" الخبز الحافي"خصائصيا وتجّمياتيا في 

خالدية جاب اهلل  : أ

 قسنطينة-جامعة منتكرم 

 الممخص

نفسو؛  (الخبز الحافي)ىك اعتراؼ صاحب  (Picaresque)لعٌؿ ما حٌفزني إلى الخكض في عكالـ الركاية البيكارسكية 

الخبز  )  حافزم عمى كتابتيا: "الركائي المغربي الشيير محمد شكرم، باالنتماء إلى تقاليد ىذا الشكؿ الركائي، حيف قاؿ 

بيذا الشكؿ ىك أنني حاكلت ضمف تجربتي حتى سف العشريف أف أسجؿ مرحمة زمنية عف جيؿ الصعاليؾ في عيد  (الحافي

تقٌؿ عف االحتبلليف المباشريف، خاصة في مدينة طنجة  كالدكؿ التي كانت ليا ىيمنة ال. اإلسباني كالفرنسي: االحتبلليف

إف الحياة التي عشتيا، حتى تمؾ السف في . Novela-Autobiografia- Picarescaشطارية - ركائية- إنيا سيرة ذاتية. الدكلية

كمازاؿ ىذا النمكذج . ىك الأخبلقي عشيرة البؤساء كالشطار، عف ال قصدية شخصية، كنت أستمدىا عف قير مف كؿ ما

". اليجيف مف الطفكلة المغربية يفرزه مجتمعنا المغربي حتى اليـك

 ؟(الخبز الحافي)ىي خصائصيا ؟ ككيؼ تجٌمت في ركاية فما ىي الركاية البيكارسكية؟ ما أصكليا؟ كما 

الحكي  رواية السيرة الذاتية، ،عشيرة البؤساء والشطار الشكل الروائي، ، رواية البيكارسك:الكممات المفتاحية

 .الفضاء، األدب الشطاري، الروائي

 : مدخل إلى مصطمح البيكارسك 

  جامعة بشارحوليات
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عنكانا أساسيا ليذه الدراسة، نظرا الختبلؼ  (بيكارسؾ)قبؿ البدء، آثرت اإلشارة إلى أٌنني تعٌمدت اختيار صيغة 

لدل مجدم كىبة، كىك ركاية البيكارسؾ أك  (الركاية التشردية)؛ فيك التشردم أم (picaresque)الترجمات العربية لمصطمح 

 .ركاية الخادـ عند ناصر الحاني، كىك الركاية الشطارية عند جميكر الباحثيف

 عمى يد 1845 ظير في الفرنسية سنة Picqresqueإلى أٌف مصطمح يحيمنا معجـ الركس االيتيمكلكجي كالتاريخي 

BESCH كىك مأخكذ مف الكممة اإلسبانية Picaresco المشتقة مف كممة (Picaro) بمعنى  :Coquin (...نذؿ، لئيـ، خبيث) أم 

 فإٌف البيكاريسؾ غالبا ما يدؿ عمى أٌنيا مجمكعة مف الركايات 20كبحسب المكسكعة العالمية. كتدٌؿ عمى نمط لمغامر إسباني

، (Le Picaro: البيكارك )تحكي مغامرات شخصية مف أصؿ كضيع  (أكطكبيكغرافية)اإلسبانية التي تأتي في شكؿ سير ذاتية 

 .محتاؿ، ببل مينة، خادـ لمجمكعة مف األسياد، متشٌرد عف طيب خاطر، لٌص أك متسٌكؿ

 كبمغ (le vie de lazarillo de Tormes) (حياة الزاريك) عبر تحفة مجيكلة المؤلؼ 1554ابتدأ ىذا النكع في الظيكر سنة 

: القسـ الثاني سنة - 1599: القسـ األكؿ سنة ) (le vie de Guzaman d’Alfarache de Mateo Aleman) (حياة غزماف)أكجو مع 

ثـٌ أخذ ىذا النكع في الذيكع؛ حيث ظيرت ركايات متعددة صدرت في إسبانيا، تٌتخذ مف البيكارك بطبل ليا، كما . (1604

-1722)كانجمترا  (1735-1715)، فرنسا (1668)في ألمانيا : كجد ىذا األدب مكانا خارج إسبانيا، ضمف عٌدة أعماؿ محاكية 

ىي أٌكؿ ركاية بيكارسكية  (المسافر النكد) المسماة Thomas Nashكتجدر اإلشارة إلى أٌف ركاية تكماس ناش ... (1749

تطمؽ في الصحافة الحديثة عمى قصص الحياة "، كقد ابتذلت كممة بيكاريسؾ حتى صارت 21ظيرت في األدب اإلنجميزم

 .22"الكاطئة التي يعكزىا التيذيب كالمياقة كىذا استعماؿ ال نظٌنو مكفقا

التي ينبني عمييا العمؿ  (البيكارك)كما ال يخفى عمى العارؼ بالتراث السردم العربي نقاط التشابو الكثيرة بيف فكرة 

التي تقـك عمييا المقامات العربية القديمة، التي استحالت إلى كسيمة لبلستجداء كالتسٌكؿ  (الكدية)البيكاريسكي، كبيف فكرة 

كقد اغتدت الياجس الكبير لممقامة حيف ظيرت في القرف الرابع اليجرم . كاالحتياؿ بالكسائؿ المشركعة كغير المشركعة

 .23"فالفكرة األساسية لممقامات مستكحاة مف أحاديث المتسٌكليف"

تجربة رائدة في أدبنا الحديث، مارسيا الكٌتاب  (كىي ذات صمة كثيقة بعالـ البيكارسؾ)تعٌد ركاية السيرة الذاتية 

كىي بذلؾ . بكصفيا كسيمة إبداعية لحكي مراحؿ حياتيـ كالتأريخ ليا بدءا مف الطفكلة إلى مرحمة النضج الجسدم كالفكرم

                                                           
20

 http://www.universalis.fr/encyclopedie/roman-picaresque/ressources  
21

 .71ٗخفش حُلخ٢ٗ، حُٔقطِق ك٢ حألدد حُـشر٢، ؿ :  ٣٘ظش  
22

 .71 ٗلغٚ، ؿ  
23

 .41، ؿ 1983، 2 ػزذ حُٔخُي ٓشطخك، كٖ حُٔوخٓخص ك٢ حألدد حُؼشر٢، حُٔئعغش حُٞه٤٘ش ٌُِظخد، حُـضحثش، حُذحس حُظٞٗغ٤ش ُِ٘ؾش، طٞٗظ، ه 
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نٌص سردم يتمٌيز عف الركاية المركية بضمير المتكمـ بأٌنو ال يقٌدـ متخٌيبل كىميا بؿ يعرض األحداث الحقيقية التي كقعت "

ك يرل بعض -.  قد ال يعرفيا سكاه–، إذ يمجأ الكاتب إلى تعرية نفسو أماـ القراء بسرد أحداث خاٌصة جٌدا 24"الكاتب/لمراكم

النقاد أٌف كاتب السيرة الذاتية كٌمما كاف صادقا في سرد الماضي كٌمما تٌكجت سيرتو بالنجاح، لما في ذلؾ مف صدؽ في نقؿ 

 . األحداث الحياتية بكٌؿ أمانة

يحيمنا ىذا الحكـ إلى الحديث عف ركاية السيرة التي تكغؿ في سرد األحداث بصدؽ ال مثيؿ لو، كبتصكير األحداث 

التي ترصد حياة " الركاية الشطارية" أك "الركاية البيكارسكية"كما كقعت دكف حذؼ أك تزييؼ، كالتي أطمؽ عمييا تسمية 

البيكارك أك البطؿ الذم يعيش حياة مميئة باالستيزاء بالقيـ المجتمعية السائدة، كاستعماؿ أساليب الشيطنة كالمغامرة، كىك 

 بذلؾ بطؿ شطارم، 

خمخل إلى جانب إنتاج السبعينيات الطميعي "لمحمد شكري نّصا شّطاريا طميعيا " الخبز الحافي"ليذا جاء نّص 

فقد أثارت . مفيوم الكتابة السردية بالمغرب، وساىم بدوره في تخميص النقد الروائي من سمطة االعتبارات اإليديولوجية

فضول المثقفين المغاربة بسبب مصادرتيا وأسموب كتابتيا أيضا، فأولوىا اىتماما كبيرا تترجمو كتاباتيم " الخبز الحافي"

 .25"النقدية المتعاطفة مع كاتبيا والبحوث الجامعية التي يؤطرونيا

ركاية غير مسبكقة عمى مستكل البكح كالنبش في الذاكرة كتعرية الذات كاممة أماـ القارئ، إذ يكشؼ الركائي 

فنمفيو يبدأ في سرد أحداث الطفكلة كصكال إلى مرحمة الشباب . كٌؿ الحقائؽ الحياتية التي مٌرت بو_ الصكت المتحدث _

بطريقة درامية ممفكفة بكثير مف الحزف كالمأساة، حيث يعجز القارئ الذم يشرع في  (إلى أف بمغ مف العمر عشريف عاما)

ة لككنيا تصٌكر تمباغ إٌنيا ركاية ىي ركاية أٌقؿ ما يقاؿ عنيا .قراءة الركاية لمكىمة األكلى عف التكقؼ كالعكدة إلييا الحقا

بتراجيدية عجيبة، صادقة، ككاضحة طفكلة بائسة جٌدا، أب متسٌمط كأـ مغمكبة عمى أمرىا، ظركؼ معيشية سيئة لمغاية في 

. اإلسباني في المغرب األقصىك الفرنسي ماالستعمارالكجكد حقبة زمنية اٌتسمت ب

                                                           
24

  111، ؿ 2002، 1كشٗغ٢، ٌٓظزش ُز٘خٕ ٗخؽشٕٝ، دحس حُٜ٘خس ُِ٘ؾش، ه-حٗـ٤ِض١- ُط٤ق ص٣ظ٢ٗٞ، ٓؼـْ ٓقطِلخص ٗوذ حُشٝح٣ش، ػشر٢ 

 . ٝ طؼ٢٘ ٛزٙ حُشٝح٣ش رُي حُٔظٖ حُغشد١ حُز١ ٣شفذ ك٤خس حُز٤ٌخسٝ أٝ حُؾطخس١ حُٜٔٔؼ 

 :  ، متاح على موقع (لمحمد شكري" الخبز الحافً"لعبد هللا العروي، و" الغربة")التجاوز المؤسس : فاتحة الطاٌب  25

http://www.minculture.gov.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=351:fatiha-tayeb-aroui-choukri&catid=51:etude-et-

essais&Itemid=153 
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 ثـٌ حٌكليا صاحبيا إلى ركاية مف خبلؿ عنكاف 1972عبارة عف مذكرات كتبت سنة  (الخبز الحافي)العمؿ الركائي 

 صفحة مف الحجـ المتكسط، مقٌسمة إلى 228كىي تقع في . (1956_1935سيرة ذاتية ركائية / الخبز الحافي )الركاية التالي 

  26. مقطعا13

.  الدراسةلعمؿ الركائي الذم نحف بصدد تحميمو حٌتى تككف الصكرة كاضحة لقارئؿسنكرد في البداية تمخيصا 

: لرواية ا ممّخص 

 مجمكعة مف الخيبات إلى طفؿ بفعؿطفكلة بائسة عمى كٌؿ األصعدة، فيتحٌكؿ –كما سبؽ الذكر -يعيش محٌمد 

، فيكٌدع في داخمو الطفكلة التي تكبر كتزىر في كٌؿ كاحد (بمحض الخطأ أك بالعمد)ق عمى قتؿ أخيو كمشٌرد، بعدما أقدـ أب

– (بمطجي)كمع مركر األٌياـ يجبره األب عمى أف يعمؿ خادما في أحد المقاىي فيتحٌكؿ تدريجيا إلى حٌشاش كسكير، ك. مٌنا

تقٌدـ بو تليرىب خصمو كيتغٌمب عميو، كحيف  (مكس حبلقة)فيدخؿ في شجارات عنيفة مستعمبل في أغمبيا - إف صٌح القكؿ

السٌف قميبل يدخؿ عالما آخر، كىك عالـ الجنس، فيعاشر نسكة كثيرات جٌدا كيعمد في سرده لتمؾ العبلقات العابرة المجنكنة 

في جسد الرجؿ كالمرأة عمى حٌد - الجنسيةإلى كصؼ التفاصيؿ بمغة فاضحة؛ حيث كصمت إلى درجة تسمية األعضاء 

 . بمسمياتيا السكقية الساقطة-سكاء

كىراف كىناؾ يجد نفسو خادما لدل عائمة أجنبية فيقع في ىكس في  لمعيش طنجةمف محمد تتكاتر األحداث فينتقؿ 

كيشرع في كصؼ لحظات نشكتو الخيالية، كحيف تكتشؼ ىذه األخيرة األمر كىك إلييا، لسيدة األجنبية كانجذابو باإعجابو 

نٌبو كتحٌذره مف تٌصرفاتو، فيغادر مبٌيتا عدـ الرجكع ؤقابع في قبك بيتيا ممسكا بألبـك صكرىا كىي شبو عارية في البحر، ت

بعدىا عمى عمؿ مخٌؿ بالحياء حيث يداعب طفبل صغيرا كىما معا في الحقؿ األمر الذم  (محٌمد)في المقابؿ يقدـ . لمعمؿ

عند عكدتو يشعر بالضياع أكثر فأكثر فتتمقفو , تطكافجعؿ خالتو تؤنبو، فيحممو ذلؾ عمى مغادرة كىراف كالعكدة إلى 

صطحبو كاشيخ تكقؼ لو بسيارتو عمى يد الشكارع، فبل مف بيت يؤكيو كال مف عمؿ يسٌد جكعو، إلى أف يتعٌرض لبلغتصاب 

 .إلى غابة خالية

تتكاصؿ مغامرات محمد إلى أف يتعٌرؼ عمى صديؽ يساعده في العثكر عمى عمؿ يسترزؽ منو، بحيث يقنعو 

كأخيرا يقٌرر بمساعدة  . ليثبت لنفسو أٌنو صار رجبلةبالعمؿ حٌماال لمبضائع الميٌربة، كفعبل يعمؿ كىك في سٌف السابعة عشر

                                                           
 2004عام  ببٌروت، عن دار الساقًاعتمدت فً هذه الدراسة على الطبعة الثامنة للرواٌةـ الصادرة   26
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رادة مالذم حـر مف المدرسة طيمة العشركأحد األصدقاء أف يقدـ عمى مغامرة التعٌمـ كىك  ف سنة الماضية، متسٌمحا برغبة كا 

. عالـ العمـإلى قكٌيتيف في الدخكؿ 

  :(الخبز الحافي)خصائص الركاية البيكارسكية كتجمياتيا في 

 :27تتمٌيز الركاية البيكارسكية بجممة مف الخصائص 

 صعمكة البطؿ كتمرده عمى الكاقع المؤسساتي. 

 معايشة البطؿ لمجمكعة مف المكائد كالمحف، إضافة إلى التمرد كالتشرد الشطارم. 

 طابع السيرة الذاتية. 

 التيجيف األسمكبي، كاستعماؿ المبتذؿ مف األلفاظ. 

 اإلباحية كاالحتياؿ، كجدلية الذاتي كالمكضكعي في الصراع بيف القيـ المنحطة كالقيـ األصيمة. 

 االنطبلؽ مف فمسفة العبث كالسأـ كالقمؽ الكجكدم، كالضياع التشردم. 

تستطرد في البكح قد استحكذت عمى نصيب كبير مف ىذه الخصائص؛ ذلؾ أٌنيا  (الخبز الحافي)ككاضح أٌف ركاية 

تركم  (شٌطارية)كىك الركائي نفسو عمى اعتبار الركاية سيرة ذاتية  (محٌمد)الشفيؼ عمى لساف بطميا المركزم المتمثؿ في 

 (أنا)، فمف خبلؿ المعيار المساني الضمير يكتسيو مف أىٌمية كبيرةفترة حياتية معٌينة، مف خبلؿ استعماؿ ضمير المتٌكمـ لما 

فضمير المتكٌمـ في السرد يجعؿ الحكاية المسركدة أك األحدكثة المركية مندمجة . يرتبط بالراكم الذم يسرد األحداث بمسانو

، كما مف شأنو أف يعٌرم الحقائؽ كيكشؼ عف 28في ركح المؤٌلؼ، فيذكب الحاجز الزمني القائـ بيف زمف السرد كزمف السارد

. النكايا بصدؽ

ق صاحب الشأف الذم عايش األحداث مباشرة، فمف خبللو تدرؾ عكالـ الحكي كصؼيييمف الراكم عمى الحكي ب

ف كاف في غير زماف كقكعيا، فيك لو القدرة الخفية عمى اإلقناع بمأساكية  الركائي، استنادا إلى اإلخبار عنيا كما كقعت كا 

كال تخشى رقابة القكانيف كالنظـ األخبلقية كاإلجتماعية، تتحدث كأٌنيا غالبا ما تتحٌدث الشخصية "الظركؼ المعيشة آنذاؾ، فػ

عمى الحكي بطريقة ممٌيزة، فإٌنو يختٌص القارئ  (محمد)حرص الراكم كفي . 29"في ىذياف أك في حمـ مف أحبلـ اليقظة

                                                           
27

 .، ٓشؿغ عخرنحُشٝح٣ش حُز٤ٌخسع٤ٌش أٝ حُؾطخس٣ش ؿ٤َٔ كٔذح١ٝ،  
28

عِغِش ًظذ ػوخك٤ش ؽٜش٣ش ٣قذسٛخ حُٔـِظ حُٞه٢٘ ُِؼوخكش ٝحُلٕ٘ٞ - رلغ ك٢ طو٤٘خص حُغشد–عبد الممؾ مرتاض، في نظرية الركاية: ينظر   

  .184/185 ص ،1998ٝح٥دحد، ح٣ٌُٞض، د٣غٔزش، 
29

 .232، ؿ 1994، دحس حُٔؾشم، ر٤شٝص، 1، ه(دسحعش ٗلغ٤ش طل٤ِ٤ِش)ر٤خس خزّخص، ٓلٔٞد ط٤ٔٞس ٝػخُْ حُشٝح٣ش ك٢ ٓقش .  د 
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كما أٌننا نقؼ عمى أىـٌ مميزات الركاية  . السردم كيجبره مف حيث ال يتكٌقع عمى مشاركتو انفعاالتوقعالـفي بذلؾ، ليكلجو 

 .أال كىي صعمكة البطؿ كعطالتو، ككذا مكاجيتو لجممة مف المحف كالمكائد (الشٌطارية)البيكارسكية 

: "... بقكلو  (الشطارية)يتحٌدث محمد شكرم عف سبب كتابتو الجزء األٌكؿ مف سيرتو ضمف األدب البيكارسكي 

حافزم إلى كتابتيا بيذا الشكؿ، ىك أٌنني حاكلت ضمف تجربتي حٌتى سٌف العشريف أف أسٌجؿ مرحمة زمنية عف جيؿ 

 .، كما رأينا سابقا"الصعاليؾ في عيد االحتبلليف اإلسباني كالفرنسي

المنشأ )كلعٌؿ سٌر الكلكع بيذا األدب الشٌطارم عمى حٌد قكؿ شكرم، يعكد إلى التأثر المباشر باألدب اإلسباني 

كيستمر شكرم في . إذا سٌممنا بالتقارب الجغرافي كالثقافي المغربي اإلسباني (األصمي لمبيكارسؾ كما رأينا في مدخؿ الدراسة

الخبز "كالذم صاغو بطريقة مغايرة لػ" الشٌطار"التأسيس ليذا النكع الركائي مف خبلؿ الجزء الثاني لسيرتو الذاتية المسمى 

فقد زاف تجاربو السابقة كقكلبيا كفؽ مقتضيات " الشٌطار"الذم لـ يفمسؼ األمكر فيو كأسقطيا كفؽ انفعاالتو، أٌما " الحافي

 .الحكي

غير أٌف االختبلؼ بيف األدب الشطارم اإلسباني كىذا النص الركائي المغربي يكمف في أٌف األخير ال يسعى إلى 

ٌنما إلى المعرفة التي مف شأنيا تحكيؿ الشخصية الميٌمشة إلى ذات  البرجكازية كما ىك حاؿ البطؿ الشطارم اإلسباني، كا 

ك مف ثـ فإٌف شكرم الذم يمٌثؿ نمكذجا حٌيا عف شٌطار ذلؾ الزمف ال ينظر إلى ماضيو عمى أٌنو خطيئتو، . ليا مدلكليا

ٌنما بكعي كبير يرجعو إلى كٌؿ الظركؼ الصعبة، فيحاكي كاقعيتو كىجاءه لمقيـ التي سادت آنذاؾ، متحٌديا كٌؿ األعراؼ  كا 

 .كالقيـ المبتذلة

الخبز )قارئ ركاية ك. 30(سرد ذاتي)أك بطريقة ذاتية  (سرد مكضكعي)إٌما بطريقة مكضكعية : يقٌدـ السرد بطريقتيف 

بمدل استعصاء تحكيؿ منو عرفة  ـف ألبسو الركائي لغة مكضكعيةإيكتشؼ أٌنو محاط بياالت مف السرد الذاتي ك (الحافي

 . خاٌصة كأٌف طابع الركاية األبرز كاف أكطبيكغرافياالكقائع التي عاشيا فعبل إلى ركاية تخييمية خاضعة لكثير مف التأثيث

، منطمقا مف فمسفتو كلمتعبير بعمؽ عف صدماتو راح يستفٌز المغة عمى أف تجكد عميو بالكثير مف الكصؼ الدقيؽ

في الٌميؿ يسمع عكاء الثعالب قرب ): عف ضياع تشٌردم، يقكؿ   تنـٌ  فجاءت عباراتو في شكؿ حكاراتالعبثية كقمقو الكجكدم

سألت . أخي يسعؿ كيسعؿ. الخيمة التي ننصبيا حيثما يكقفنا التعب كالجكع، الناس، أحيانا، يدفنكف مكتاىـ حيث يسقطكف

:  أٌمي خائفا 
                                                           

30
ـّ حُغشد١، :  ٣٘ظش   ، ر٤شٝص، 02، حُٔشًض حُؼوخك٢ حُؼشر٢ ُِطزخػش ٝحُ٘ؾش ٝحُظٞص٣غ، ه -ٖٓ ٓ٘ظٞس حُ٘وذ حألدر٢–ك٤ٔذ حُلٔذح٢ٗ، ر٤٘ش حُ٘

 47ؿ 1993
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أىك أيضا سيمكت ؟  -

 مف قاؿ لؾ أٌنو سيمكت؟. كبل -

 .خالي مات -

  31(.ىك فقط مريض. أخكؾ لف يمكت -

كىك . 32كما أٌف التيجيف األسمكبي كالتعبير اليكمي المبتذؿ برز كثيرا في المقاطع التي تصؼ عبلقتو بالجنس اآلخر

 شراىة فٌف الشراىة الجنسية التي تظير في مقاطع تنـٌ عإبحيث . إٌذاؾ يتحٌدث بمغة جنسية مفرطة تعكس طريقة نشأتو

كىك في كٌؿ ذلؾ .33 جكعو الجنسي، بؿ يذىب إلى أبعد مف ذلؾ مستعمبل لغة حقيقيةإلىحقيقية، فالراكم ال يكتفي بالتمميح 

 .(جدلية الذاتي كالمكضكعي)يخضع لغتو إلباحية مفرطة، فيقع فيما يمكف أف نسٌميو 

:  زمن الخطاب 

الزمف نسج، ينشأ عنو سحر، ينشأ عنو عالـ، ينشأ عنو "يعٌد الزمف في الخطاب الركائي قاعدة أساسية لتشٌكمو، فػ

. 34"فيك لحمة الحدث، كممح السرد، كصف الحٌيز، كقكاـ الشخصية... كجكد، ينشأ عنو جمالية سحرية، أك سحرية جمالية

اقتفاء مسار الزمف نككف مجبريف عمى التعريج عمى زمف القٌصة الذم يبتدئ حسب  (الخبز الحافي)كنحف نحاكؿ في ركاية 

كىي الفترة التي شيدت مكلد كترعرع الركائي، كمركره بكٌؿ تمؾ  (1956-1935)ما أدرجو الركائي في مغٌمؼ ركايتو بيف 

، إاٌل بعد (الممكة المممية)إٌف الحكاية ال تتجٌسد ناضجة مستكية، ككاضحة متبمكرة، في شريط الذاكرة الناطقة "األحداث، 

مركرىا بشبكة مف المراحؿ قد تتعٌدد كتطكؿ، كقد تتعٌدد كتقصر، كىي في الحاليف متجٌسدة في عالـ المخٌيمة الخمفية التي 

.  35"تمٌد الممكة المممية

 مف حاضر المتكٌمـ، أم السنة التي شرع في كتابة مذكراتو، كمف ىنا فإٌف سيرة 1972أٌما زمف الخطاب فيبتدئ سنة 

: يمكننا تقسيميا حسب الزماف إلى مراحؿ عٌدة، تتمثؿ في  (محٌمد)

 كتعٌد شاىدا حٌيا عمى المأساة التي كابدىا منذ صغره؛ بحيث لـ يمتحؽ بمقاعد  : مرحمة الطفولة

المدرسة، كبقي أٌميا إلى مرحمة متقٌدمة مف شبابو، ضؼ إلى ذلؾ جبركت األب الذم حٌكلو ال شعكريا إلى طفؿ معٌقد، فقد 

                                                           
31

 10:  حُخزض حُلخك٢  
32

 (49ؿ : حُخزض حُلخك٢) أٗظش ٓؼال ٓٞمغ سٝح٣ظٚ ُؼالهخطٚ حُـ٘غ٤ش ٓغ رخثؼخص حُٜٟٞ  
33

 .126، ؿ 1995، دحس ح٥دحد، ر٤شٝص، 1، ه(ٓوخسرش حُالؽؼٞس ك٢ حُشٝح٣ش حُؼشر٢)ؿٞسؽ هشحر٤ؾ٢، حُشٝحث٢ ٝرطِٚ :  ٣٘ظش  
34

 .207ػزذ حُِٔي ٓشطخك، ك٢ ٗظش٣ش حُشٝح٣ش، ؿ .  د 
35

 .211 ٗلغٚ، ؿ  
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، كيؼ ال كىك الذم قتؿ أخاه أمامو، كمشى في (الكحش)كره كالده كرىا شديدا، ككاف يسٌبو كيمعنو في قرارة نفسو كينعتو بػ

الكحش . أراه يمشي إليو. أبكي معو. يصغرني. أخي يبكي، يتمٌكل ألما، يبكي الخبز): جنازتو كأٌف شيئا لـ يكف، يقكؿ

 يمكم !امنعكه ! مجنكف !كحش . أستغيث في خيالي. ال أحد يقدر أف يمنعو. يداه أخطبكط. الجنكف في عينيو. يمشي إليو

يزداد كرىا لكالده، كرغبة جارفة في  (محٌمد)منذ ذلؾ اليـك ك. 36(...الدـ يتدٌفؽ مف فمو. أخي يتمٌكل.المعيف عنقو بعنؼ

 .االنتقاـ منو

، فيدخؿ ىذا األخير في (محمد)يضعنا الركائي مف خبلؿ بنائو السردم أماـ جممة مف التقٌمبات التي تحيط بالراكم 

-التمثيؿ النفعاالتو بالحكار تارة، كالكصؼ تارة أخرل، كيركم لنا سمسمة مف المشاىد التي مف شأنيا أف تؤٌرخ لطفكلتو 

ال شؾ أٌف أكثر "، كما تبرز المعاناة كالتيميش بشكؿ الفت في ىذه المرحمة، نتيجة الفقر كالظمـ الذم كابدىما، ك-المبتكرة

، كىذا ما لـ يشعره 37" ىي ذكريات زمف الطفكلة(…)الذكريات التصاقا بالنفس كأكثر قربا منيا كأشٌدىا فاعمية في بعث الفرح 

 . يكما الراكم، الذم جاء سرده محمكما بالحزف كالمأساة

 كفييا صار الراكم يعايش كضعا اجتماعيا كنفسيا جديدا، كتحٌكلت مراىقتو إلى مزيج  : مرحمة المراىقة

تدريجيا إلى  (محمد)يتحٌكؿ  . الذم سيبمغ أكٌجو في المرحمة التاليةكاالحتياؿ الشٌطارم مف التشٌرد كاالنفبلت األخبلقي 

 .(اإلسبانيات)كاألجنبيات  (المغربيات)مف بابو الكاسع مع العاىرات العربيات حٌشاش، كيدخؿ عالـ الجنس 

 مرحمة الضياع التي ال (الغائبيف/فالمكجكدم) مف رقابة الكالديف االنفبلتكىي مرحمة  : مرحمة الشباب ،

؛ حيث يتعٌرؼ الراكم عمى صديؽ جديد تمثؿ في شخص (محمد)تمبث أف تتحٌكؿ إلى مرحمة ىاٌمة كحاسمة في حياة 

جاىدا عمى  (محٌمد)الذم أدخمو عالـ تيريب البضاعة المسركقة، كعٌرفو عمى رئيسو، في ىذه المرحمة يعمؿ  (الكبداني)

شرع الحٌماالف العارياف حٌتى ) : قفنراه يصؼ لنا مشيدا حٌيا ليمة تيريب البضاعة بقكؿ. أف يككف في مستكل الميٌمة

رأيت الكبداني يختفي في ضباب الميؿ كىدير . الكبداني رافع المجدافيف عف الماء النطاؽ يدفعاف الزكرؽ إلى البحر ك

 .األمكاج

: قاؿ لي القندكسي، بعدما انتيينا مف ربط فكىات األكياس . كضعنا بسرعة صندكقيف في كٌؿ كيس

. إذا لـ تكف قادرا عمى حمؿ صندكقيف فاحمؿ كاحدا -

: قمت لو كاثقا مف نفسي 
                                                           

36
 12:  حُخزض حُلخك٢  

37
، ٓ٘ؾٞسحص حطلخد حٌُظخد حُؼشد، -دسحعش ك٢ اؽٌخ٤ُش حُظِو٢ّ حُـٔخ٢ُ ٌُِٔخٕ–دالُش حُٔذ٣٘ش ك٢ حُخطخد حُؾؼش١ حُؼشر٢ حُٔؼخفش :  هخدس ػوخم  

 .369، ؿ 2001دٓؾن، 
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إٌنني أقدر أف أحمؿ ثبلثة صناديؽ إذا شئت - 

إنيا مغامرة .... رٌبما ما يدفعو إلى الشؾ في قٌكتي ىك نحكؿ جسمي. سٌني   أردت أف أتحٌدل قٌكتي ك

. 38(.إٌف مرحمة جديدة مف حياتي تبدأ في ىذا الصباح الباكر. تجعمني أشعر برجكلتي كأنا في السابعة عشرة مف عمرم

تعٌمـ القراءة كالكتابة، كىي أٌكؿ لحظات ؿبعد أٌياـ عمى ىذه الحادثة قٌرر محمد أف يخكض تجربة مصيرية في حياتو، 

في الصباح بعد صعكدم مف الميناء، ): النشكة الحقيقية كرغبة جارفة في دخكؿ ىذا العالـ الذم حـر منو صغيرا، يقكؿ 

 . 39(ذىبت إلى مكتبة في كاد أحرضاف كاشتريت كتابا لتعٌمـ مبادئ القراءة كالكتابة بالعربية

مٌما سبؽ، فإٌف الراكم عايش الزمف عمى جميع المستكيات، فيك حيف يعاني فميس ذلؾ دليبل عمى المعاناة الذىنية 

ٌنما معاناة مف البؤس المادم بالدرجة األكلى، حيث يحيمنا عنكاف الركاية  عمى درجة الفقر  (الخبز الحافي)كالمجٌردة فقط، كا 

كأنا؟ سأككف . أخي صار مبلكا):  ركايتو مفيتحٌكؿ إلى شيطاف، إذ يقكؿ في آخر سطر  (محمد)كالمعاناة التي جعمت 

. الصغار إذا ماتكا يصيركف مبلئكة كالكبار شياطيف. شيطانا، ىذا ال ريب فيو

. 40(لقد فاتني أف أككف مبلكا

 " :الخبز الحافي"فضاءات 

باعتباره العامؿ الميـ في تككيف كبمكرة شخصية " الخبز الحافي"يمٌثؿ الفضاء الطنجاكم محكرا أساسيا في سيرة 

شيدت طنجة االحتبلؿ الفرنسي كالتكاجد اإلسباني كىما . محمد، كىك الذم أفرز كؿ تمؾ التحٌكالت التي تحٌدد مساره الحقا

كفيبلف بأف يخمقا فضاء سياسيا، كيفرزا نمطا معيشيا معٌينا لو أبعاده التاريخية كاالقتصادية التي تتحٌكـ في المجتمع، لتخمؽ 

ٌف لتأثير ىذا الفضاء المكبكء تاريخيا كاجتماعيا إسقاطاتو عمى الطفؿ محمد، الذم . جممة مف المشاعر السمبية عند األفراد كا 

 .تشٌرب مبلمح الشخصية الشٌطارية

كما يمعب فضاء . (بني شيكر)يعٌد فضاء مدينة طنجة بؤرة السرد المركزية، بدءا مف نزكح البطؿ كعائمتو مف ريؼ 

مدينة تطكاف دكرا ميٌما خاٌصة بعد ىركب محمد مف سمطة األب، بحيث يجد في مدينة تطكاف فسحة أكبر بعد تحٌرره مف 

ىنا أيضا في كىراف الحياة ليست سيمة، لكٌننا : "السمطة األبكية القاسية، ليشٌد رحالو بعدىا إلى فضاء مدينة كىراف يقكؿ 

، لكف ال يمبث أف يغادر الراكم فضاء كىراف 41"مادمنا نستطيع الحصكؿ عمى الخبز كالبصؿ فإٌف كرامتنا ستظٌؿ مصكنة

                                                           
38

 156:  حُخزض حُلخك٢  
39

 225:  ٗلغٚ  
40

 228:  ٗلغٚ  
41

 .54ؿ :  حُخزض حُلخك٢  
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ليعكد إلى تطكاف، ك مف ثـ فيك فضاء لـ يستغرؽ مدة زمنية كبيرة، كىك شبيو إلى حٌد كبير بفضاء الريؼ الذم انحدر منو 

 .محمد كعائمتو

كلٌما كانت عبلقة "حميمية بالمكاف -ىذا الفضاء المديني المتغير شٌتت لحمة محمد العاطفية في خمؽ عبلقة طبيعية

ىذا األخير بذلؾ المكاف، ذات طبيعة تكترية، فإٌف الشعكر األكثر بركزا ىنا، ىك اإلحباط كاالنفصاؿ، كاإلحساس بالعجز 

 .42"كالتحجـ كحقارة الذات، نتيجة لتمؾ المادية المفرطة التي يتميز بيا ىذا المكاف

اشتممت ىذه الفضاءات الثبلثة عمى أشكاؿ عٌدة مف األمكنة التي عرفيا الراكم محمد كساىمت أيضا في تكطيد 

كىي جميعا أماكف  (األحياء الشعبية، المقاىي، الشكارع، بيكت الدعارة، األسكاؽ، المقبرة، الشاطئ): عبلقتو بكاقعو كىي 

 .غير مستقرة في حياة الراكم، فنجده خبلليا يرـك االستقرار كالتعكيض فييا عف الحياة اليكمية البائسة

كيعٌد فضاء المقيى حمقة ربط بيف الجيد كالردمء في زمف الراكم محمد، الذم حدثت معو مفارقات عجيبة كاف 

أدٌخف الكيؼ : " ... لممقيى دكر فاعؿ في قمب حياتو، فبعد أف تعٌمـ تعاطي المخدرات كالحشيش في المقيى لقكلو 

مف الكيؼ أك كأس خمر أك قرصا مف معجكف " سبسيا"حيف أتسٌخر ألحد زبناء المقيى يعطيني . كالسجائر في الخفاء

أف يتعٌمـ المعرفة كيفمت مف عالـ الرذيمة كالتشٌرد، بفضؿ  (سي مكح)استطاع في األخير بفضؿ مقيى . 43..."الحشيش

. كٌنا نعتبره أىـٌ شخص يترٌدد عمى المقيى. أفضؿ ركاد المقيى يكتب اسمو بصعكبة: " ...، يقكؿ (عبد المالؾ)شخصية 

ثـٌ حدث أف عٌير عبد المالؾ البطؿ يكما في مشاحنة .  44"يقرأ لنا الصحؼ كالمجبلت الشرقية العربية بصكت قكٌم ككاضح

أنؾ ال تعرؼ حتى كيؼ . أسكت يا ىذا األٌمي): فقد السيطرة عمى أعصابو كقاؿ غاضبا : "كبلمية دارت بينيما، يقكؿ 

نقمو مف أٌميٍّ  (البيكارك)كاف ليذه الحادثة دكر مركزم في حياة البطؿ . 45"تكتب اسمؾ كتريد أف تحشر نفسؾ في المكضكع

يمكف أف يعٌد صيغة  (الخبز الحافي)كعمكما فإٌف . إلى متعٌمـ بعدما اقتنى كتابا لتعٌمـ مبادئ القراءة كالكتابة بالمغة العربية

 .عربية نمكذجية لركاية بيكارسكية تستكفي جٌؿ أصكليا كمقٌكماتيا

 اإلحاالت

، بٌروت، 1، ضمن الرواٌة العربٌة واقع وآفاق، دار ابن رشد للطباعة والنشر، ط(مفهومً للسٌرة الذاتٌة الشطارٌة ): محمد شكري  

 :  متاح على موقع ،حُشٝح٣ش حُز٤ٌخسع٤ٌش أٝ حُؾطخس٣ش: نقال عن جمٌل حمداوي . 321، ص 1981

http://www.anfasse.org/portail/index.php?option=com_content&task=view&id=1135&I

temid=311 
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 . 261:  ٗلغٚ  
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 .30: حُخزض حُلخك٢ 
44

 .215:  ٗلغٚ  
45

 .219:  ٗلغٚ  

http://www.anfasse.org/portail/index.php?option=com_content&task=view&id=1135&Itemid=311
http://www.anfasse.org/portail/index.php?option=com_content&task=view&id=1135&Itemid=311


 Annales de l’Université de Béchar             N°11   2011        11حولٌات جامعــة بشــــار         العدد 

21 
 

2
 403، ؿ 1974ػشر٢، ٌٓظزش ُز٘خٕ، ر٤شٝص، _كشٗغ٢_ٓؼـْ ٓقطِلخص حألدد ح٤ٌِٗض١:  ٓـذ١ ٝٛزش   -

3-
-

 71 ، ؿ 1967حُٔقطِق ك٢ حألدد حُـشر٢، ٓ٘ؾٞسحص حٌُٔظزش حُؼقش٣ش، ر٤شٝص، :  ٗخفش حُلخ٢ٗ 

4
 J. DUBOIS (et autres) : LAROUSSE –Dictionnaire Etymologique et Historique du Français-, Ed. LAROUSSE 2006, P 624 

(Picaresque) . 

 JAQUELINE PICOCHE : Le Robert, Dictionnaire Etymologique du Français, les usuels du Robert, Paris. 1994. P : ٝحٗظش أ٣نخ 

433.             
5

 http://www.universalis.fr/encyclopedie/roman-picaresque/ressources  

6
 .71ٗخفش حُلخ٢ٗ، حُٔقطِق ك٢ حألدد حُـشر٢، ؿ : ٣٘ظش  - 

7
 .71 ٗلغٚ، ؿ   -

8
، 1983، 2 ػزذ حُِٔي ٓشطخك، كٖ حُٔوخٓخص ك٢ حألدد حُؼشر٢، حُٔئعغش حُٞه٤٘ش ٌُِظخد، حُـضحثش، حُذحس حُظٞٗغ٤ش ُِ٘ؾش، طٞٗظ، ه  -

 .41ؿ 

9
، ؿ 2002، 1كشٗغ٢، ٌٓظزش ُز٘خٕ ٗخؽشٕٝ، دحس حُٜ٘خس ُِ٘ؾش، ه-حٗـ٤ِض١-ُط٤ق ص٣ظ٢ٗٞ، ٓؼـْ ٓقطِلخص ٗوذ حُشٝح٣ش، ػشر٢ - 

 . ٝ طؼ٢٘ ٛزٙ حُشٝح٣ش رُي حُٔظٖ حُغشد١ حُز١ ٣شفذ ك٤خس حُز٤ٌخسٝ أٝ حُؾطخس١ حُٜٔٔؼ  .111

10
 :  ، ٓظخف ػ٠ِ ٓٞهغ (ُٔلٔذ ؽٌش١" حُخزض حُلخك٢"ُؼزذ هللا حُؼش١ٝ، ٝ" حُـشرش")حُظـخٝص حُٔئعظ : كخطلش حُطخ٣ذ   -

http://www.minculture.gov.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=351:fatiha-tayeb-aroui-choukri&catid=51:etude-

et-essais&Itemid=153 
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 كتابة اآلخرية

 رشيد رايس. د

 الممخص

 

  تعتبر الكتابة عف اآلخر ممارسة حضارية ضركرية لئلنسانية، إال أنيا تتطمب مقاييس خاصة منيا التمكف مف 

/ مكبساف/  المعجـ الداللي كالسيميائي ليذا اآلخر ، كىذا ما يطرحو ىذا البحث الذم سيتناكؿ مقاربة كاتب فرنسي 

 .لشخصية تاريخية جزائرية ، الشيخ بكعمامة 

  

    L’écriture de l’autre est un acte civilisationnel nécessaire à l’évolution des rapports 

humains. Néanmoins elle exige quelques spécificités ; entre autre  la maitrise du lexique 

sémantique et sémiotique de cet autre .C’est la problématique exposée dans cet article qui 

traite l’approche d’un écrivain français / Guy de Maupassant/ d’une personnalité historique 

algérienne/ Cheikh Bouamama/.        
 

كىذا الحضكر الغريب مترسب فينا، . إف تمثيؿ اآلخرية يدخؿ في مجاؿ األجنبي الذم يسكننا سرا               

كىكذا ، تمعب اآلخرية عمى عدة مستكيات، منيا ، مستكل النفي . فيك مف صنع ما نسميو باليكية الثقافية. مف االجتماعي

. كاإلقصاء كمستكل االحتضاف

 بمكضكع جزائرم، يتمثؿ في  Maupassant     في ىذا المقاؿ سنحاكؿ معالجة التقاء كاتب فرنسي كىك مكبساف 

 Leكلدراسة ذلؾ سنبدا بتكضيح مصطمح اآلخرية  حيث يػرجع . الشيخ بكعمامة كثكرتو ، حيث تبرز عبلقة األنا باآلخر 

Grand Robert de la Langue Française   مصطمح اآلخرية1989  الصادر سنة Altérité   إلى أصمو البلتيػني 

ALTERITAS  مف Alter  بمعنى /AUTRE/ آخػػػر   .
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:  ترجع بالكممة إلى ىيجؿ الذم كانت تعني اآلخرية بالنسبة لو  (1990)المكسػػػكعة الفمسفية العالمية 

( . 01)« تحديده  النيائي / البنية األساسية لكؿ كاقع تعيف » 

:  فحسب ىيجؿ

األشياء المنتيية تعتبر منتيية في حالة عدـ كجكد مفيـك كاقعيا في ذاتيا،كمف ثـ تصبح بحاجة ألشياء  »

( 02)«أخرل لتحديد ىذا المفيـك

 

 :طريقتاف لتشكيؿ األجنبييرل أف ىناؾ  (ركالف بارت )  

ك . ، يرجع بنا إلى الرأم العاـ ك إلى تكافؽ البرجكازية الصغيرة/Endoxale/شكيؿ يتماشى ك الفكر السائد  ت»

كؼ الذم أؿيرسؿ إلى اختبلؼ حيكم ك متعي، إلى لقاء مع الخارؽ، غير الـ/ Paradoxale/تشكيؿ مخالؼ لمرأم السائد، 

ك كفكرة سائدة تكمف الغرائبية في االىتماـ المبالغ فيو  / . Extranéité/ يساعدنا عمى اكتشاؼ ما يخرج عف ذكاتنا 

(. 03)« بأشكاؿ البرجكازية الصغيرة المتعمقة باستيبلؾ الغريب

أف الغرب ال يسمح كثيرا باإلعتراؼ باآلخرية ك ىذا راجع لتمركزه حكؿ ذاتو، فاآلخر  (بارث )يظير جميا مف كبلـ 

غير مكجكد، ك إف كجد فبل يمكف أف ينظر إليو إال بتمؾ النظرة العجائبية الغرائبية، ألف الغرب بحاجة ليذه النظرة الغرائبية 

: في مقالو  (GERALD BARIL )ك تحضرنا ىنا قصة عجيبة يركييا. ككنيا تؤدم إلى إظيار تفكقو في كؿ األحكاؿ

Repenser L'Altérité  ( 04)  بٌيف أنو حتى االعتراؼ بيذه اآلخرية يجب أف يككف مضبكطا بقكاعد ، فاالعتراؼ بالغير

، أستاذ، ك باحث بالػ (BARIL)ك يقكؿ . فقط بكضعو في عالـ غرائبي ال يعتبر اعترافا بقدر ما يعتبر نفيا غير مصرح بو

Quebec-  ك عندما كصؿ باحث يدعى(Maurice GODELIER )  إلى خبلصة مفادىا أنو تنبأ بأياـ جميمة

:  لؤلنتربكلكجيا ، نيضت امرأة سكداء البشرة ك قاطعت المتدخؿ بصكت مرتفع 

«  يجب أف تمكت االنتربكلكجيا كي نستطيع نحف األفارقة إيجاد ىكيتنا»

   ىذا التدخؿ يعني أف ال أحد ك ال مجمكعة بشرية تريد أف تعرؼ عمى أنيا الغير أك اآلخر بالنسبة لفرد أك 

.   أم أف تعرؼ بالمقارنة مع اآلخر ك أف الجميع يطالب بأف يككف ىك ذاتو.مجمكعة

.  ىذا باإلضافة إلى أف فكرة األنتركبكلكجيا ك المقارنات التي تجرل في ىذا الميداف ىي اختراع غربي مف األساس

. فالغرب، كمما تكمـ عف ذاتو، كاف بحاجة لآلخريف، كي يثبت دكما أنو في تغير مستمر كاآلخركف في إستاتيكية مطبقة
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كمف ثـ يأتي ىدا الرفض لؤلنتربكلكجيا مف طرؼ الكثير مف المجمكعات كالشعكب، ككف األنتربكلكجيا كدراسة ككعمـ ،تعتمد 

  ( 05)عمكما عمى ىذا المنيج الذم يمثؿ حكـ الغرب عمى الشعكب األخرل بالبدائية 

:  ك لتكضيح ذلؾ نتابع مع عابد الجابرم قكلو 

 كاف ) ة لمفكرػمػـ األساسػد المفاىيػػأح: رػػاآلخ :ليمػايػمصطمحات الفمسفة  نقرأ في قكاميس الفكر األكركبي ك» 

أما - . األنا -أك-الذات  Le même- \ك يقاؿ في المقابؿ الذات .  ك بالتالي يستحيػػؿ تعريػفو  (إضافة األكربي يجب 

تقابؿ تعارض كتضاد أك أنيا المطابؽ لنفسو  /.  Autreلآلخر/ فبل معنى ليا سكل أنيا المقابؿ / الذات / ىذه األخيرة  

(. 06)«أم كػكف الشيء ىك ىك، عيػف نفسو/. العينية / أك/ اليكية/ك ىك يترجـ اليـك بمفظ .Identitéالمعبر عنو ب 

:  ك إذا ك دائما حسػب الجابرم 

ك مما لو داللة في ىذا الصدد أف /.../ فاآلخرية في الفكر األكركبي مقكلة أساسية مثميا مثؿ مقكلة اليكية »  

 ك تعنياف تغير الشيء كتحكلو إلى األسكأ Altération أك   Altérer أم اآلخرية ذات عبلقة اشتقاقية ب Altéritéكممة 

 التي تفيد التعػػاقب  ك التداكؿ كمعنى ذلؾ أف  Alternanceكمػػا ترتبط باالشتقاؽ بكممة  (تعكر ، استحالة ، فساد  )

يمكف القكؿ إف ما يؤسس : بعبارة أخرل . في الفكر األكركبي ينطكم عمى السمب ك النفي / Altérité/مفيـك اآلخرية 

مفيـك اآلخرية في مفيـك الفكر األكربي ليس مطمؽ االختبلؼ ، كما ىك الحاؿ في الفكر العربي بؿ اآلخرية في الفكر 

« /اآلخر/ال يفيـ إال بكصفو سمبا أك نفيا لػ/ األنا /فػ /  La négationأك النفي / األكركبي مقكلة تؤسسيا فكرة  السمب 

(07 .)

ك محمد عابد الجابرم في تحميمو لمكضع لـ يشعر بأنو يمكف أف يككف األنا ، بؿ كؿ ما فعمو ىػك أنو فكػر أنو 

 . (08)ك الحقيقة أنو ال يكجد   أنا أكربي بؿ يكجد أنا غربي. بالنسبة لؤلنا الذم يسميػو األنػا األكربي" المظمـك"اآلخر

 ك الحقيقة أف الفرؽ كبير بيف  Négatif - Négation كمف ثـ كقع اختياره عمى مصطمحات السمب ك النفي 

.   Négatifذات عبلقة اشتقاقية بػ  / Négation/ الكممتيف ك إف كانت كممة 

مكقؼ سمبي لكف ىذا ال يعني أف - مثبل-     نقكؿ في يكمياتنا إف مكقؼ الحكاـ العرب مف القضية الفمسطينية

فيـ ال ينقصكف درايػة ك ال ينقػصكف كعيػا بيا مف شعكب . تجاه القضية الفمسطينية/ نفي / الحكاـ العػرب يقفػكف مكقؼ 

الحكاـ  )ك إف كانت الشعكب تمكت كؿ يـك مف اجؿ القضية الفمسطينية فيـ . العالـ العربي ك العالـ اإلسبلمي مجتمعيف

. ك مف ثـ ال يمكف أف نقكؿ بأف ىؤالء الحكاـ ينفكف القضية الفمسطينية. يحيكف مف جديد كؿ يـك (العرب 
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 كاف مبنيا عمى  فكرة  Altérité أكردت ىذا المثاؿ ألصؿ إلى نتيجة مفادىا أف مكقؼ الجابرم  مف مصطمح 

.   إيديكلكجية  ال تخرج عما ذكرتو آنفا 

  .  Altérer - AltérationالمفظتيفAltérité     فمماذا اختار الجابرم العبلقة االشتقاقية لػ 

ىب بيده األخيرة إلى أصكؿ ال نجدىا ذ ك  Altérité كىك األصؿ البلتيني لكممةAlter ا لـ يكتؼ بمصطمح ذلما

. «  النقاش الحاد كالمشاجرة»  مثبل، ك تعني ىذه الكممة Altercationلماذا لـ يكاصؿ كيختر .  إال عنده

ك ال »  النقاش الحاد ك المشاجرة »  نجده معزكال في  القكاميس يحمؿ معنا كاحدا  Altercation  لفظ 

. تكجد مشتقات ليذا المفظ 

 باإلضافة إلى ذلؾ، نبلحظ الميزة التي نسبيا الجابرم لآلخر كىك الذم نظر لو مف منظكر غربي ، أال كىي ميزة 

l’alternance التعاقب كالتداكؿ ، كىي ميزة جد إيجابية ، عكس الستاتيكية التي ذكرناىا مف قبؿ كالتي أكد عمييا جاركدم

كذلؾ ، كىؿ يعقؿ أف يسمح الغرب لآلخر المقابؿ بامتبلؾ مثؿ ىكذا ميزة ؟ ماذا يتبقى لو إذف؟   

   يذىب إلى أف التجسيد المعاصر كاألصح لممفيـك الذم يمثمو Dominique GROUX      دكمينيؾ جرك

: مصطمح اآلخر

كىذا األخير نفسو ذات Alter  كي يكجد ىك في حاجة إلى آخر    (Ego)ككؿ ذات  ( Ego)كؿ إنساف ذات »  

(Ego)اآلخر( كاألكؿ ىك ( /.l’alter .  في النياية فإف األمر يتعمؽ بآخر ذاتUn Alter Ego  كيجب أف نعترؼ   

 ، Un Alterبأنو ليس مف السيؿ أف يجيد اإلنساف نفسو في التفكير بأف اآلخر، كالذم ىك األجنبي لؤلسؼ ىك آخر  

(. 09)«يساكيني فما بالؾ أف يجيد اإلنساف نفسو كيفكر كيصؿ إلى أنو آخر بالنسبة لآلخر

عمى أنيما نكعاف يتميزاف بالعمكمية ك الضبابية ،يمكف استعماليما  (آخر)ك  (ذات) كىك ما يمكف التعبير عنو بػ 

، إال ك حدث التصكير كالتشكيؿ لآلخر ك " اآلخر" ك ذلؾ " الذات "بكؿ سيكلة نظريا، ك ما أف يحدث تعارض بيف ىذه 

في نفس الكقت إعادة النظر لمذات ك ىذا ما نجده في تعريؼ معجػـ  

LE VOCABULAIRE TECHNIQUE ET CRITIQUE DE LA PHILOSOPHIE :  

 Françoisمما دعا . 10)«اآلخر ىك أحد المفاىيـ األساسية لمفكر ك مف ثـ فإنو مف المستحيؿ تعريفو»

THIERREYإلى الكصكؿ إلى نتيجة مفادىا  :
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أننا نجد فكرة اليكية ك فكرة اآلخرية في الفمسفة الديالكتيكية كفكرتيف تتمتعاف باىتماـ كبير، ك ذات المستكل » 

 ( 11)« األكؿ

  

ال يمكف الكبلـ عف اآلخر دكف الكبلـ عف العناصر التي تدخؿ في تشكيمو،   مككنات صكرة اآلخر تشكيؿ  اآلخر

.  حيث نجد ما ىك ذاتي ك ما ىك مكضكعي، ما ىك فكرم ك ما ىك عاطفي

:  كمف بيف العكامؿ المككنة ليدا األخر ك ىي تعتبر تشكيو لمحقيقة نذكر خاصة

   Stéréotype: الصكرة النمطية               

  Préjugés :  /الجاىزة/ األحكاـ المسبقة  

 

Le Stéréotype 
       مصطمح يتميػػز بالغمكض ك الميعة، تقابمو في المغة العربية مجمكعة مف المصطمحات ال تقؿ غمكضا 

:   تعني  Stéréotype كال تقؿ تشكييا فنجد كممة

 ما يمكف أف يطمؽ عميو بالفكرة الجاىزة تجاه شخص ما  أك كضع  ما،كما يطمؽ عميو النمكدج الجاىز، النمط 

ك ىك مف ثـ يعكس مكقفا أك رأيا متكاضعا ك غالبا ما يككف ىذا المكقؼ أك ىذا الرأم خاطئ .  الجاىز، أك الصكرة النمطية

ك ىك أف نقرر مسبقا بأف ىذا الشخص أك ذاؾ غبي أك حقير مف دكف معرفتو، بؿ بسبب لكف بشرتو أك . ، غير صحيح 

.  مكقؼ انغبلؽ تجاه اآلخر . ك ىذا ما يمكف اعتباره مقمبل مف شأف اآلخر. لكف شعر رأسو أك بسب شكمو

Stéréotype le  فكرة نككنيا عف اآلخر كيصعب اقتبلعيا–  يدخؿ ضمف مجاؿ األحكاـ .Stéréotypes  les ،

  Xénophobie ( / Homophobie)ىي التي تككف مصكغات العنصرية كالشعكر بالتفكؽ العرقي 

ك إنما – المقصكد -  مفيـك السمبية ك ال يحمؿ مفيكما ايجابيا تجاه الشخص  Stéréotypeك يحمؿ مفيـك 

.  اعتباره طريقة لئلنتقاص مف الغير ك سحب صفة السمبية عميو 

نمط ، ك / Type ك تعني  Typos  التي تعني صمب  Stéréos إلى البلتينية Stéréotype تعكد أصكؿ كممة 

/ قصد بو  ( Firmin Aidot 1797)حيث استعممو – حرؼ لمطباعة  ك اعتبر مف مصطمحات الطابعة – تعني بصمة 

.  يستعمؿ إلعادة الطباعة / حرؼ طباعة صمب
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 ، Stéréotypé ،  Stéréotypage ، Stéréotyper مشتقات الكممة 1635ك استعممت األكاديمية الفرنسية سنة 

ك في القرف الثامف عشر كانت الكممة تشير إلى طباعة األحرؼ باالعتماد عمى ككمة حديدية صمبة نقشت عمييا الحركؼ 

   ىك  Le Stéréotypeك مف ثـ جاء مفيـك الصبلبة التػي تسمػح بإعػادة اإلنتػاج مػرات عديػدة ك ىكػذا يمكف القكؿ بأف 

.  ما يخرج مف قالب 

ك أصبح مفيـك الكممة سمبيا . فكرة مكررة، حكـ مسبؽ : مع القرف التاسع عشر أصبح لمكممة معنى جديد مجازم

 تعني  Le Stéréotype بأف ( 1876- 1865)حيث كاف ينعت العبارات المستيمكة كما جاء في منجد الركس لسنكات 

.  رأيا خاليا مف أم أصالة

 المجاؿ األدبي بقكة مع انتشار  الدراسات المقارنة ك ىذا مع االىتماـ المتزايد Stéréotype دخؿ مصطمح 

 (.12)بالصكركلكجيا

 

 ( :  J.M.MOURA - مكرا (ك يعرؼ 

ك مف العادة أف نفرؽ بيف الكميشيو كالصكرة النمطية؛ .  الصكرة النمطية ، غامضStéréotype  إف مفيـك » 

أما الثاني . األكؿ ينتمي إلى األسمكبية كيعرؼ عمى أنو أثر ألسمكب غامض مف حيث االستعماؿ ك تمظير لذىنية تقميد تاـ

(.  13)« .فيك فكرة مسبقة، إيماف مبالغ فيو، يتعمقاف بقكؿ، بنكع، بشكؿ ما كال ييـ الميداف األدبي فقط

 

 stereotypes: إلى حد تحديد نكع مف الصكر النمطية يسميو (J.M.MOURA - مكرا ( ك يذىب 

exotiques كمف ثـ المصطمحات المتداكلة ' بالعكالـ الغرائبية' كذلؾ لمتعبير عف التصكرات الشائعة عند الغرب لما يسمى

(.  14)في ىدا السياؽ

كمف المبلحظ  أف الغرب كاف السباؽ ك األكثر اىتماما بدراسة ما يمكف أف نسميو بالصكرة النمطية، سكاء في 

سكاء تعمؽ األمر بصكرتو لدل األمـ ك الثقافات . األدب أـ عمـ الخرافة كاألسطكرة، أـ في األنتربكلكجيا ك األثنكلكجيا

. األخرل أك تعمؽ األمر بصكرة  اآلخر في الثقافة الغربية ، دكف أف ننسى التركيز عمى صكرتو في الغرب ذاتو

ك كاف ليذه الدراسات التي يمكف أف نقكؿ بأنيا محمية أم غربية غربية دكر كبير في تصحيح الكثير مف األخطاء 

.    ك الرؤل المشكىة المتبادلة ك إعادة دفع العبلقات عمى مبادئ ك أسس جديدة
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أما فيما يخص دراسة الصكر النمطية لمغرب لدل األمـ األخرل كدراسة نمطية ىذه األمـ لدل الغرب  فقد لعبت 

. دكرا تاريخيا ميما في معرفة الغرب ككشؼ أخطائو مثؿ ما سمحت ليذا الغرب بمعرفة اآلخريف 

  

 :مكباسكف كالشيخ بكعمامة 

جاء مف لثبلثة أسباب .  كصحافي1881 جكيمية 6ميناء  الجزائر في   ( Maupassantمكبساف )كصؿ 

- كما يسميو- بكعمامة الجيب. ليجرم تحقيقا ميدانيا عمى ثكرة بكعمامة

 .مرضو الذم كاف يشعره دائما بالبركدة في بمده، كاف إلى درجة كبيرة كراء ىذا السفر-    

:  سبب  آخر نراه ميما لمكضكعنا كيتمثؿ في قكؿ فمكبير لو -  

نستطيع تخيؿ الصحراء ، الرماؿ ، كأبا اليكؿ  قبؿ مشاىدتو ، كلكف ما ال يمكف تخيمو قط ، ىك رأس حبلؽ دقف » 

.  تركي مقع أماـ بابو

  (15)«أال يعتبر مف الفضكلي أكثر معرفة ما يحدث في ىذا الرأس

أف يعرؼ ما يجرم داخؿ ذلؾ الرأس ؟ ىؿ استطاع أف ينفذ إلى  ( Maupassantمكبساف ) ك لكف ىؿ استطاع 

ما يفكر فيو أبناء العالـ اآلخر الذم جاء ليكتشفو؟  

  Maupassantمكبساف )التي  خصص. في الشمس /   Au Soleil لمعرفة ذلؾ اخترت مف المجمكعة القصصية

 . كؿ كقائعيا  إلى الجزائر، قصة بكعمامة

ك ما يحدث "  الجزائرم " كإنساف ، يحيا ك يفكر ك يشعر أك بعبارة أخرل  عمى " الجزائرم " ك سنركز بحثنا عمى 

. (فمكبير)كما يقكؿ " دماغو " في 

 

بكعمامة أك البطكلة البلمعترؼ بيا   

 كاف 1881إلى الجزائر عف طريؽ البحر في السادس مف شير جكيمية    ( Maupassantمكبساف ) عندما كصؿ

 حكؿ قضية الشيخ بكعمامة التي كانت قد كصمت أصداءىا إلى  Le Gauloisييدؼ إلى إجراء تحقيؽ صحافي لصحيفة 

 حينيا لمدة سنتيف في كقت كانت تعتقد فيو استمرتالعاصمة الفرنسية ، حيث أف ثكرة بكعمامة مف أكالد سيدم الشيخ  قد 

. فرنسا أنيا قد بسطت سيطرتيا عمى كؿ التراب الجزائرم 
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أف يصؼ لنا الشخص مف دكف أف تسمح لو الظركؼ   ( Maupassantمكبساف )يحاكؿ " بكعمامة "  كفي قصة 

مكبساف )بمقابمتو شخصيا، أك اإلطبلع عمى ما كاف يقـك بو مباشرة مف دكف كسطاء ، كمع ذلؾ ففي ىذه القصة يرصد 

Maupassant )   فيك في الكقت . لبكعمامة صكرة تميزت بالدىاء ك البطكلة بمغة ال تخمك مف األسمكب الغرائبي في شيء

الذم يشير فيو إلى دىاء الرجؿ كذكائو ، ك إلى المتاعب  التي سببيا لمجيش الفرنسي، يضعو في عالـ خيالي، يكاد ال 

:  تكجد لو عبلقة بالكجكد، فيقكؿ 

يعتقد نفسو ماكرا مف يقكؿ ، حتى اليـك ، مف كاف بكعمامة ، ىذا الميرج غير المعركؼ ، الذم بعد أف أذىؿ » 

   (16)«جيشنا في إفريقيا إختفى كمية حتى أصبح يعتقد بأنو لـ يكجد أبدا 

 

فنحف نعرؼ جيدا . نبلحظ ىنا أف الرجؿ الذم أتعب الجيكش الغربية إلى درجة الجنكف ، ليس سكل رجبل  ميرجا

 إلى  farceur  ،تعني بالمغة الفرنسية مف ال يفكر ك مف ليس مف حقو التفكير أك التخطيط ك تعكد صفة farceurأف كممة 

 la/، كىذه األخيرة أطمقت عمى نكع أدبي ظير بقكة في العصر الكبلسيكي كىك ما يسمى بالمسرحية اليزليةfarceكممة 

farceىذه الطبقة التي يعتبرىا العقؿ الكبلسيكي، .  التي تقدـ مكاضيعيا إلى الطبقة الدنيا في المجتمع الكبلسيكي آنذاؾ

.  طبقة العامة مف الناس، الذيف ليس مف حقيـ ك ال بمقدكرىـ التفكير مثؿ النببلء الذيف يقكدكف المجتمع

 

ك ىك الكاتب الطبيعي اليسارم أف يمنح بكعمامة صفة الحكمة ك القدرة عمى  ( Maupassantمكبساف )فبل يصح لػ

ألف ىذه الصفات تتطمب إنسانا يفكر ك يخطط ك مف ثـ فيك عقبلني، كالعقبلني ال  التخطيط، أك كصفو  باإلستراتيجي،

ليحضر اآلخر " يمكف أف يككف إال مف الغرب، ك االعتراؼ بالعقبلنية لغير الغربييف يعني نزع شرعية االستعمار الذم جاء 

الشيخ   ( Maupassantمكبساف )يصكر  . باإلضافة إلى كصؼ أكثر مف سنتيف مف النضاؿ بالتيريج" ك يجعمو يفكر 

خرافة . بكعمامة ك كأنو شيخ غير مكجكد ، تتناكؿ قصتو بيف الناس، ك منيـ أفراد الجيش الفرنسي، لكف ال أحد يعرفو 

تتناقميا األفكاه ك في كؿ مرة تحكى بطريقة، ك ما عمى  العقؿ إال أف يحكـ عمييا ك يرفضيا أك يصكغيا بطريقة عقبلنية 

:  تخدـ أغراضا محددة

ضباط مكثكؽ بيـ ، كانكا يعتقدكف معرفتو ، كصفكه لي بطريقة ما ، كلكف أشخاص آخركف ليسكا أقؿ نزاىة ،  » 

  (17)«متأكديف مف رؤيتو ك صفكه لي  بطريقة أخرل 
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.  فبلبد مف صياغتو ك تحديد كنيو ك أبعاده" الشيء الخػػرافي ىناؾ "  ك عندما يستعصى عمى العقؿ تحديد معالـ 

في كؿ األحكاؿ، لـ يكف المتسكع سكل رئيسا لعصابة، قميمة العدد، أجبرتيـ المجاعة مف دكف شؾ عمى التمرد  »

  (18)«ك العصياف

 لحؿ مشكمة الكاتب الذم لـ يستطع معرفة الحقيقة ، فبعد أف يذكر Préjugé   Le/ك ىنا يدخؿ الحكـ المسبؽ 

، كىنا   يمتجيء « كلكف أشخاص آخركف ليسكا أقؿ صدقا، تأكدكا مف رؤيتو »الكاتب ما قالو بعض الضباط ، يضيؼ 

في حيف أف  الحقيقة ىنا .، ك يبدأ في إصدار أحكاـ سابقة لمعرفتو  القطعية لمحقيقة " في كؿ الحاالت " الكاتب إلى عبارة 

 .ليست خياال كال خرافة بؿ ىي تتمثؿ في الشيخ بكعمامة ك رفقائو

نفسو منح بكعمامة صفة حكمة التخطيط ك الذكاء ك يمنعو مف صفة   ( Maupassantمكبساف ) بعد أف يمنع 

. الكجكد الكاقعي، يجعمو شبييا إلى حد ما بالخرافة ك البلكاقع

ليحـر  الشيخ بكعمامة،  ك رفقائو ، كمف ثـ أم مكاطف جزائرم مف ميزة   ( Maupassantمكبساف )  يكاصؿ 

إنسانية، حتى ال نقكؿ حضارية ألف الغرب ال يعترؼ أساسا بشيء اسمو الحضارة لدل الشرؽ، كيتمثؿ ذلؾ في الدفاع عف 

. الكرامة  كعف  الحؽ في الكجكد، ألف بكعمامة  ك رفقائو ال يمكف تفسير سمككاتيـ، ك مف ثـ ثكرتيـ إال بالغريزة كالتكحش

:  قائبل  ( Maupassantمكبساف )  كيحكـ  

 19« أجبرتيـ مف دكف شؾ المجاعة عمى التمرد ، ىؤالء الناس لـ يقاتمكا إال ليفرغكا المطامر أك لينيبكا القكافؿ » 

 

ىذا ما يريد  . لكال المجاعة كميكؿ ىؤالء السكاف لميمجية ك السرقة  ما كانت ثكرة بكعمامة أف تككف مف األساس  

(   Maupassantمكبساف )قكلو 

:  الذم  يضيؼ 

 20)« .يظير بأنيـ لـ يفعمكا ذلؾ، ال عف حقد ، كال عف تطرؼ ديني كلكف بسبب المجاعة » 

  

في الكقت الذم يجعؿ فيو الجزائرم ال يثكر إال مف أجؿ بطنو   ( Maupassantمكبساف)المفارقة العجيبة ىنا ىك أف

أم يجعمو غريزيا ، يثكر فقط مف أجؿ تمبية إحدل غرائزه يجعمو ال يحقد ، ك الحقد أمر غريزم ك تجاكز األحقاد يعتبر 



 Annales de l’Université de Béchar             N°11   2011        11حولٌات جامعــة بشــــار         العدد 

31 
 

كمف ثمة فإنو ليس مف . بأف األحقاد ىي التي تبني الحضارات (فرنكف بركديؿ)سمكؾ حضارم،  أـ أف مكبساف يفكر مثؿ 

. حؽ الجزائرم أف يشعر بالحقد تجاه المستعمر ألنو ليس مف حقو أف يفكر في بناء حضارة

نما يسمي ذلؾ التطرؼ الديني . باإلضافة إلى ذلؾ فيك ال يريد أف يعترؼ بحؽ الشعب في الدفاع عف دينو كا 

:  ك عندما يككف بكعمامة قادرا عمى تمكيو الجيش الفرنسي ك إييامو بكجكده في عدة أماكف في نفػس الكقت 

في ذات اليـك تشير البرقيات الرسمية لكجكد بكعامة في نقطتيف تبتعد كبلىما عف األخرل مائة ك خمسكف » 

  . (21)«كيمكمترا 

 يرجع مكبساف ذلؾ لعجز ىذا الجيش ك ضباطو ك تراخييـ عف أداء مياميـ، عكض االعتراؼ بتخطيط بكعمامة، 

ك يرجع أسباب عدـ قدرة العدك عمى مبلحقة بكعمامة إلى  .(22)معتمدا في ذلؾ عمى مصادر ىك ذاتو ال يثؽ فييا

:  التقاعس كعدـ االكتراث لدل ضباط الجيش  الفرنسي 

بدا لي الكاريكاتكر الركحي ، الذم ألفو أحد المعمريف بطريقة جيدة يكضح القضية ، كيمثؿ ىذا الكاريكاتكر » 

جنراال  ضخما ، مضفكرا ، ذات شكارب، يقؼ مقابؿ الصحراء ، يتأمؿ الجنراؿ الضخـ ، بأعيف محتارة، البمد الشاسع، 

ثـ كىك يتكجو ! " في مكاف ما !... إنيـ ىنا : " العارم ، الكثير األكدية ك الذم ال يمكف رؤية حدكده إطبلقا ، ك يتمتـ 

أبرقكا لمحككمة بأف : " إلى ضباط األكامر ك مف دكف القياـ بأم حركة ينطؽ الضابط المتكاجد خمؼ الجنراؿ بصكت ثابت

        (23)«" العدك يكجد أمامي ك إني بدأت في متابعتو 

 

الشعب الجزائرم إلى قبائؿ كمجمكعات، يجعؿ بعضيا يتميز عف البعض  ( Maupassantمكبساف )ك يقسـ    

:  اآلخر، دكف أف يتعٌدل ىذا التمييز الجانب الفطرم  كالطبيعي عند كامؿ المجمكعات التي يقؼ عندىا عندما يقكؿ 

الفسيحة ، الجامدة تحت السماء المشتعؿ كانت تعيش /في محيط الحمفاء ىذا ، في ىذه الغابة الخضراء الكاسعة » 

. أمة حقيقية ، أحشاد فكضكية مف الرجاؿ ذات البشرة السكداء ، مغامركف ، طردىـ الحرماف أك أمكر أخرل مف ببلدىـ 

متكحشكف ، كخطركف أكثر مف العرب ، معزكلكف بعيدا عف كؿ مدينة، بعيدا عف كؿ قانكف ، بعيدا عف كؿ قكل 

/.../ لنقؿ أنيـ فعمكا ما فعؿ أجدادىـ فكؽ األراضي الجديدة لقد كانكا عنيفيف ، دمكييف ، مرىبيف تجاه السكاف البدائييف .

    (24)«لقد كاف ثأر العرب رىيبا
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باألمة الحقيقية ، ليست سكل حشدا   ( Maupassantمكبساف) الكؿ بدائي ، متكحش ، ك المجمكعة التي يسمييا 

.  حشد مغامر يعيش في عزلة ، بعيدا عف الحضر ، بعيدا عف القكانيف ، بعيدا عف الحضارة. فكضكيا  ذات البشرة الٌسمراء 

ىؤالء المغامريف باألكثر بطشا ك دمكية مف العرب، فقد جعؿ الجميع   ( Maupassantمكبساف )كعندما يصؼ

. ال  تتفكؽ مجمكعة عمى المجمكعة األخرل ، إال في اليمجية ك البدائية ك الحيكانية . يشترؾ في ىذه الميزات 

ليذه البشرية المنحطة بخصاؿ إنسانية تقربيا إلى الحضارة ،   ( Maupassantمكبساف ) ك إف حدث  ك اعترؼ 

:  فإنو ليزيد مف التأكيد عمى تخمفيا كانحطاطيا كشذكذىا 

 جكاف مساءا ،يقكد قافمة متككنة مف سبعة 10 ،كاف مع زمبلء لو يـك Blas Rojo Pelisaireكاف يسمى » 

بقي كاحد منيـ حيا، بدؤكا في عبلجو لكف فرقة مف العرب . عربات ، عندما كجدكا في الطريؽ عربات أخرل محطمة

، الذم احتفظكا (ببلز راجكا)لـ يكف لؤلسباف إال بندقية كاحدة، فسممكا أنفسيـ، إال أنيـ قتمكا جميعا، عدل  . أنقضت عميو

 »(25)نعمـ أف العرب ليسكا أبدا، ال مباليف تجاه جماؿ الرجاؿ. بو، مف دكف شؾ بسبب شبابو كجماؿ كجيو

مكبساف ) ك مف دكف أم يقدـ أم سبب عمى  كجكد األسباف في ىذه األراضي، بالرغـ مف المكقؼ المتحفظ لػ

Maupassant )  تجاه الككلكف ، فإنو  يجعؿ منيـ ضحايا ك يؤكد مقابؿ ذلؾ عمى بربرية رجاؿ الشيخ بكعمامة في كؿ

األحكاؿ ك في كؿ األكضاع ، ك باإلضافة إلى تفسير حفاظيـ عمى حياة أسير عمى انو ليس بالعمؿ اإلنساني بؿ بالعمؿ 

   . الشاذ ك المتكحش 

رجاؿ الشيخ بكعمامة  يضفي عمييـ نكعا مف   ( Maupassantمكبساف ) ك مقابؿ ىذه الكحشية التي يصكر بيا 

عندما يكاجيكف الجيش الفرنسي، كيجعميـ قريبيف إلى الخياؿ مف الكجكد الكاقعي، ك إف كاف ىذا ال يمنع "  السرائبية " 

: الجيكش الفرنسية مف  التغمب عمييـ في حيف تصعب متابعتيـ 

عندما يياجمكف ، يمكف االنتصار عمييـ ، ككنا ننتصر عمييـ دائما تقريبا، بالرغـ مف شجاعتيـ لكف ال نستطيع » 

كما أنيـ يتجنبكف ببراعة المقاءات ك يكتفكف عمكما بمناكشة .إطبلقا متابعتيـ، ال يمكف أبدا المحاؽ بيـ عندما ييربكف 

     (26)«يياجمكف بإندفاع، ك بعجمة عنيفة مف أحصنتيـ اليزيمة يصمكف كعاصفة ثياب متمكجة ك غبار. فرقنا

إنو الشرؽ بالنسبة لمغرب، ال يستطيع المكاجية ك في حالة مكاجيتو يصبح  سرابا ، أليس ىذا ىك العالـ الخيالي 

. الذم يريده الغرب لمشرؽ
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ك  (Maupassantمكبساف )ك بكعمامة رجؿ يكاد يككف خرافة، بؿ ىك خرافة، ال صمة تربطيا بالكاقع حسب

... الحقيقة أف ىذا األخير لـ يرد االعتراؼ بأف في الحركب استراتيجيات مختمفة، حسب الكضع، المكاف، الزماف ك التسمح 

. كلكف يبقى الميـ ىك البحث عف اإلنتصار في كؿ األحكاؿ. إلخ

يبدك أنو يجيؿ أك يرفض منطقا اآلخر الذم ىك في كضع آخر ك يمكف أف نرجح أنو يجيؿ ىذا  (مكبساف)إال أف 

لـ يكف يعرؼ أف ىناؾ ما يسمى بحركب  (مكبساف)ككف فرنسا لـ تتعرض لمغزك مف قبؿ، ك مف ثـ فػ . المنطؽ اآلخر

". المظمكمكف"،" المجمكعات"، "العصابات"
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 :النمطية بقكلو

«  Les stéréotypes reflètent un réseau grossier de représentations mentales du monde. 

Ce sont des palimpsestes sur lesquels les représentations bipolaires initiales se laissent encore 

vaguement déchiffrer. Leur structure en dyade, qui reflète ce stade premier où nous 

cherchions à refouler la rupture que nous ressentions dans le monde, offre l’illusion nécessaire 

de la dichotomie entre le moi et l’objet. Le stéréotype perpétue un sens de la différence qui 

nous est indispensable: différence entre le moi et l’objet, lequel devient 1’ « Autre » dans nos 

représentations mentales stéréotypées. La frontière qui distinguerait l’Autre des projections du 

moi n’existe pas, et doit dès lors être introjectée dans un absolu. Pour renforcer cette illusion 

de l’absolu, cette frontière dyna— mique offre la même capacité à se modifier que le moi. Ces 

modifications se laissent voir dans les relations fluctuantes des stéréotypes antithétiques, 

miroirs parallèles des représentations « bonnes » et « mauvaises » du moi et de l’Autre. Mais 

cette frontière entre le « bon » et le «mauvais » réagit aux tensions qui se produisent au sein 

de la psyché. Nous développons une capacité d’identification avant même de former un langa 

rationnel Comme le fait observer Mélanie Klein : «L’identification ebn stade préliminaire non 

seulement de la formation du symbole mais aussi de l’évolution de la parole et de la 

sublimation. Celle-ci s’é.ab1iau moyen de la formation du symbole, des fantasmes libidinaux 

s’attachant, sur le mode du symbolisme sexuel, à des objets, des activités. et des interêts 

particuliers. » La première phase libidinale est liée à l'élaboration d'un langage d'image 

symboliques et codées qui reflètent l'organisation bipolaire de la psyché. Des déplacements 

paradigmatiques peuvent se produire dans nos représentations du monde lorsque celles-ci sont 

exprimées de façon symbolique. Nous pouvons glisser de la crainte à la glorification de 

l'autre, de la haine à l'amour on peut trouver au plus négatif des stéréotypes un contre poids 

positif explicite. Comme les image changent, les stéréotype évoluent: il sont de nature 

protéiforme et non rigide. »    

          Sander L. GILMAN : op. cit. pp.14,15 

(13) J. M. MOURA :Lire L’exotisme, Edition du Nord, Paris , 1992, p.100.   
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      « Quant aux stéréotypes, leur nom même dénote la fixité comme le trait le plus 

saillant de ce mode particulier d’appréhension intellectuelle. Par contre, le préjugé peut, dans 

un esprit ouvert, fondre au feu d’une meilleure information, tout à coup permise. Il est 

davantage une opinion insuffisamment étayée d’expérience qu’une image. et son 

comportement à l’égard de la durée le prouve. »                           J.M.MOURA :Loc. cit 

(14) Ibid : p.103  

(15 )  Guy de Maupassant : Au soleil Présentation de Denis BRAHIMI, Le Sycomore, Paris, 

1982.., p.51 

(16) Maupassant : op.cit . p.79 

(17)  Ibid. p.80 

(18)  Ibid. p.85 

(19) Ibid. p.80 

(20) Ibid. p.86 

(21) loc. cit.  
(22) MAUPASSANT: op. cit. p.90 

(23) Ibid ; p.86 

(24) ibid. p.90 

(25)Ibid. p.86 

(26) loc.cit.  
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 قراءة في التغطية اإلعالمية النقدية لمعرض المسرحي

 (الصحؼ المكتكبة بالمغة الفرنسية انمكذجيا)         

 أحمد جكاني  -أ

 جامعة بشار

 :الممخص

ك الذم عادة ما يخصص لو ركف في  اإلعبلمية لمعرض المسرحي،/ ىي مجرد قراءة لما يسمى بالتغطية الصحفية

التغطية ىي عبارة عف /ك ىذه الكتابة. جريدة يكمية أك أسبكعية أك في صفحة ثقافية خاصة بأخبار الفف ك النشاط الثقافي

كمٌما يبلحظ أنيا كتابات غير متخصصة يغمب عمييا  .انطباعات ذاتية محككمة بزمف عرض النص ك مبلبسات المحيط

الطابع اإلعبلمي الصحفي مف حيث المغة، ك األسمكب مٌما يجعميا تبدك ك كأنيا عبارة عف دعاية أك إعبلف لعرض ليس 

ك ىذا ما يظير بشكؿ جمي ك كاضح إف نحف بحثنا عف الجكانب المتعمقة بالتكابع كاألطراؼ المشكمة لمسينكغرافيا مف . إاٌل 

 .حيث فضاء العرض ك اإلنارة ك المكسيقى ك الديككر، ك ما إلى ذلؾ مٌما يشكؿ البناء المتكامؿ ألم عرض مسرحي

  Mots clés:الكممات المفتاحية

-التزامف الفني لمعرض-لغة العرض-التغطية الصحفية-االنطباعات-العرض المسرحي-اإلعبلمي-النقد الصحفي

-الكتابة التراكمية-المؤىبلت المعرفية ك الجمالية-النقد الكاديمي-الكتابة غير المتخصصة-الصحؼ اليكمية ك األسبكعية

 .بنية العرض-الخطاب المسرحي-الدعاية ك اإلعبلف

Summary 

It is solely a reading of what is called press coverage of a theatrical show, which is 

generally allocated a pert in a daily or weekly newspaper, or even in a cultural page for 

artistic news and cultural activities. Such type of writing/coverage is a kind of subjective 

appreciation tied to the very time of the show and its surrounding context. It is noticed that 

these writings are not specialized, characterized  by an informative journalistic mode in terms 

of language and style , witch makes them seem merely like a propaganda or an advertisement 

for show. This is clearly apparent if we consider related scenographic components such as the 
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space of the show, Luminosity, music scenery and so on, that constitute the integral structure 

for any theatrical show        

 

 :حزمة الضوء

مف حيث التكصيؼ ك , مف االشتعاؿ في حقؿ الظاىرة المسرحية, إعبلمي ك نقدم:تقارب ىذه المطارحة بيف منحنيف

ك القكؿ في ما قيؿ عف مقاربة التغطية النقدية اإلعبلمية لممتخيؿ , ثـ إنيا قراءة تحاكؿ استئناؼ النظر, المعالجة

إذ نبلحظ أنو كثيرا ما شكمت االنطباعات النقدية الصحفية اإلعبلمية شبو غياب داخؿ مناخات مف االرتداد .المسرحي

فاإلشارات التي لمعت في أدكار السبعينيات .المعرفي الذم كاد أف يككف شبو شامؿ في فضاء المستكيات اإلبداعية إعبلمينا

ك الثمانينيات التي ترسخ منيا ما ترسخ ك ذاب منيا ما ذاب ك تكارل خمؼ دكاليب حركية الزمف بعدما تياكت كثير مف 

أماـ ىذا الخراب الشاسع ك الزئبقي .ك تراجعت فرؽ عديدة ك كأنيا افترست نفسيا عمى سطح الركح, التجارب المسرحية 

بؿ ك , عمنا نقاـك , نحاكؿ أف نتشبت بأية كممة ميما بدت متكاضعة حكؿ زمف قراءة العرض المسرحي إعبلميا ك صحفيا 

مف بصيص ىذا الياجس نحاكؿ قراءة االختبلؼ عف  .لربما نغالب في التشبث بما قد يؤخر كلك إلى حيف زمف االنييار

كما سنحاكلو في ىذه القراءة ال يخرج .كىك أشارة مف إشارات قميمة تبرؽ ىنا كىناؾ خارج زمف التقيقر, السائد في صحافتنا

. عف حد جيد الممتمس الذم ال يشيد المعجزات النقدية كال يحمؿ الكممة كزر التضعضع الذم يعانيو المسرح الجزائرم

مسيا منو ما اعتراىا في .فميست ىذه االنطباعات الصحفية بأجمؿ كال أحسف مف كاقع إبداعي لظاىرة مسرحية متراجعة

يصعب إذف في ىكذا حالة محاكمة ىذه التغطيات الصحفية حينما تمثمت في رؤيا كىكاجس . مكاجية االنحدار الفني

 ........       كطمكحات

كىك مفيـك  .ال يعني لدل الكثير مف المتعامميف مع الخشبة سكل نقد النقد المسرحي,  فإذا كاف مفيـك النقد المسرحي

قاصر ال يمس غبل جانبا مف الظاىرة المسرحية لككف الفيـ الصحيح اليـك لنقد الظاىرة يتعامؿ بالدرجة األكلى مع لغة 

إذ مف خبلؿ . الفنية لمعرض/ مف حيث دالالت كؿ جزء مف أجزائو كمدا ارتباطو بالمركز لخدمة المقكلة الفكرية. العرض

إذا اقتصرنا في قراءتنا المجزأة ك المحككمة بفمسفة أكلية , ال يمكننا قراءة النص مف خبلؿ لغة العرض كأدكاتو, ىذه القناعة

فمف المؤكد في ىذه الحالة أننا سكؼ نغمط مستكل الجانب الفني مثبل في اإلخراج كما يضفيو المخرج عمى العمؿ . لمنص

ضاءة كمكياج مما , باإلضافة إلى أدكات الممثؿ الذاتية كدكره ناىيؾ عف التكابع السينكغرافية األخرل مف ديككر كأزياء كا 
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فإذا كاف اإلعبلـ كالصحافة المكتكبة بصفة خاصة أكثر الكسائؿ اتصاال بالجميكر . يغطي اإلطار الفني ككؿ لمعرض

 .بحيث حيف يتعمؽ المكقؼ الثقافي بتغطية لعرض مسرحي

كنادرا ما ننظر إليو .(العرض )فيي مع ذلؾ تركز فقط عمى التحميؿ التزامني لمعرض المسرحي في زمف كقكع الحدث

 ...  كحدث ثقافي لو امتداداتو في الساحة اإلبداعية

Le navire coulé, trois survivent se retrouvent sur une épave : un Technocrate, un 

affairiste et un serveur. L'un d'entre eux doit Être sacrifié afin de permettre aux deux autres 

d'etre sauvés: Babor Eghrek, la nouvelle pièce de Slimane Benaissa, part d'un Postulat don't le 

caractère tendancieux est évident, Ce qui fait Que le discours politique développé dans la 

pièce est un assemblage D'anecdotes.(1)     
بينما ربط ىذه الظاىرة اإلبداعية بحبميا السرم الممتد في نسقية أفقية ك عمكدية لمجمكعة مف األعماؿ المسرحية  

تجكزا نقصد -النقد الصحفي-فإذا كاف النعت ك التعبير الذم نطمقو عادة في ىذا المكقؼ.قمما يحدث في أدبيات التغطية 

ذلؾ الذم يدكر حكؿ المسرح في الصحافة العامة الغير متخصصة أم تمؾ الصحائؼ اليكمية أك األسبكعية التي تخصص 

عكس المتخصصة حيث غالبا ما تككف دائرة , مساحة أك ركنا لمتابعة المسرح ك ىك نكع دارج ك منتشر في حياتنا الثقافية 

النقد - اىتماميا محصكرة في المختصيف بيذا النكع الفني فقط كعمى الرغـ مف أننا نبلحظ أف منطمؽ التسمية ىذه

الذم جاء مما تركتو تداعيات ىذه الممارسة في الصحافة حيث مرده , يمبسو نكع مف االزدراء كاالستخفاؼ- الصحفي

كمع ذالؾ فبل يمكف المركر سريعا عمى محطات برز فييا تأثير . ترسبات الصحافة في العقؿ كالمكركث الثقافي الجزائرم

لككف ىذه المقاالت كانت في أكثر مف مكقؼ األسرع استجابة لما كاف يعرض في .ىذه الكمضات في حياتنا المسرحية

قاعات المسرح عبر الكطف ككانت كذالؾ األعمؽ مف حيث االنتشار في أكساط الجميكر كمحبي المسرح كالتسجيؿ الفكرم 

مما سجؿ لو أفضمية التأسيس كالريادة لما سيأتي مف دراسات متخصصة في .المعمف لكؿ مستجد في عالـ العرض المسرحي

 Algérie--كلنا ىنا أف نسجؿ لمتاريخ ما قامت بو جريدة الجزائر األحداث . كالتي ستفيد منو بكؿ تأكيد, ىذا المضمار

Actualité ك الدكر الذم قامت بو عندما حممت لعقكد ميمة النقد المسرحي الصحفي، ك تتبعت أخبار المسرحييف ك 

الفرؽ المسرحية، كما كانت حاضرة في مختمؼ الميرجانات ك قامت بتغطية أشغاليا ك أنشطتيا بفضؿ كككبة مف 

ك لئلشارة ىنا أف أغمب الدراسات التي .الصحفييف ذكم ثقافة مسرحية تقترب مف ثقافة المختصيف الميتميف بعالـ الخشبة

كجدت فيما بعد حكؿ المسرح الجزائرم كانت في األصؿ كليدة النقد اإلعبلمي ك ما نشر في الصحافة في شكؿ مقاالت أك 

ك مع ذلؾ ك عمى الرغـ مما سبؽ ، لنا أف نتساءؿ عف مكمف السر في ككف ىذا النقد الصحفي ظؿ دكما يمد .(2)تغطيات
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 يعني ذلؾ الصراع المحتدـ دكما بيف اإلعبلمي كالناقد عندما Peter brook(3) ألـ يكف الناقد بيتر بركؾ إدانتو ك لعنتو

إذ ينسحب أيضا . فالمسألة إذف عامة كقد ال تقتصر عمى ىذا المكف مف النقد, ليكف المر إذف كذلؾ. تحدث عف الصراع

فإف نحف عدمنا المسرح كتجربة إبداعية , فمرد المعنة إذف متجدر في عمؽ الدالة الثقافية لمجتمعنا. عمى كؿ نقد ينشر

أليس المسرح كفف في حاجة إلى مف يتقنو كيعيو . عميقة فمف المؤكد كالحاؿ كذلؾ أف نعدـ نقدا في تجربة ثقافية أصيمة

 ليتسنى لو الخكض في مغامرة نقدية تحمؿ كممة صادقة كأمينة كمثمرة ثقافيا كاجتماعيا ؟, ثقافة كممارسة

إف , ال يختمؼ عف غيره, فالنقد الصحفي تجكزا. كقد تستشؼ مف ىذه العبلقة مسألة تتعمؽ بالثقة في اآلخر كباآلخر

في -  المغة–الميـ إال بما يمكف إف نسميو باختبلؼ األدكات اإلجرائية , ىك مكرس مف طرؼ كاتب متمرس كممـ بمكضكعو

مع المحافظة عمى أسس النقد كمصطمحاتو ليقفز عمى العقبة المتمثمة في ككف الجريدة تطاؿ مساحة , تكاصمو مع الممتقيف

ك إثارة استجابتو كرد , كاسعة مف الناس مما يعني لو أنو مجبر عمى تطكيع لغتو كتكييفيا لتحقؽ مقصدية تكاصؿ مع اآلخر

مثمما أشار . كىي  عممية تتطمب األداة النقدية المتمرسة التي تحقؽ استجابة القارئ البسيط العادم كما المتخصص, فعمو

           :أحمد شنقي

          Le drame du théâtre 

(….constat de la situation des comédiens et l'indigence de la production tente de mettre 

en relief les mille et une difficultés que rencontre le théâtre national et de répondre à une 

question aujourd'hui brulante:faut-il brutre les théâtres(4) 
نبلحظ تداخؿ ماىك إخبارم مع ما ىك كصؼ كنقؿ لعرض , مف خبلؿ مسح سريع لما تكتبو الصحافة عف المسرح

ليختمط األمر بعد ذلؾ بيف ما ىك نقد مسرحي إعبلمي كما يمكف كصفو بأنو إعادة تكصيؿ العرض عبر , مسرحي

 انطبلقا مف كاتبو - العرض- الصحيفة كىذا النكع يقـك في العادة عمى تمخيص العمؿ

ك ىك .ك ينتيي بحكـ قيمي أك فني ك أحيانا إيديكلكجي لمعمؿ.ثـ ينطمؽ مشيران إلى أسمكب الممثميف في أداء أدكارىـ 

ك ال نقاد المسرح اليـك ناىيؾ عف التغطية الذاتية االنطباعية التي لـ تعد .(5)مكقؼ لـ تعد تقره المدارس النقدية في المسرح

 قراءة الفعؿ الثقافي عترؽ بصاحبيا إلى مستكل النقد في حالة غياب المؤىبلت المعرفية ك الجمالية التي تخمؽ ذكقان، يستطي

ك ىناؾ كذلؾ تغطية يمكف أف نطمؽ عمييا العشكائية بمعنى أنيا غير منيجية ك ال كاضحة المنطمؽ .خارج سمطة المزاج

تستعير .ك لقيط الدالالت كالمنطمقات. إنيا نسيج كبلمي حماؿ أكجو. بحيث أنيا ال تتبع أم منطمؽ لو خمفية ك مكقع ارتكاز

كىناؾ التغطية السردية، ك ىي . قامكسيا مف المغة التشكيمية مرة ك مف السينمائية أخرل ك تعطي في النياية كتابة تراكمية
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إنيا كتابة غير .ببساطة تركم ك تسرد العمؿ دكف تحميؿ، تركز عمى القصة أكثر مف تركيزىا عمى العرض فنيان ك جماليا

مركبة،يفيميا قارئ الصحيفة العادم،ك ميما قمنا عف أصحاب ىذه التغطيات التي قد تشكه بنية العرض المسرحي فيي قد 

أما التغطية اإلعبلمية ،فيمكننا اعتبارىا نكعا مف الدعاية ك اإلعبلف البعيدة عف .تحقؽ مساحة تجاكب عريضة مع القراء

الذم ينتج مقاالن خاضعا لقانكف العرض ك .ركح النقد، ك ىك أسمكب غزا كثيران بعض الصحؼ تحت ضغط اإلعبلـ المعكلـ

فالظاىرة .بينما التغطية االستيبلكية تكاد تنتشر بيف أغمب نقاد الصحؼ.الطمب،مف أجؿ تركيج األعماؿ ك اإلعبلف عنيا

أصبل محككمة بآلية الحركية الثقافية في المجتمع التي تتطمب دكما المكاكبة في تغطية النشاط تماشيا مع اإليقاع السريع 

مما جعؿ الكثير مف المتتبعيف النقاد .لمحياة ك ما يتطمبو مف رصيد يكمي ك لك في حدكد المقاربة البسيطة ك السريعة

يبلحظكف الكجو اآلخر لمعممية ممثبلن فيما قد نككنو بعد تمقينا ليذا العمؿ مف أفكار سطحية ،ناقصة ك ذاتية ك ليذا دعكا 

فإذا كاف كاقعنا لـ يفرز فنان مسرحيا متطكرا فالنقد المتقدـ .إلى تعيدىا بالمقاالت البلحقة المتسمة بالنقد المتريث ك العميؽ

ك إف كاف المبدع المسرحي رىيف االحتجاج المتمثؿ في إجادة ك تممؾ أدكاتو الفنية، فإف ناقد الصحؼ .كذلؾ لـ يكجد

ىذه المغة األداة التي يكصؿ مف خبلؿ نسيجيا رسالتو إلى .بكصفو إعبلميا بالدرجة األكلى،عميو خمؽ ك بمكرة لغتو الرمزية

 .المتمقي،مع عدـ اإلخبلؿ بمصطمحات النقد،لتطاؿ الجميكر الكاسع/القارئ

فعمى الرغـ مف بساطة ىذا اإلشكاؿ مما اصطمح عمى تسميتو الصحافة األدبية أك النقد المسرحي في الصحافة، 

عندما يتعمؽ لب المسألة بمف ىك القادر أك الذم يممؾ تحقيؽ ذلؾ إنو إذان محكـك بتفادم ذلؾ النقد بتأىيؿ رصيده المسرحي 

فميما قيؿ عف الثقافة األكاديمية كضركرة لمتأىيؿ ،إال إنيا غير كافية لخمؽ ناقد إعبلمي إف لـ يكف ىذا الناقد .ك النقدم

 :ذا قابمية حساسة مبدعة،تقترب مف عالـ المكىبة.يممؾ القابمية ليككف ممارسا ناجحا

«Nous revenons la mine quelque peu taciturne le regard absent   De cet enclos ou il est 

vain d'évoquer les belles années ou L'espoire avait réellement droit de cité….»
(6)

     

ىذا الذكؽ ك الحاسة الخبلقة ىما المذاف يؤىبلف الناقد لقراءة المتخيؿ باالستعانة بطبيعة الحاؿ بالرصيد المعرفي ك 

إذ عميو بمكرة ما يكتسبو إليصاؿ الصكرة -مدارس ك ثقافات-الثقافة التي يككنيا مف مشاىدتو العركض المسرحية المتنكعة

 .الصادقة

ك في كؿ تجربة جديدة . الثقافة النقدية المكاكبة تتسارع ىي األخرلكألف الفف المسرحي يتجدد في كؿ عرض جديد، 

كال تتأكد ىذه المتكالية المعرفية لدل الناقد اإلعبلمي إال إذا نسج عبلقة . ىناؾ ثقافة ك معرفة جديدة ك مستجدة-عرض–

بحيث -لطبيعة مككنات ك عناصر االتصاؿ-إذ ليس جديدا إف قمنا إف تمكقع الناقد اإلعبلمي حساس جدان .سميمة مع المبدع
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ك إنما عبلقتو احترافية،مينية،تسمح لو . ليس بككنو الطرؼ المرسؿقيشكؿ كصكت طرؼ مف العممية المسرحية، لكف

 :بالمعرفة الشاممة ك ال تسمح لو بالمشاركة العاطفية،التي تؤدم إلى تممؽ المبدعيف ك مجاممتيـ

(….) La valse des directeurs a fini par désorienter toute la Machine théâtrale aujourd'hui 

rouillée par l'opportunisme, la Gabegie …la faute n'incombe pas aux responsable de ces 

Organisme mais à d'autre sphères qui continuent de considérer Le théâtre comme « une 

affaire commerciale. Ce mépris de la Chose culturelle est visible à l'œil nu.et c'est 

dommage.(7)   

 نافمة القكؿ اعتبار الترميز في أم عرض مسرحي،مف أكثر اإلشكاالت تداخبل في العممية ك مف  

فمف تحصيؿ القكؿ الحديث عف لغة .فإذا اعتبرنا التعبير ىك محكر التشاكؿ الرمزم في أية كتابة.اإلعبلمية/االتصالية

رامزة،خاصة في المسرح،مركبة مف عدة مستكيات،تتراكح بيف المنطكؽ،ك اإلشارة الدالة،ك ما تكحيو اإلضاءة ك غيرىا مف 

كما .ىذا المنطمؽ المغكم ىك الذم يخمؽ ك يشكؿ لغة،نعني نسقا نطمؽ عميو لغة المسرح نقديا.المستكيات السينكغرافية

يبلحظ في أقبلـ الصحفييف مف خبلؿ تغطياتيـ ألم عرض مسرحي،أنيـ أسيركا منطمؽ المغة الصكتية المنطقية، بمعنى 

التفاعؿ في حدكد لغة الحكار الذم يككف عادة بيف ممثمي العرض المسرحي،مما يغيب ك يسقط المستكيات األخرل المؤثرة 

في حيف تتجو اليـك نظرية االتصاؿ في المسرح،نحك االتجاه السيميكلكجي،المعتمد عمى الحركية في .في بنية العمؿ ككؿ

كىذا ما أكقع كثير مف األقبلـ اإلعبلمية البارزة في .المسرح ك التي تؤدم إلى خمؽ أكضاع جديدة تمغي السائد ك الراكد

بينما الميمة األساس لمنقد اإلعبلمي ىي الشؾ في األكضاع  .مطبة المراكحة الفكرية،لككنيـ انطمقكا في مقارباتيـ مف السائد

 ىك بحث عف المتميز في الخصكصية اإلبداعية ألم عمؿ ك تجاكز المعركض، ؼالساكنة ك نفي كؿ مألكؼ، بيد

 .مسرحي

ك مف المفركض في ىكذا حالة أف يستثمر ىذا النقد، كؿ التجارب النقدية بما فييا الكصفي ك انتياء بالبنيكم،لتدارؾ 

فالعرض .العجز المبلحظ في ىذه التغطيات الذم شكمو النقص الكبير في زاد الناقد ك محمكلو مف الثقافة المسرحية

فالناقد ىنا عندما يحضر عرضان،فيك يحضر .المسرحي كجو آخر لمنص بمعنى أنو محاكلة لقراءة ك تفسير النص الدرامي

ك ىك ىنا في تعاممو مع ىذه المطارحات مجبر عمى .لمشاىدة كجو مف عدة كجكه مقترحة مف طرؼ المخرج ك الممثميف

إنو أمر مرامو ليس بالييف، ك قد نعدـ . إنتاج قراءة أخرلةاالعتماد عمى كـ معرفي مف المعارؼ ك عمى حدسو الفني، إلعاد

بعد البحث في الكـ اليائؿ مف الممارسات الصحفية إال القميؿ، القميؿ ممف حممكا القمـ بحمكلة ثقمو ك أثره في كزف الصحافة 

النقدية التي ىي أىؿ لذلؾ احتراما ك تقديران،عكس ما صادفنا في ىذه األكراؽ مف التغطية الحافمة بكـ مف الكمـ مما ال نجد 
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كانطبلقان مف كاقع الحالة ىذه،قد نفرخ سمسمة مف التساؤالت النابعة .لو عبلقة نسب بأم شكؿ مف األشكاؿ مع النقد الصحفي

ك أينا كاف تخريج صكر ك كجكه ىذا التعبير، ك لكي نتجنب الدخكؿ في نفؽ .مف القصدية الداللية لفيـك النقد الصحفي

المماحكاة الجدلية،نستأنس بداللة ما ينشر في الصحافة عف المسرح،بغض النظر عف طبيعة ىذه الكتابة، ك سكاء نشرت 

لكي نصؿ إلى اعتبار ما يكتب بيذه المكاصفات عف المسرح ىك .في صحيفة يكمية أ ك أسبكعية أك في جريدة متخصصة

لكف ىذا الحكـ لؤلسؼ ال ينسحب عمى .نقد صحفي يرقى في بعض الحاالت إلى نقد مسرحي،مثمو مثؿ ما يكتب في كتاب

ك إنما تعاممنا في األعـ مع ىذه الطركحات كاف تجكزان ،لكي ال نسيء إلى ...كؿ أك عمى األقؿ أغمب ما ينشر ىنا ك ىناؾ

 .التغطيات،ك إال فمف يغفر ىكذا إساءة تاريخية/ك إلى قارئ ىذه الكتابات .النقد المسرحي

 :يمكف حكصمة مبلمح ىذه التغطيات اإلعبلمية في ككف

النابع مف مكاقؼ مزاجية ذاتية في مقاربة الخطابات -االنطباعي-قفيا بقي أسير سديـ البعد التأثرمس -1

 .مما جعميا ال ترقى في أغمب الحاالت إلى مستكل المكقؼ النقدم السميـ.المسرحية

لـ تستطع تجاكز عتبة شحنة الخطاب الداللية،مما غيب تمظير البنائية ك األسمكبية المتحكمة دكما في  -2

ك بيكذا فعؿ تككف الترسيمة جد متخمفة ك تقميدية بمعنى البتر المتعسؼ لممستكل الداللي . شعرية الخطاب

 .لمخطاب المسرحي ك مستكاه البنائي

التعامؿ مع الخطاب المسرحي نقديا بتفسيره في مجريات ك ضكء معطيات الكاقع ك ما ارتسـ مف حيث  -3

بمعنى تفكيؾ شفرات . مستندة إلى مبدأ االنعكاسية في الفف. االقتصادم/السياسي/ المممح االجتماعي

 .الخطاب بفؾ معطيات الكاقع

انطبلقا مف قناعة التبلـز الداللي بيف النص ,فيـ العرض في حدكد منزلة التفسير كالترجمة لمنص -4

 .كالعرض

جياض تقطبات الداللة ,بالتركيز عمى ظاىرة داللة المعنى الحرفي, تدمير قطبية الخطاب المسرحي -5 كا 

مما أفقر الظاىرة المسرحية مف أف تمتمؾ فضاءا تشيد عميو . كالمعاني المتناثرة داخؿ الخطاب المسرحي

مستعينة في تغطياتيا , مما يعني لزـك ىذه األقبلـ التزاـ أطر مفيكمية.منطمقاتيا عمى رؤية حداثية شاممة

كليست مجرد كتابة انفعالية . بجياز مفاىيـ نقدية دقيؽ المعالـ لبناء مقاربات متجدرة في عمؽ الخطاب

كبطبيعة , أك تقديـ بعض التعميقات عميو, سطحية محككمة بأداة التعريؼ بالنص المسرحي أك العرض
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الحاؿ نزعـ أف مشركعية ىكذا اعتقاد تنبع أصبل مف التعامؿ مع إشكالية الخطاب النقدم المسرحي في 

نطمح ,فنحف إذ نقارف بيف مستكيات الطرح المعالج في بكتقة الحركة المسرحية.الصحؼ كاإلعبلـ عمكما

لمبلمسة أرض , تفجر القكؿ فيما يدكر في عالـ الخشبة, نشطة كدؤكبة,في خمؽ حركة نقدية صحفية

كبالتالي المساىمة في إغناء مطارحة الظاىرة المسرحية في ببلدنا مف أجؿ تحريؾ الساكف كدفع ,الحداثة

كتشييع سدنة المرجعيات القائمة عمى استنباط . كصكؿ اآلتي لجرؼ الخطاب المسرحي التقميدم نقدا

ثـ حصرىا كالبحث فييا عف عبلقات الحضكر , المقكمات الداللية في بنية النص أك في بنية العرض

أك ,أك خطابا نقديا يكازم الخطاب اإلبداعي,تكازم الكتابة اإلبداعية- تغطية-نطمح إذف إلى كتابة. كالغياب

 .   بمعنى كممات ركالف بارت خطابا حكؿ خطاب 

 :اإلحاالت

Algérie Actualité N 869 du 10au 16 juin 1982 – 1 

«Le navire coulé, trois survivent se retrouvent sur une épave : un Technocrate, un 

affairiste et un serveur. L'un d'entre eux doit Être sacrifié afin de permettre aux deux autres 

d'être sauvés:Babor Eghrek, la nouvelle pièce de Slimane Benaissa, part d'un Postulat don't le 

caractère tendancieux est évident, Ce qui fait Que le discours politique développé dans la 

pièce est un assemblage  D'anecdotes.»     
 .ف عاشكر ك أحمد شنيقي ك غيرىـ:المرجعاإلشارة ىنا إلى ما كتبو بكعبلـ رمضاني ك بكزياف ب- 2   

ك الدكر الذم قامت بو  Algérie Actualité--كلنا ىنا أف نسجؿ لمتاريخ ما قامت بو جريدة الجزائر األحداث »

عندما حممت لعقكد ميمة النقد المسرحي الصحفي، ك تتبعت أخبار المسرحييف ك الفرؽ المسرحية، كما كانت حاضرة في 

مختمؼ الميرجانات ك قامت بتغطية أشغاليا ك أنشطتيا بفضؿ كككبة مف الصحفييف ذكم ثقافة مسرحية تقترب مف ثقافة 

ك لئلشارة ىنا أف أغمب الدراسات التي كجدت فيما بعد حكؿ المسرح الجزائرم كانت في .المختصيف الميتميف بعالـ الخشبة

 .«األصؿ كليدة النقد اإلعبلمي ك ما نشر في الصحافة في شكؿ مقاالت أك تغطيات

3-  Peter brook               

Dramaturge Anglais Né le 21 mais 1925» 

Un des méteurs en scène les plus célèbres 

Du monde. Connu par une forme de théâtre voisine de ce "théâtre de la cruauté cher à 

Antoin Artaud :" la violence et langage artistique naturel de notre temps.» 
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   4-  Algérie Actualité : N 855 du 4 ou 10 mars 1982. 

        «  Le drame du théâtre 

(….constat de la situation des comédiens et l'indigence de la production tente de mettre 

en relief les mille et une difficultés que rencontre le théâtre national et de répondre à une 

question aujourd'hui brulante:faut-il brutre les théâtres» 
 .العراؽ-عناد غزكاف ك جعفر الخميمي كزارة الثقافة بغداد.د:نقاد األدب لجكرج كاتسكف ترجمة - 5   

نبلحظ تداخؿ ما ىك إخبارم مع ما ىك كصؼ كنقؿ لعرض , مف خبلؿ مسح سريع لما تكتبو الصحافة عف المسرح»

ليختمط األمر بعد ذلؾ بيف ما ىك نقد مسرحي إعبلمي كما يمكف كصفو بأنو إعادة تكصيؿ العرض عبر , مسرحي

 انطبلقا مف كاتبو - العرض- الصحيفة كىذا النكع يقـك في العادة عمى تمخيص العمؿ

ك ىك .ك ينتيي بحكـ قيمي أك فني ك أحيانا إيديكلكجي لمعمؿ.ثـ ينطمؽ مشيران إلى أسمكب الممثميف في أداء أدكارىـ 

 «مكقؼ لـ تعد تقره المدارس النقدية في المسرح

   
6- Algérie Actualité N:970 La fin d'une utopie du 17 ou 23 mais 1984 

«Nous revenons la mine quelque peu taciturne le regard absent  De cet enclos ou il est 

vain d'évoquer les belles années ou L'espoire avait réellement droit de cité….» 
7-  Algérie Actualité : N 855 du 4 ou 10 mars 1982. 

«(….) La  valse  des directeurs a fini par désorienter toute la Machine théâtrale 

aujourd'hui rouillée par l'opportunisme, la Gabegie …la faute n'incombe pas aux responsable 

de ces Organisme mais à d'autre sphères qui continuent de considérer  Le théâtre comme « 

une affaire commerciale. Ce mépris de la Chose culturelle est visible à l'œil nu.et c'est 

dommage.» 
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 هقبربت أصلىبيت لقصيذة هن الشعر الجزائري القذين  

 حرٖ دكخٕ حُط٤ذ. أ

 ؿخٓؼش رؾخس

: ِٓخـ

ُؼَ حُذسحعخص حُلذ٣ؼش أػزظض ؿذحسطٜخ ك٢ حٌُؾق ػٖ ؿٔخ٤ُش حٌُِٔش دحخَ حُخطخد حألدر٢ ػٔٞٓخ ٝ ك٢ حُوق٤ذس 

 .حُؾؼش٣ش ػ٠ِ ٝؿٚ حُخقٞؿ

 :طٌٔ٘ض حألعِٞر٤ش ٖٓ حهظلخّ ٛزح حُلوَ، كذسعظٚ ػ٠ِ حُٔغظ٣ٞخص حُؼالع

 حُٔغظٟٞ حُقٞط٢ -

 حُٔغظٟٞ حُذال٢ُ -

 حُٔغظٟٞ حُٔٞسكُٞٞؿ٢ -

 ٛزٙ حُٔغظ٣ٞخص حعوط٘خٛخ ػ٠ِ هق٤ذس ؿضحثش٣ش هذ٣ٔش، هقذ حُٞهٞف ػ٘ذ ؿٔخ٤ُظٜخ ٝ حعظخشحؽ ٓذحكٜ٘خ حُل٤٘ش

RESUME 

Les études récentes ont prouvé leur valeur dans la détection du mot esthétique dans le 

discours littéraire en général et la poésie en particulier.la stylistique a réussi à percer dans 

ce domaine littéraire et de étudier à trois niveaux : 

- le niveau phonétique 

 - le niveau sémantique  

- le niveau morphologique 

Nous appliquons ces niveaux sur un vieux poème algérien afin d'arrêter à sa beauté et 

à en extraire ses techniques enterrés.   

كَٔ حُوشٕ حُؼؾشٕٝ ػٞسس كٌش٣ش ٓغض حُلوٍٞ حُٔؼشك٤ش خخفش حإلٗغخ٤ٗش ٜٓ٘خ، ك٤غ طؾؼزض حُٔ٘خٛؾ ك٢ طل٤َِ - 

 .حُخطخد حألدر٢، ًَ ٜٓ٘ؾ ٣غؼ٠ ؿخٛذح ا٠ُ اسعخء هٞحػذٙ ػ٠ِ ؽٞحهت حُ٘ـ حألدر٢

 .هذ ٣ٌٕٞ ٓ٘زغ ٛزٙ حُؼٞسس حُٜٔ٘ـ٤ش ٢ٛ حُِغخ٤ٗخص حُظ٢ حعظلٞص ػ٠ِ ؿِٔش ٖٓ حُؼِّٞ ٝ حُلٕ٘ٞ رؾظ٠ أٗٞحػٜخ- 

 ك٢ سكخد ٛزح حُظـ٤٤ش ظٜشص حألعِٞر٤ش ًؼِْ ٣غؼ٠ ا٠ُ طخ٤ِـ حُ٘ـ حإلرذحػ٢ ٖٓ حُٔؼخ٤٣ش حُٔٞسٝػش ،- 

حُؼ٘خفش ح٤ُٔٔضس حُظ٢ رٜخ ٣غظط٤غ حُٔئُق حُزخع ٓشحهزش حإلدسحى ُذٟ حُوخسة حُٔظوزَ، ٝ حُظ٢ رٜخ » ٝحٌُؾق ػٖ 

٣غظط٤غ أ٣نخ إٔ ٣لشك ػ٤ِ٘خ ٝؿٜش ٗظشٙ ك٢ حُلْٜ ٝ حإلدسحى، كخألعِٞر٤ش رٜزح حالػظزخس، ػِْ ُـ١ٞ ٣ؼ٠٘ رظخٛشس ك٢ 

 1 «حُزٖٛ، ػ٠ِ كْٜ ٓؼ٤ٖ ٝ ادسحى ٓخقٞؿ 

 حألعِٞر٤ش طوظلْ ػخُْ حُزٝم ُظٌؾق عش حٗلؼخٍ ح٥خش- 

 ال طوق ك٢ »ٖٓ خالٍ حُٔؼ٠٘ حإلؿٔخ٢ُ حُز١ ٣لِٔٚ حُ٘ظخّ حُِـ١ٞ، ٝ ٓخ ٣لشصٙ ٖٓ دالالص ظخٛش٣ش ٝ خل٤ش ك٢ٜ 

حُظش٤ًذ ػ٘ذ كذٝد حُـِٔش، رَ طظـخٝص ا٠ُ طش٤ًذ حُخطخد ًِٚ رخكؼش ػٖ خقخثـ حٗغـخٓٚ، ٝ أٗغخم ٗظخّ ػالهخص 

 ٝ رخُظخ٢ُ طوق حُذسحعش حألعِٞر٤ش ػ٠ِ ػظزخص حُ٘ـ ٝكن 2 «أؿضحثٚ رزؼنٜخ، ٝ هز٤ؼش طؾ٤ٌِٜخ، ٝ ٤ًل٤ش أدحثٜخ ُٞظخثلٜخ

 .ٌٓٞٗخطٚ حُقٞط٤ش، ٝ ٝكذحطٚ حُذال٤ُش

  جامعة بشارحوليات
Annales de l’Université de Bechar 

N° 11, 2011, 11 العدد    
ISSN : 1112-6604 



 Annales de l’Université de Béchar             N°11   2011        11حولٌات جامعــة بشــــار         العدد 

46 
 

ال ٗش٣ذ  إٔ ٗخٞك ك٢ حُٔشكِش حُظخس٣خ٤ش حُظ٢ أدص ا٠ُ ظٜٞس حألعِٞر٤ش، ألٕ حُٔوخّ ال ٣ظغغ ُزُي كغز٘خ أٗ٘خ ٗظؼشف - 

 .ػٖ رؼل أهطخد ٛزح حُؼِْ

هذ ال ٌٕٗٞ ٓخطج٤ٖ ارح هِ٘خ إٔ د١ عٞع٤ش ٛٞ حُٔئعظ حألٍٝ ُٜزح حُؼِْ ٖٓ خالٍ ًظخرٚ ٓلخمشحص ك٢ حألُغ٘ش - 

 حُز١ حكظٌض أعِٞر٤ظٚ رخُ٘وذ حألدر٢ كؤخقزخ »حُؼخٓش، ك٤غ كظق حُٔـخٍ ُِذحسع٤ٖ، حؿظشكٞح ٖٓ خٞمٚ خخفش ط٤ِٔزٙ رخ٢ُ 

 3 «ٓؼخ ؽؼش٣ش ؿخًزغٕٞ ٝ حٗؾخث٤ش ٗٞدٝسٝف، ٝ أعِٞر٤ش س٣لخط٤ش

ٖٓ ٛ٘خ ًخٗض حُِـش ػ٘قشح أعخع٤خ ك٢ كوَ حُذسحعخص حُلذ٣ؼش رخػظزخسٛخ كِوش ر٤ٖ حُلٌش ٝ حُؼخهلش، ٝ ؿخءص - 

 .حألعِٞر٤ش ُظزلغ ػٖ حالٗض٣خف حُِـ١ٞ حُز١ حػظٔذٙ حُٔزذع

ٗخدٟ ؿُٞض ٓخسٝصٝ رلن حألعِٞر٤ش ك٢ حُٞؿٞد مٖٔ حُذسحعخص حُلذ٣ؼش، ٝطظ٤ٔض ؿٜٞدٙ  "1941ٓغ كٍِٞ ع٘ش - 

 " رٔلخُٝش اػخدس حُِـش حألدر٤ش ا٠ُ ٓـخٍ حُزلغ حألعِٞر٢

ُؼَ حُذسحعخص حُظ٢ أكشصطٜخ ٛزٙ حُٔشكِش كظ٠ ٝ إٔ ًخٗض ٓظزخ٣٘ش ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ، اال أٜٗخ طقذ ك٢ هخُذ ٝحكذ، ٝطٜذف - 

ا٠ُ ٓؼخُـش حُخطخد حألدر٢ ٝ حُٞهٞف ػ٘ذ ٓٞحهٖ حُظؤػ٤ش ك٢ ٗلغ٤ش حُِٔظو٠ ٝٛٞ ٓخ ٣ذكغ رٜزح حألخ٤ش ا٠ُ حُٔؾخسًش ك٢ 

 حُلشًش حإلرذحػ٤ش ك٤ٔخ ٣وّٞ رظل٤ٌي حُشعخُش ٝ حُٞهٞف ػ٘ذ ٓذُٞالطٜخ 

ٝٗلٖ ك٢ ٛذٙ حُذسحعش ٗلخٍٝ إٔ ٗغوو حُٜٔ٘ؾ حألعِٞر٢ روٞحػذٙ حإلؿشحث٤ش ػ٠ِ ٗـ ؽؼش١ ؿضحثش١ هذ٣ْ، ٓلخ٤ُٖٝ 

 .حعظ٘زخه ٓلخط٘ٚ، ٝ حُٞهٞف ػ٘ذ ٓٞحهٖ ؿٔخُٚ

 حألؿِذ رٖ عخُْ » أكذ ؿ٘ٞد حأل٤ٓش « حُؼخرض حُغؼذ١»ط٘ن١ٞ حُٔوطٞػش طخض ؿطخء كوَ حُشػخء، ػزش ك٤ٜخ حُؾخػش 

حُلغٖ » ػٖ كضٗٚ حُؼ٤ٔن ُٔوظَ حُزطَ حأل٤ٓش ك٢ ٓؼشًش ؿٔؼظٚ ٓغ « أر٢ ؿؼلش حُٔ٘قٞس» ٝح٢ُ حكش٣و٤خ ٖٓ هزَ حُخ٤ِلش «

  «كشد  رٖ 

: ٣وٍٞ حُؾخػش 

         ُوذ أكغذ حُٔٞص حُل٤خس رؤؿِذ 

                                       ؿذحس ؿذح ُِٔٞص ك٢ حُلشد ٓؼِٔخ

         طزذص ُٚ أّ حُٔ٘خ٣خ كؤهقذص 

                                       كخٕ ًخٕ ٣ِو٠ حُٔٞص ك٢ حُلشد فٔٔخ

        أخخ ؿضٝحص ٓخ طضحٍ ؿ٤خدٙ 

                                      طقزق ػ٘ٚ ؿخسس ك٤غ ٣ٔٔخ

       أطظٚ حُٔ٘خ٣خ ك٢ حُو٘خ كخخظش ٓ٘ٚ

                                     ٝ ؿخدسطٚ ك٢ ِٓظو٠ حُخ٤َ ٓغِٔخ

       ًؤٕ ػ٠ِ أػٞحرٚ ٖٓ دٓخثٚ 

                                     ػز٤طخ ٝ رخُخذ٣ٖ ٝ حُ٘لش ػ٘ذٓخ

       كزخٕ ؽ٤ٜذح ٗخٍ أًشّ ٤ٓظٚ

 5                                    ٝ ُْ ٣زِؾ ػٔشح إٔ ٣طٍٞ ٝ ٣غؤخ 

 . حإلخالؿ ُِزطَ# حُغِْ ، ُٞػش حُلشحم # حُل٤خس، حُلشد # حُٔٞص :حألر٤خص ٓؾٌِش ٖٓ ػ٘خث٤ش مذ٣ش - 

ٛزٙ حُٔغظ٣ٞخص طذٍ ػ٠ِ ػٔن حُذالُش، ٝ طنل٢ ػ٠ِ حألر٤خص ٓغلش حُلضٕ ٝ حٌُآرش، ؿٔغ ك٤ٜخ ر٤ٖ حُٔٞص ٝ حُل٤خس ك٢ 

 (حُلشد )كنخء ٓٞك٢ رخُشٛزش ٝ حُلضع 

 :ُٝؼَ حُٜٔ٘ؾ حُز١ ٗغٌِٚ ك٢ طخ٤َِ حُٔوطٞػش هقذ ًؾق هقخثذٛخ ح٤ُٔٔضس ٣ـؼِ٘خ ٗوغٜٔخ ح٠ُ ٓغظ٣ٞخص- 
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٣ؾَٔ ٓـٔٞػش ٖٓ حألر٤٘ش حُٔؾٌِش ُِخطخد حُؾؼش١ ٖٓ ح٣وخع ٝ طـخٗظ ٝ ٓؾزغ ٝ هخك٤ش، ٝ طٌشحس : حُز٘خء حُقٞط٢/ 1

ٝ هِذ، ًِٜخ طؼط٢ طؤػ٤شح ك٢ ٗلغ٤ش حُٔظِو٢ حر رٔـشد حٕ طُٞذ حٌُِٔش ك٤ش ك٢ ع٤خهٜخ حُٔظلشى ٖٓ سكْ حالرذحع حُؾخق٢، ٝ 

٣ظخف ُٜخ حٕ طذخَ ك٢ ٗطخم حُظوخ٤ُذ حُٔغظوشس، كخٕ ٝظ٤لش حُظؾ٤ٌَ حُزالؿ٢ ك٤٘جز طظٔؼَ ك٢ حملخء حُقزـش حُؾؼش٣ش ػ٠ِ 

 .6حُخطخد حُز١ ٣لظ٣ٜٞخ

حُغ٤ٖ، )حُقٞص ك٢ ٛزٙ حُٔوطٞػش ٓظ٘ٞع ٖٓ ك٤غ حُٔز٠٘ ٝ حُٔؼ٠٘، ال ٣خِٞ ر٤ض ٖٓ حُقٞحٓض حُٜٔٞعش - 

ٝ حُؾخٛذ إٔ مشد حالر٤خص ٓؾٌَ ....( حُوخف، حُزخء، ح٤ُْٔ، حُضء) ٝ أخشٟ ٓـٜٞسس  (....حُقخد،حُلخء، حُخخء، حُـخء، حُٜخء

 .ٖٓ ٗغزش ػخ٤ُش ٖٓ حُلشٝف حُٔـٜٞسس

 البنبء الصىتي 

   ٝ ك٤ٚ ٗزلغ ك٢ حالر٤٘ش حُٔؾٌِش ُِخطخد حُؾؼش١ ٝ حُٞهٞف ػ٘ذ حػشٛخ حُـٔخ٢ُ ٖٓ حؿَ ٝفق حُو٤ٔش حُ٘غز٤ش ٌَُ 

ؽٌَ ٜٓ٘خ حر رٔـشد حٕ طُٞذ حٌُِٔش ك٤ش ك٢ ع٤خهٜخ حُٔظلشى ٖٓ سكْ حالرذحع حُؾخق٢، ٝ ٣ظخف ُٜخ حٕ طذخَ ك٢ ٗطخم 

 ٝ 7حُظوخ٤ُذٟ حُٔغظوشس، كبٕ ٝظ٤لش حُظؾ٤ٌَ حُزالؿ٢ ك٤٘جز طظٔؼَ ك٢ حملخء حُقزـش حُؾؼش٣ش ػ٠ِ حُخطخد حُز١ ٣لظ٣ٜٞخ 

 .رخُظخ٢ُ ٣ظغ٠٘ ُ٘خ طل٤َِ حالر٤خص ػ٠ِ حُٔغظٟٞ حُقٞط٢

 حُلخء – حُقخء –حُغ٤ٖ  )حُقٞص ك٢ حُٔوطٞػش ٓظ٘ٞع ٖٓ ك٤غ حُٔز٠٘ ٝ حُٔـ٠٘ ال ٣خِٞ ر٤ض ٖٓ فٞحٓض ٜٓٔٞعش 

ٝ حُؾخٛذ حٕ مشد حالر٤خص ٓؾٌَ ٖٓ ٗغزش ....(. حُظخء- ح٤ُْٔ- حُزخء- حُوخف) ٝ حخشٟ ٓـٜٞسس  (.... حُـخء– حُٜخء – حُخخء –

ح٠ُ ٗزنخص هِذ حُؾخػش حُٔظٔٞؿش، ٝ صكشحطٚ ....ػخ٤ُش ٖٓ حُلشٝف حُٔـٜٞسس ٝ حُٜٔٔٞعش حُقل٤لش ٝ حُٔٔذٝدس

 خخفش ك٤٘ٔخ ٣ٌشس حُؾخػش ٛزٙ حالؽٌخٍ حُقٞط٤ش، ٝ ٓخ ٣٘ـْ ػٜ٘خ ٖٓ طـخٗظ هقذ حُظؤػ٤ش ك٢ ٗلغ٤ش حُٔظِو٢، 8"حُٔلشهش

ٝهخثغ حُظؼز٤ش حُِـ١ٞ ٖٓ " حُز١ حًذ ػ٠ِ حٜٗخ طذسط " ؽخسٍ رخ٢ُ" حالٓش حُز١ طغؼ٠ حالعِٞر٤ش طلو٤وٚ ًٔخ ٣شٟ ٓئعغٜخ 

 .9"ٗخك٤ش ٓلظٞحٛخ حُؼخهل٢، أ١ حُظؼز٤ش ػٖ ٝهخثغ حُلغخع٤ش حُؾؼٞس٣ش ٖٓ خالٍ حُِـش، ٝ ٝهخثغ حُِـش ػزش ٛزٙ حُلغخع٤ش

٣ظٜش ؿ٤ِخ ٓغ كشف ح٤ُْٔ حُز١ ٣ؾٌَ ٝؿٞدٙ ك٢ حالر٤خص حػ٠ِ ٗغزش، ٝٛٞ حُقخٓض حُٔـٜٞس حُٔٞك٢ رخُّٜٔٞ، ٝ 

حُذحٍ ػ٠ِ حٓظذحد حُقٞص، ًؤٕ حُؾخػش ٣قشم ٤ُؼ٤ذ ُِٔلوٞد ( حألُق) ك٤غ ؿخء ٓظ٘خعوخ ٓغ كشف حُٔذ  (كخؿش حُٔٞهق

 .ك٤خطٚ، ٝ رزُي حػط٠ ٗـٔش ٓٞع٤و٤ش طلَٔ ػٔن حُلخؿؼش، ٝ حٓذ حُوخك٤ش ٗلغخ ٣الثْ حُلذع

ًِٜخ طقٞس حٗلؼخالص  (....حُٔ٘خ٣خ- حُٔٞص )ٝ حُلخُش ٗلغٜخ طلِٜٔخ حُؼزخسحص ٝ حالُلخظ حٌُٔشسس رٔؼخ٤ٜٗخ حُٔخعخ٣ٝش 

 .حُؾخػش طق٣ٞشح فخدهخ ك٢ٜ ؽـ٤ش ٓئرٗش رخالع٠ ٝ حُلغشس

ح٠ُ حؽخسس ال طذٍ ػ٠ِ - ًٔخ رٛذ حُغ٤ٔ٤ُٞٞؿ٤ٕٞ- حُؾؼش ُؼزش حفٞحص، الٗٚ ٣ٞك٢ ٝال ٣ؼزش، كخٌُِٔش ك٤ٚ طظلٍٞ" 

ػزذ /  حُخطزش ٝ حُظل٤ٌش، د10"ٓؼ٠٘، ٝ حٗٔخ ُظؼ٤ش ك٢ حُزٖٛ حؽخسحص حخشٟ، ٝ طـِذ ح٠ُ دحخِٜخ فٞسح ال ٣ٌٖٔ كقشٛخ

 .25، ؿ1993، 3حُشكٖٔ حُلشحؿ٢، دحس عؼخد حُقخف ح٣ٌُٞض، ه

حُِـش رخٌٓخٜٗخ حٕ " ٝ حر ٣ؼٔذ حُؾخػش ح٠ُ حٗؾخء ػالهش ر٤ٖ ٛزٙ حُقٞحٓض هقذ حُٞفٍٞ ح٠ُ حال٣لخء حُـٔٔخ٢ُ الٕ 

 11"طخِن ٓؼخٕ ٝ حسطزخهخص ُْ طٌٖ ٓخُٞكش ٖٓ هزَ

٣ظـذد حُزٌخء، طضدحد فٞسس حُلخؿؼش، ٝطظؼٔن حُٔخعخس ٓغ ٝؿٞد ًَ ر٤ض، ٖٓ خالٍ حُشٝحرو حٌُخٓ٘ش ر٤ٖ حالُلخظ ٝ 

ٝػ٢ حُٔزذع رٔغظ٣ٞخص حُق٤خؿش " ػالهظٜخ رخُظ٣ِٖٞ حُقٞط٢، ًَ ػ٘قش دحخَ حُظؼز٤ش ُٚ طؤػ٤ش ك٢ حُغ٤خم، ٖٓ ٛ٘خ ًخٕ 

 12فٞط٤خ، الطقخُٜخ حُٞػ٤ن رخُٞهق ٝ حُٔوخّ، ٝ رخُغِٞى حُِـ١ٞ، ٝ رشدٝد حُلؼَ حُظ٢ طقخكذ ػ٤ِٔش حُظِو٢ّ 

٣غظلنش حُؾخػش حُٔخم٢ ٖٓ خالٍ فٞسس حُزطَ ك٢ عخكش حُٞؿ٠، ك٤غ ًخٕ ٣قٍٞ ٝ ٣ـٍٞ ك٢ سكخد حُٔؼخسى، 

 .٣قخسع حُق٘خد٣ذ

 حخخ ؿضٝحص ٓخ طضحٍ ؿ٤خدٙ
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     طقزق ػ٘ٚ ؿخسس ك٤غ ٣ٔٔخ

هذ طٌٕٞ ٛزٙ حُٔوخهغ حُقٞط٤ش، رحص حألكخع٤ظ حُٞؿذح٤ٗش طلَٔ كٌشس حُلشحؽ حُز١ حكذػظٚ حُلخؿؼش، حال حٕ حُؾخػش 

٣غظذسى حالٓش، ٝ ٣٘ظوَ حُخطخد ٖٓ ُـش حُوِذ ح٠ُ ُـش حُؼوَ ٤ُئًذ حٕ حُزطَ ُْ ٣ٜ٘ضّ ك٢ ٛزٙ حُٔؼشًش، ُْٝ ٣غظغِْ 

ُخقٔٚ، رَ ًخٕ أؿِٚ كظٔخ ٓون٤خ، ٓخص ٓٞطش حٌُش٣ْ، ُْ ٣ئخش ح٠ُ حسرٍ حُؼٔش ُظظؼزٚ حُل٤خس ٝ ٣ٌٜ٘ٚ حُٔشك، رَ حٗظوَ ٖٓ 

 .دحس حُل٘خء ح٠ُ دحس حُزوخء ٖٝٓ دحس حُؾوَء ح٠ُ دحس حُ٘ؼ٤ْ

 كزخٕ ؽ٤ٜذح ٗخٍ حًشّ ٤ٓظش

     ُْٝ ٣زِؾ ػٔشح حٕ ٣طٍٞ ٝ ٣غؤخ

ػِْ ؿٔخ٢ُ، ٢ٛٝ " ٖٓ حُٔؼِّٞ حٕ ؿٔخٍ حُظؼز٤ش ؿخء ٗظ٤ـش ٛزح حالٗغـخّ حُ٘خؿْ ػٖ طالكْ حالُلخظ الٕ حُِـش ٢ٛ 

 حألعِٞر٢ خخفش ٝ حٕ حُ٘ـ حُؾؼش١ ٣ؼزش ػٖ طِي حألكٌخس ٖٓ خالٍ حُِـش حُظ٢ 13حفٞحص ٓ٘ظٔش ٤ٜٓؤس ٖٓ حؿَ حُظؼز٤ش

 ًٔخ طظـ٠ِ ؿٔخ٤ُش حُظؼز٤ش ٖٓ خالٍ حُوخك٤ش حُظ٢ حطقِض حطقخال ٝػ٤وخ 14أٗظـض ر٘ؾخهٜخ أٝ كخػ٤ِظٜخ حُخخفش ٛزٙ حالكٌخس

ػخثٔش " رٔؼخ٢ٗ حُزطُٞش، ٝػزشص ػٖ رغخُش حُؾ٤ٜذ ٝ رزُي طلخػَ حُٔلظٟٞ حُقٞط٢ ٓغ حُذال٢ُ، ٌٛزح طقزق فٞسس حُزطَ

 .15"ك٢ حُزٖٛ طُٞذ ػ٘ذ حُٔظِو٢ ٓؼخ٢ٗ ؿذ٣ذس طلذع رٜخ أػشح ؿٔخ٤ُخ

 :حُز٘خء حُٔٞسكُٞٞؿ٢/ د

حسطزطض حُٞكذحص حُٔٞسكُٞٞؿ٤ش ٝكن ر٤٘ظٜخ حُذحخ٤ِش، أملض ػ٠ِ حُغ٤خم حُؾؼش١ دالُش، كقَ رُي ٖٓ خالٍ حألكؼخٍ 

حُٔخم٤ش حُٔؼزشس ػٖ حُلضٕ ٝ حٌُآرش ،حكغذ حُٔٞص ،طزذص ُٚ حُٔ٘خ٣خ ،أطظٚ حُٔ٘خ٣خ ،،،ًِٜخ حسطزطض رخُٔٞص ٝٛٞ ٓخ ٣زشص 

 , اكغخعٚ رخُلضع حُز١ أكذػٚ كوذحٕ حُزطَ 

رق٤ـش حكؼَ ٝ ٢ٛ  (حكغذ)ٝ كظ٠ ٣ئػش ك٢ ٗلغ٤ش حُٔظِو٢ ،ٝ ٣ئًذ رؾخػش حُلذع حخظخس ف٤ـش طؼز٤ش٣ش طظٔؼَ ك٢ حُلؼَ 

 ,دحُش ػ٠ِ ًؼشس حُظ٤ٌَ٘ رخُزطَ 

حُظ٢ رٜخ ٣ظلٍٞ حُخطخد ػٖ ع٤خهٚ حإلخزخس١ ا٠ُ ٝظ٤لظٚ ،٤ُئػش "ُؼَ حألعِٞر٤ش طٜذف ا٠ُ ٛزح حُٔغؼ٠ ٖٓ خالٍ حُِـش 

 16"ٝ ٣و٘غ ك٢ إٓ ٝحكذ 

٣شفذ حُؾخػش فٞسس ُزطِٚ صٖٓ ٓوخسػش حألػذحء ، ('٣ِو٠ حُٔٞص ، ُْ ٣زِؾ ػٔش ،،،)أٓخ طٞظ٤لٚ ُألكؼخٍ حُٔنخسػش 

٣وذٜٓخ ك٢ ٓؾٜذ ٤ِ٣ن رٔوخٓٚ ، ٝ ار ٣٘ٞع ر٤ٖ ٛزٙ حُق٤ؾ ٤ُؼط٤ٜخ رؼذح دال٤ُخ ، حألٓش حُز١ ٣ذكغ رٚ ا٠ُ حُُٞٞؽ ا٠ُ دحثشس 

 ٖٝٓ ٛ٘خ ٣نل٢ ؿٔخ٤ُش ك٤٘ش ػ٠ِ حُخطخد حُؾؼش١ ،(حُلخمش ٝ حُٔخم٢ )حُٔخم٢ ٝ رزحُي ٣قزق ٓؾذٝدح ر٤ٖ ص٤٤ٖ٘ٓ 

رٜزٙ حُٞكذس حُٔٞسكُٞٞؿ٤ش ٣ٌؾق ػٖ  ("حًشّ' )ٝ ٤ُؼظْ ٖٓ ؽخٕ حأل٤ٓش حألؿِذ رٖ عخُْ ُـخ ا٠ُ ف٤ـش حُظلن٤َ

ٝرزُي ٣ٌٕٞ هذ حٗظقش ٝٛٞ ٜٓ٘ضّ ،ًٔخ حخظخس ٖٓ  (حُؾٜخدس  )ؿزخٝس خقٔٚ ك٤ٖ ٓ٘ق حُزطَ ٗخؽشس حُذخٍٞ ا٠ُ حُـ٘ش 

 حُق٤ؾ ٓخ ٣خذّ ؿشمٚ  خخفش حُؼطق رلشف حُلخء 

         طزذص ُٚ أّ حُٔ٘خ٣خ كخهقذص  

                                       كخٕ ًخٕ ٣ِو٠ حُٔٞص ك٢ حُلشد فٔٔخ 

       أطظٚ حُٔ٘خ٣خ ك٢ حُو٘خ كخكظشٓ٘ٚ 

                                       ٝ ؿخدسٗٚ ك٢  ِٓظو٠  حُخ٤َ  ٓغِٔخ 

حُقٞسس حُٔ٘وُٞش ال٣غظو٤ْ ك٤ٜخ حالٗظظخس ، ٝ ال ٣ظطِذ ك٤ٜخ حُظٞهق ، ُزح حعظؼَٔ كشف حُؼطق حُلخء حُذحُش ػ٠ِ حُلٞس 

ك٢ حُغ٤خم ، ٝ حُغشػش ك٢ حُظ٘ل٤ز ، ك٤غ ُْ ٣ٌظق حُخقْ روظَ حُزطَ ، رَ ٓضهٚ ؽش طٔض٣ن ،ٝٛٞ ٓخ ٣ٞك٢ رخُلوذ حُذك٤ٖ 

حُز١ ٣ٌ٘ٚ  ألؿِذ رٖ عخُْ  ٖٝٓ ك٤غ ًخٗض ٛزٙ حُغشػش ك٢ حألكذحع ؿخءص حُلخء حُلٞس٣ش ٓظقِش رٜزٙ حألؿشحك ًخؽلش 

 , 17ػٖ أٝؿٜٜخ حُؾؼش٣ش 
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ٝ ُؼَ ٛزح حُظ٣ِٖٞ حُٔٞسكُٞٞؿ٢ أمل٠ دالالص ك٤٘ش ، ًٝؾق ػٖ حُلخُش حُ٘لغ٤ش حُظ٢ ػخ٣ؾٜخ حُؾخػش ،ٖٝٓ خالُٚ 

 .٣لذع حُظؤػ٤ش ك٢ ٗلغ٤ش حُٔظِو٢، ٝ رزُي ٣ضدحد طؼِوخ رخُلٌشس حُٔؼزش ػٜ٘خ

٣ظلٍٞ " ٝ ٢ٛ ٖٓ حألٗغـش حألعِٞر٤ش، ك٤غ  (...ؽ٤ٜذح- حُلشد- حُل٤خس–حُٔٞص  )    ٝ ٖٓ حُق٤ؾ حُٔؼظٔذس حُٔقخدس 

 ٝٛٞ ٓوقذ حُؾخػش، ٝ ٖٓ ػْ طلخػِض حُؼالهخص 18" حُخطخد ػٖ ع٤خهٚ حالخزخس١ ح٠ُ ٝظ٤لظٚ ٤ُئػش ٝ ٣و٘غ ك٢ إٓ ٝحكذ 

 .حُذحخ٤ِش ر٤ٖ حألكؼخٍ ٝ حُٔقخدس، أكشصص ٛزٙ حُظؾ٤ٌِش ٓذالٝالص ٓؤعخ٣ٝش طؼظ٢ِ ٝؿذحٕ حُؾخػش

 :البنبء الذاللي- ج

   طظؾٌَ حألر٤٘ش حُذال٤ُش ك٢ ٛزٙ حُٔوطٞػش ٖٓ كوَ ٣ٞك٢ رخُشٛزش ٝ حُلضع، ف٘ؼظٚ حألُلخظ حُٔؾٌِش ُِخطخد، أكذٛٔخ 

 .٣ذٍ ػ٠ِ حُلشد ٝ ح٥خش ػ٠ِ ػٞحهزٚ

 (...ٓؼِْ، حُو٘خ، ػ٘ذٓخ )أٓخ حُلغ٢  (حُٔٞص، حُلشد، حُٔ٘خ٣خ)    ػزش ػٖ حألٍٝ رخألُلخظ رحص حُطخرغ حُٔؼ١ٞ٘ 

طلَٔ حألُلخظ دالُش حُلوذ، ًٔخ  (...ؿخدسٗٚ، دٓخثٚ- حخظش ٓ٘ٚ )  أٓخ ٓخ ٣ٞك٢ رزؾخػش حُٔؾٜذ حُ٘خؿْ ػٖ ػٞحهذ حُلشد 

 أٗؾؤ حُؾخػش ػالهش طٔخع٤ٌش ر٤ٜ٘خ ٝ ر٤ٖ

  أطظٚ حُٔ٘خ٣خ ك٢ حُو٘خ كخكظش ٓ٘ٚ

                           ٝ ؿخدسٗٚ ك٢ ِٓظو٠ حُخ٤َ ٓغِٔخ

  طلظٖ حُؾخػش ك٢ ٛزٙ حُقٞسس، ك٤غ ؿؼِ٘خ ٗؾخٛذ حُٔٞص طظوذّ ٗلٞ حُزطَ، طٜ٘ؾٚ ٜٗؾخ، ٝطغلوٚ علوخ ٝ ًذهٚ دهخ، 

ٓـٔٞػش ػالٓخص، ٝ حُؼالٓش ٢ٛ ٓخ " ػٔذ ا٠ُ رُي ٤ُغظلٞر ػ٠ِ حُٔظِو٢، ٖٓ ٛ٘خ ًخٗض حُ٘ظشس حألعِٞر٤ش ُِـش ػ٠ِ أٜٗخ 

 ٖٝٓ حُٔوٞٓخص حُظ٢ ٣ظطِذ طٞكشٛخ ػ٠ِ حُٔغظٟٞ حُذال٢ُ ػ٘قش حُظٌشحس، ٝ ٛٞ ٣19ذسى رخُلظ سإ٣ش، أٝ عٔخػخ،أٝ ُٔغخ 

ٓخ ِٗلظٚ ك٢ ُلع حُٔٞص ار حكظَ ٗغزش ػخ٤ُش أًغزٚ دحخَ حُغ٤خم ٓؼخٕ ؿذ٣ذس، ؿخءص ٓؾلٞٗش رخُـنذ ٝ حٌُشح٤ٛش، ٝ 

 أملض ٓلٜٞٓخ دال٤ُخ ًخٕ ُٚ ٝهغ ك٢ ٗلغ٤ش حُٔظِو٢

 . ُؼَ حُؾخػش ٣ِٔي حُوذسس حُل٤٘ش ك٢ سعْ حُٞهخثغ ، ؿ٤ش دالُش حُلذع كزغ ٝظق ُـش ُٜخ فزـش د٤٘٣ش

 كزخٕ ؽ٤ٜذح ٗخٍ أًشّ ٤ٓظش                      ُْٝ ٣زِؾ ػٔشح إٔ ٣طٍٞ ٣ٝغؤخ

 .ٝرزُي أعذٍ ػ٠ِ رطِٚ د٣ٔٞٓش حُل٤خس ٖٓ خالٍ ٓخ ؿغذٙ حإلعالّ ك٢ حُـٜخد ، ٖٝٓ ػْ ٣ٔ٘لٚ ؽشػ٤ش حالٜٗضحّ

ٌٛزح ط٘ظقش كٌشس حُل٤خس ػ٠ِ حُٔٞص ، ك٤غ فٞس حُل٤خس ٖٓ خالٍ حُٔٞص ٝرخُظخ٢ُ ٣ٌٕٞ حُز٤ض حألخ٤ش ٓوخرال ُِز٤ض 

 .حألٍٝ

   ٜٓٔخ ٣ٌٖ طؼذ ٛزٙ حُٔوطٞػش ُز٘ش ؿذ٣ذس ك٢ حإلرذحع حُٔـخسر٢ أسع٠ دػخثٜٔخ حُؾخػش حُـضحثش١ ك٢ ٓشكِش ٗؼظض 

رخُشًٞد حُؼوخك٢ ، ٝهذ رخط٢ ٣ّٞ طظٜش ا٠ُ حُٞؿٞد طٌغٞٛخ حُٔ٘خٛؾ حُلذ٣ؼش ػٞرخ ؿذ٣ذح ح٠ُ رُي حُل٤ٖ طزو٠ حُوق٤ذس حُٔـخسر٤ش 

 ػ٠ِ كذ طؼز٤ش حُ٘خهذ 20"خخٓذس ٛخٓذس ، ال ٢ٛ ك٤ش ، ٝال ٢ٛ خخُذس ٣لظخؽ سٓخدٛخ ا٠ُ إٔ ٣٘زؼ ، كشرٔخ أٝهذ ٗخسح كخ٤ٓش "

 حُـضحثش١ ػزذ حُٔخُي ٓشطخك ، 

ٌٛزح ٣ل٤خ حُ٘ـ حألدر٢ حُـضحثش١ رؼذ حكظنخس ه٣َٞ ٝ ٓٞص ػ٤ٔن ٣زؼغ ٖٓ ؿذ٣ذ رؤهالّ ؽخرش طغظخشؽ ٓذحك٘ٚ ٝ 

 ,طٌؾق ٓلخط٘ٚ 
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 تشخيص البطالة في الجزائر دراسة ميدانية لمنطقة بشار
 بكدم عبد القادر.د

 بف جيمو عمر.أ

 سميماني كىيبة.أ
                                                      جامعة بشار

 :الممخص

   تتصدر قائمة المشاكؿ ، حيث أصبحت مف القضايا الممحة لما ليا مف أبعاد سمبية خطيرةجزائرف البطالة في اؿإ

بحيث أصبحت الشغؿ الشاغؿ في السنكات األخيرة، مما ألـز الحككمة الشركع في إجراءات كتدابير استثنائية لمتخفيؼ مف 

 ك مف ىنا ركزت ىذه المقالة عمى إعطاء نظرة عمى كانعكاساتيا السمبية خاصة في أكساط الشباب، ، حدة ىذه األخيرة ،

 . في منطقة بشارمع االشارة إليياتطكرىذه المعضمة 

Abstract: 

   Unemployment is one of the most urging problems in Algeria, and hasbecome among the pressing issues 

because its negative impacts areserious enough to become a major concern in recent years. Such asituation urged 

the government to initiate actions and extraordinary measures to alleviate the problem, and its negative 

repercussionsespecially among the youth. Therefore, this article focuses on givinga closer look at the dilemma 

across all areas of the country throughcoverage to the evolution of unemployment in the region of Bechar.  
 البطالة ، التشغيؿ ، النمك االقتصادم، المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة: الكممات المفتاحية 

 : المقدمة 

 بمغت إذ، يكاجييا العالـ المتقدـ ك المتخمؼ عمى  السكاء البطالة في الكقت الحاضر مف أخطر األزمات التي دتعٌ       

 بؿ امتدت إلى ذكم ، أف البطالة لـ تعد في كسط الشباب غير المتعمـ أك المتكسط الكفاءةالبلفت لمنظرمستكيات مخيفة ، ك

 فمسألة البطالة كالتشغيؿ كاألزمات االقتصادية، كميا ظكاىر مرتبطة بمختمؼ النظـ االقتصادية الشيادات العميا،

كاالجتماعية كأجيزتيا اإلنتاجية كعبلقاتيا االجتماعية، كما أف المجتمعات اإلنسانية في مختمؼ مراحؿ تطكرىا عرفت 

 ، كاف مف أىـ  ةكالمبلحظ أف زيادة حجـ العمالة كالتقميؿ مف حجـ البطاؿظاىرة البطالة، مع اختبلؼ أسبابيا كنتائجيا  

 االقتصادية في أم مجتمع،كلمتمكف مف معرفة تاألىداؼ االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية لممخططيف ككاضعي السياسا

األسباب الحقيقية ليذه المشكمة في الجزائر، كأىـ السياسات المقترحة لمتخفيؼ مف حدتيا في مختمؼ المراحؿ التي مر بيا 
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 :سيتـ التطرؽ إلى الجزائرم، كتطكرىا في منطقة بشار  كداالقتصا

 . البطالة في الجزائرتشخيص :أكال

 .  ك الحمكؿ التي قامت بياثار البطالة في الجزائرآ :ثانيا

 .تطكر نسبة البطالة في كالية بشار  :ثالثا

I-  البطالة في الجزائرتشخيص .  

، حيث كصمت إلى 1 بدأت تظير بكادر االنتعاش االقتصادم، كارتفاع الصادرات خارج المحركقات2000ابتداءن  مف سنة 

مما انعكس عمى تحقيؽ نمك اقتصادم ، أما عف قطاع التشغيؿ ك البطالة فإف رقعة التشغيؿ، قد اتسعت  مميكف دج ، 630

نكعان ما في ىذه الفترة، كقد بدأت نسبة البطالة تنخفض، ك بخاصة في السنكات الخمس األخيرة، ك ىذا ما يشير إليو 

 :الجدكؿ التالي

 

 

 2008 إلى 2000نسبة البطالة منتغيرات  :(1)الجدول رقم

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة

 (*) 27.30 29. 29 نسبة البطالة
23.70 17.7 15.3 12.3 13.8 11.8 

                                                                         Source:www.ons.dz 

 .لـ تشر إلييا المصادر الرسمية الحصائيات البطالة في الجزائر: (*)

  الككالة الكطنية لمتشغيؿ،  :ك السبب يعكد إلى انتياج الجزائر سياسات مختمفة مخففة لنسب البطالة مف بينيا

 ، الصندكؽ الكطني لمتأميف عف البطالة(ADS)الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب، ككالة التنمية االجتماعية 

 ك القرض المصغر

  المجمكع اإلجمالي مف%82.69 بنسبةيتميز ىيكؿ البطالة في الجزائر بارتفاع معدؿ ىذه األخيرة عمى فئة الشباب  

 . عمى فئات العمر التاليةتتكزعبطاليف لؿ

 أقؿ مف الفئة العمرية
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 .2008 نسب البطالة حسب الفئات العمرية نياية ديسمبر (2)الجدول رقم  
                     Source :www.ons.dz-2009       

لنساء ؿبالنسبة % 25.8 كانت ، إذ2008 إحصائيات سنة حسباإلناث ب مقارنةالبطالة كترتفع عند الرجاؿ  نسبة تزداد- 

تشغيؿ المرأة في تطكر مستمر ك ذلؾ ما يكضحو لنا الجدكؿ نسب  ارتفاععمـ أف اؿ مع ،رجاؿؿبالنسبة ؿ%  74.2مقابؿ 

 :تالياؿ

 2008 توزيع البطالة حسب الجنس ديسمبر  (3)الجدول رقم 

 المجمكع إناث ذككر الجنس

 100 25.8 74.2 نسبة البطالة

                   Source :www.ons.dz-2009                                            

 إلى       بينما تصؿ نسبتيا %  11.6زة بصفة كبيرة في الكسط الحضرم بنسبةؾمتمر(246) البطالة في الجزائرإف- 

 ، ك ىذا راجع إلى ىجرة الشباب مف الريؼ إلى المدينة ىركبا مف صعكبة الظركؼ االجتماعية،في األكساط الريفية%10.1

 . ، باإلضافة إلى العشرية السكداء التي عاشتيا الجزائرمدينةاؿ في ة االقتصادماتنشاطاؿية  بك تمركز أغؿ

 ذلؾ إلى تمركز أغمبية السكاف في المناطؽ الشمالية، ك  رجع مكماؿ مقارنة بالجنكب  الش نسبة لمبطالة فيلتمركز أعؿ- 

 .الجنكبالظركؼ المناخية الصعبة التي تسكد 

 لدييـمعظـ البطاليف   العميا، ألفمقارنة مع أصحاب الشيادات،  عدد البطاليف غير الحامميف لشيادات عميا ارتفاع-

 انخفاض،أم كجكد (47)ك البطالة  بيف التعميـعكسية  ىناؾ عبلقة أف عميو رؼاتع كما ىك ـك ،ضعيؼم تعميـ مستكل

قؿ األ ك ،مؤىمة اؿالعاممة  غير اليد  سبب ترتفع البطالة في المتكسط ب ك البطالة حسب المستكل التعميمي،نسبةتدريجي في 

 (كعقكد ما قبؿ التشغيؿ )امعية بسبب سياسات مكافحة البطالة في الجزائر جحامميف لشيادات اؿا في صفكؼ ضانخفا

 : الجدكؿ التالي حسب

 2008ديسمبر  ىيكل البطالة في الجزائر(4) الجدول رقم

                                                           
 

 

 

 

 11.8 1.6 2.2 2.1 3.0 5.5 10.1 18.0 23.3 25.2 نسبة لبطالة
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 حُٔـٔٞع رذٕٝ طؼ٤ِْ حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ حُؼخ١ٞٗ حُٔظٞعو حالرظذحث٢ حُٔغظ١ٞ ُظؼ٢ٔ٤ِ

 100 2.1 19.8 21.1 43 14 حُ٘غزش حُٔج٣ٞش

Source :www .ons.2009 

كبسبب      بشكؿ متسارعددماج الناتجة عف نسبة النمك السكاني المتزام اإل بطالةتتكزع بيفالبطالة في الجزائر إف          

لى ارتفا  نسبة البطالة في بعض المناطؽ، كفي الكقت نفسو ععدـ التنسيؽ بيف قطاع التعميـ كمتطمبات سكؽ الشغؿ، كا 

  إلى تسريح العماؿ كةراجعاؿدماج اإلإعادة يكجد العديد مف مناصب  الشغؿ الشاغرة في بعض المناطؽ األخرل، كبطالة 

 ىذا فيبطالة اؿ نسبة كصمت حيث ،ك األشغاؿ العمكمية خاصة في قطاع البناء ك ب،ة المؤسسات عمكمي أغمب غبلؽإ

اإلجمالي أما في  مف مجمكع البطالة %86.80 أم ما يعادؿ نسبة %25.50  إلى قطاع الخدماتك% 43.30إلى القطاع 

 . (48) عمى التكالي%13.60 ك%17.60إلى  ىما نسب البطالة بفقد كصمت الزراعة كالصناعة قطاع

 -IIالجزائرو الحمول التي قامت بياثار البطالة آ .   

 .آثار البطالة في الجزائر- أ

 :3قتصادية لمبطالةاال اآلثار-1

 ، السامية التي تصرؼ الدكلة عمييا أمكاالن طائمةاإلطاراتأم االستفادة مف ،د البشرية ر عدـ االستعماؿ الحسف لممكا

 مما ينعكس عمى األرباح ك بالتالي قمة المنتكج، رداءة ق مما ينجـ عفغير كفئة ، إلى استخداـ عناصر بشرية باإلضافة

 كذلؾ ساىمت في إنمافقط ك      اإلنتاجكمة ال تؤثر عمى االقتصاد مف ناحية شـاؿ ىذهكما أف ، ككؿالكطني االقتصاد 

 .(49) ك اليد العاممة بصفة عامة، مما يساىـ في خسارة االقتصاد ككؿاألدمغةىجرة 

 : االقتصادية اآلثار ك أىـ

 .المعيشي المستكل  إنخفاض*

 .لمبطاليفقدميا تعجز ميزانية الدكلة بسبب اإلعانات التي  *

 .األسعارنقص اإلنتاج مما يؤدم إلى إرتفاع  *

 .الدخؿ انخفاض نتيجة الضرائب المحصمة مف الحككمة  انخفاض*
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.  بسبب ضعؼ القدرة الشرائية لمبطاليف االستيبلؾ  انخفاض*

 .البشرية لممكارد الكؼء اإلستغبلؿعدـ ؿىركب األدمغة ك الكفاءات  *

 .انخفاض الرفاىية االقتصادية لممجتمع ، بحيث تيدر الطاقات اإلنتاجية، ك ينخفض مستكل الناتج ك تختؿ األسعار* 

 .عدـ أك ضعؼ استخداـ المكرد البشرم يؤدم حتما إلى نقص اإلنتاج، ك بالتالي تفكيت فرص الربح بالنسبة لبلقتصاد* 

اآلثار االجتماعية لمبطالة -2

ف ارتفاع معدؿ البطالة ،أت التي أجريت عف العمالة ك البطالة في العديد مف الدكؿ العربية دراسا أكضحت العديد مف اؿ

 تياكما أف معدالت البطالة كانت غالب،  الصعكبات التي يعرفيا أرباب األسر في تمبية حاجياتيـ أمـ الفقر ؽسيساىـ في تفا

بمغت نسبة البطالة في ،ك حسب التحقيؽ الكطني لقياس مستكل المعيشة ، (50)في صفكؼ الفقراء بالمقارنة مع غير الفقراء

 األفرادحيث عدـ تكفر ، مف  أحد أىـ أسباب الفقر د البطالة تعٌ ألف ،فقراء منيـ  %27 كحكالي  %38 حكالي 1995سنة 

 عف تكفر المتطمبات لعجزىـحالة اؿىذا ما يترتب عنو سكء ،البطاليف عمى الماؿ ك الدخؿ البلـز لمعيشتيـ ك أىالييـ 

 :كأىـ ىذه اآلثار  , ساسيةألا

. تعدد أشكاؿ السمكؾ اإلجرامي مف جنايات ك مخالفات * 

. ظيكر التفكؾ األسرم في أكساط العائمة الجزائرية * 

.  الببلدالشباب إلى خارجىجرة * 

 .البطاليفظيكر التطرؼ ك العنؼ في أكساط الشباب * 

 .البطاؿتفشي ظاىرة األمراض النفسية في فئة الشباب * 

 .الضركريةباع الرغبات شعدـ إ* 

.  الطبقة العاممة اتجاهتكليد الشعكر بالحقد ك الكراىية ك البغضاء * 

. كجكد مناصب شغؿ رسمية   ظاىرة السكؽ المكازية نظرا لعدـانتشار* 

 :السياسيةاآلثـار -3

.  عف بطالتيـ المسؤكؿ باعتباره نظاـ الحكـ لىطميف عانقمة الع *

. التقميؿ مف كفاءة جياز الدكلة عمى تقديـ الخدمات الضركرية لممكاطنيف  *
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  .ف فشؿ الحككمة في الحد مف البطالة يؤدم إلى زعزعة نظاـ الحكـإ حيث ، السياسي لممجتمعاالستقرارتيديد  *

  :اآلثار الخاصة-  3

ىناؾ بعض الحككمات التي تمنح العاطميف تعكيضا طكؿ فترة بطالتيـ ك مف ثـ فإف البطالة قد تككف مصدرا لمدخؿ دكف 

كما سيستفيد بعض األفراد مف أكقات البطالة االختيارية في  .عمؿ لمبعض ك يحدث ىذا في الدكؿ المتقدمة الرأسمالية 

 .(51)البحث عف كظيفة أفضؿ لتحقيؽ مركز اجتماعي أعمى

 :(7)الحمول التي لجأت إلييا الجزائر- ب

لقد كجدت الحككمة نفسيا أماـ اختبار يصعب تجاكزه، كتمثؿ في مشكمة البطالة التي لـ يسمـ منيا حتى حاممكا الشيادات 

العميا، ك تجنبا لآلثار السمبية التي قد تفرزىا ىاتو المشكمة عمى جميع األصعدة  ك سعيا منيا إلى محاكلة تقميؿ نسب 

 :البطالة قامت الحككمة الجزائرية باقتراح سياسة لمحد مف مشكمة البطالة كىي

 .المستكيات يتمثؿ الطكر األكؿ مف ىذه السياسة في بذؿ الجيد في مجاؿ التككيف عمى كافة -1

مميار دكالر مف النفقات العمكمية تستقبؿ ما يزيد عف  3.5 مف ىذا الباب فإف التربية الكطنية التي تستيمؾ سنكيا بما يقارب

 مبلييف مناألطفاؿ في المدارس العمكمية، إف تعداد المتمدرسيف أصبح مستقرا بعد أف تضاعؼ خبلؿ عشريف 8الثمانية 

  .الذككركاإلناث تساكيا فعميا مف أبنائنا يتساكل في ذلؾ % 95سنة، كالتمدرس مضمكف لما يقارب 

منذ بداية العشرية الحالية إذ يضـ اليـك أكثر مف  % 150أما التككيف الميني فقد شيد ارتفاعا لمتعداد أم ما يقارب 

  .المتكخى ىك انخراط أكثر مف مميكف مراىؽ سنكيا في التككيف في نياية ىذه العشرية  طالب، كاليدؼ700.000

 .كالتككيف الميني ال يتيح معالجة التسرب المدرسي فحسب، بؿ يمكف كذلؾ إدماج المتربصيف في عالـ الشغؿ

 بؿ 2004 طالب سنة 740.000 إلى 1990 طالب سنة 200.000كفيما يخص تعداد الجامعات الجزائرية فإنو انتقؿ مف 

بنتان، كالمتكقع  % 56     بعيف االعتبار طبلب المعاىد الجامعية جميعيا، حيث تتشكؿ منيـ أكثر مف   إذا أخذنا800.000

 . مميكف طالب في نياية العشرية الراىنة1.5ىك 
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 صؿ مف أجؿ رفعتكاالمجيكد الجزائرم ضد البطالة فيتمثؿ في ترقية نمك اقتصادم معتبر ـك أما الطكر الثاني مف -2     

8عركض الشغؿ
. 

التنمية تحسنا خبلؿ السنكات الخمس الماضية ك سيتعزز  لقد سجمت نسبة النمك االقتصادم بمساعدة البرامج العمكمية لدعـ

 .خبلؿ األعكاـ المقبمة

لى جانب ذلؾ تـ اتخاذ إجراءات مشجعة إلنشاء المؤسسات مف خبلؿ المزايا التي يكفرىا قانكف االستثمارات كتسييؿ  كا 

كقد ساىمت خكصصة المؤسسات .  لمضماف كتخفيض نسب الفائدة حصكؿ المؤسسات عمى القرض، فضبل عف آليات

 .إنطبلقتيا تنعش نشاط الكحدات المخكصصة، كتسيـ في إنشاء مناصب شغؿ جديدة العمكمية التي أخذت

الترتيبات المشجعة لئلندماج الميني كإلنشاء  أما الطكر الثالث لمسعى الجزائر لمكافحة البطالة، فإنو يعني جممة مف- 3

  :كمف ىنا يتـ عرض البرامج السبعة التي اتبعتيا الحككمة لمتخفيؼ مف حدة البطالة كىي .مناصب الشغؿ

بمبادرة محمية  مناصب الشغؿ المأجكرة : إنشاء مناصب شغؿ مؤقتة عف طريؽ برامج ثبلثة ىي عمى التكالي  -3-1

  .المكثؼ لميد العاممة كالنشاطات ذات الفائدة العمكمية كأشغاؿ المنفعة العامة ذات االستعماؿ

كجو أخص مناصب شغؿ  االقتصادم كالذم يكفر عمى القطاع الفبلحي الذم يعد إحدل الدعامات الرئيسية لمنمك إف- 3-2

 2000لمتنمية الفبلحية كالريفية اعتبارا مف سنة  دائمة ، قد سجؿ في السنكات األخيرة عمى ضكء تطبيؽ المخطط الكطني

إف األمر يتعمؽ ببرنامج . اإلمتياز المكجو لمشباب العاطؿ المؤىؿ أك غير المؤىؿ استصبلح األراضي عف طريؽ نظاـ

األراضي الفبلحية باالمتياز التي أعدت باألساس لصالح البطاليف مف شباب األرياؼ حماية المكارد الطبيعية  تخصيص

إعادة التشجير بقصد االنتفاع منو اقتصاديا ك المككؿ لمشباب  بمكافحة التصحر، كحماية األحكاض الدافئة   كعف طريؽ

شراؾ السكاف كتكييؼ المنظكمات الزراعية جيكيا كمحميا، كتكثيؼ  المجاكريف كتحديث المستثمرات الفبلحية المجاكر، كا 

المزيد مف الثركات، كمناصب الشغؿ لفائدة الشباب المككف أك الشباب الذم يزمع تككينو ك  اإلنتاج الفبلحي المترتب عنو

 الفبلحية بإنشاء كحدات مختصة ينشئيا الخريجكف العاطمكف مستثمراتلؿتعزيز الدعـ المقدـ 

 .المكجية لخريجي الجامعات كالتقنييف الساميف  عقكد ما قبؿ التشغيؿ- 3-3

 .تطبيؽ برنامج القرض المصغر- 3-4

 .تشغيؿ الشباب عف طريؽ إنشاء المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة   برنامج دعـ-3-5

 . سنة50 ك   35المصغرة المفتكحة لمعاطميف المتراكحة أعمارىـ ما بيف   برنامج المساعدة عمى إنشاء المؤسسات-3-6
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كبقصد رفع كؿ العراقيؿ التي تقؼ حائبل في كجو إحداث مناصب شغؿ لصالح العاطميف قامت السمطات العمكمية - 3-7 

 . بمدية 1541بمدية مف أصؿ   محؿ في كؿ100بإطبلؽ برنامج إنجاز 

لقد سعت الجزائر ككؿ الدكؿ األخرل لمحد أك التقميؿ مف ىذه الظاىرة بمحاكلة استيعاب أكبر قدر ممكف مف اليد 

العاممة النشيطة القادرة عمى العمؿ كالراغبة فيو، كذلؾ مف خبلؿ أرمدة مف القكانيف المشجعة عمى االستثمار بتقديـ جممة 

مف االمتيازات كاإلعفاءات كالضمانات لممستثمر الكطني كاألجنبي عمى حد سكاء، قصد تشجيع كتطكير االستثمارات 

 مميار دكالر، أك في 55كبالتالي خمؽ مناصب الشغؿ، كىذا إما في إطار برنامج اإلنعاش االقتصادم الذم خصص لو 

كأكده فيما بعد  (12-93)إطار الككالة الكطنية لتطكير االستثمار، كأحسف مثاؿ عمى ذلؾ ما نص عميو قانكف االستثمار

بخصكص مساىمات أصحاب العمؿ مف االشتراكات في الضماف االجتماعي حيث سيدفعكف  (03-01)قانكف االستثمار 

، لكف رغـ كؿ الجيكد التي بذلتيا الدكلة الستيعاب فقط مف األجكر المدفكعة كاشتراكات كتتحمؿ الدكلة الفرؽ % 7نسبة 

 .9العدد الفائض مف اليد العاممة النشيطة تبقى مع ذلؾ نسبة البطالة في الجزائر مرتفعة جدان 

ك مكاصمة لممجيكدات التي تبذليا الحككمة ك سعيا منيا لمتخفيؼ مف حدة البطالة تـ إطبلؽ برنامج جديد عمى المستكل 

 .الكطني سمي بمشركع الجزائر البيضاء

III -تطور نسبة البطالة في والية بشار. 

 كبعد ىذه 2004 إلى 2000إف نسبة البطالة تختمؼ مف كالية إلى أخرل، ففي كالية بشار شيدت ىذه النسب تذببان مف سنة 

 التي شيدت انخفاضان في ىذه النسبة كالجداكؿ كاألشكاؿ التالية تكضح 2009األخيرة شيدت بعض االستقرار حتى سنة 

 :ذلؾ

 2004 إلى 2000نسبة البطالة في والية بشار من  :(5)الجدول رقم 

 السنة 2000 2001 2002 2003 2004

 عدد السكان 237 199 237479 243374 251612 258034

 الفئة النشيطة 103101 116491 118621 122661 125766

 الفئة المشغولة 75264 87368 84235 75699 89741

 الفئة البطالة 27837 29123 34386 46962 36025

نسبة  26,99 25 28,98 38,28 28,64

 (%)البطالة
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 . 2005التقرير الخاص بمديرية التشغيؿ لكالية بشار لسنة :المصدر

 

 2004 إلى 2000نسبة البطالة في والية بشار من   :(1)الشكل رقم 

 
 (5) مف إعداد الباحثيف بناءن عمى المعطيات في الجدكؿ رقـ :المصدر

 في تذبذب، فبعدما كانت نسبة البطالة 2004 إلى 2000سنةمف الجدكؿ ك الشكؿ البياني نبلحظ أف نسبة البطالة ؿ     

  % 28,64 في حدكد 2004  لتصبح في سنة ،2003  في سنة  % 38,28  ارتفعت إلى 2000  في سنة % 26,99

 فيكضحو الجدكؿ 2004 كاف ليا التأثير عمى نسبة البطالة في الكالية ، أما نسبة البطالة بعد تك ىذا راجع لعدة متغيرا

 :كالشكؿ التالياف

 2009 إلى 2005نسبة البطالة في والية بشار من (:6)الجدول رقم 

 السنة 2005 2006 2007 2008 2009

272138 271577 26764 266943 
 عدد السكان 262532

173345 134295 132786 130108 
 الفئة النشيطة 127958

81848 73126 71220 68128 
 الفئة المشغولة 107603

19976 21500 24540 24905 
 الفئة البطالة 20355

 (%)نسبة البطالة 15,9 19,14 18,48 16,01 11,52

 2010التقرير الخاص بمديرية التشغيؿ لكالية بشار لسنة :المصدر

 2009 إلى2005نسبة البطالة في والية بشار من (:2)الشكل رقم 
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 (6) مف إعداد الباحثيف بناءن عمى المعطيات في الجدكؿ رقـ :المصدر

 لتعاكد االرتفاع إلى  % 15,9 انخفضت إلى 2005سنة       مف الجدكؿ ك الشكؿ البياني نبلحظ أف نسبة البطالة ؿ

  لتنخفض بشكؿ %  18.48  حكالي2007  ثـ تنخفض مف جديد لتصبح في سنة ،2006 في سنة  % 19.14نسبة  

كىذا راجع أيضا إلى السياسات التي انتيجتيا السمطات ك مف  % 11,52 كتصبح في حدكد 2009محسكس في سنة 

 .عامؿ10350مؤسسة تشغؿ حكالي 3640، ك ذلؾ بإنشاء حكالي بينيا تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة 

 .خالصة

ة كالخاص بالبطالة يبدك أف مشكمة البطالة في الجزائر، ال تعكد فقط  إلى تطبيؽ برامج  مقاؿمف خبلؿ عرضنا ليذه اؿ      

نما تعكد جذكرىا إلى انعكاسات األـز  ةالتعديؿ الييكمي كما ترجعيا معظـ الدراسات التي أجريت عمى ىذه المعضمة، كا 

 بانخفاض أسعار البتركؿ مع  تأثرىا بالقكل الداخمية المتمثمة في سكء التسيير لممؤسسات ، ك ةاالقتصادية العالمية كالمعركؼ

 المجيكدات التي تبذلياطار إال أف ىناؾ حمكالن كفيمة بمعالجتيا ، كفي إف البطالة ك رغـ تعدد أنكاعيا كآثارىا  إما سبؽ ؼـ

 ذتخاا في مستكل التحديات العالمية قامت الحككمة بئرك لتككف الجزا،  تفاقميالى الحد مف إك اليادفة  الدكلة الجزائرية

أما في كالية بشار ، خاصة في أكساط الشبابب ، ككانعكاساتيا الظاىرة ىذه جراءات كتدابير استثنائية لمتخفيؼ مف حدة إ

 ك ىذا راجع  ،% 11,52إلى حدكد2009 ثـ بدأت في االنخفاض لتصؿ سنة 2004إلى 2000فنسبة البطالة شيدت تذبذبا

، ك  الصغيرة كالمتكسطةؤسساتنشاء الـإعماؿ الحرة كألالشباب عمى دخكؿ مجاؿ امساعدة تنمية ركح المبادرة ك لمسياسات

ىذه   تشجيع كدعـ إلى رسمية كاضحة تيدؼ إستراتيجية إطار في ىذه المؤسساتتييئة البيئة المبلئمة  لنمك كتكسيع 

 . ك التخفيؼ مف حدة البطالةكبر عدد ممكف مف الشبابأكالتكسع في استيعاب المؤسسات 
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 بنوكحوكمة اللجنة بازل و 

تحريشي جمانة 

: الممخص

شيد االقتصاد العالمي خبلؿ العقكد القميمة الماضية العديد مف األزمات المالية ك المصرفية مست مختمؼ دكؿ 

العالـ، ك في أعقاب تمؾ األزمات ظيرت أزمات أخرل تمثمت في االنييارات اليائمة لكبرل الشركات ك البنكؾ، تبيف أف 

أبرز أسبابيا يرجع إلى أسباب داخمية في تمؾ االقتصاديات ك البنكؾ ك لبس إلى أسباب خارجية ال يمكف التحكـ فييا، 

فكاف لمستكل الرقابة الداخمية، درجة اإلفصاح ك الشفافية ك انعداـ المعامبلت األخبلقية الدكر األبرز في تمؾ األزمات، 

فظيرت حاجة الدكؿ لتطبيؽ حككمة الشركات، بحيث أكدت العديد مف المنظمات الدكلية عمى أىمية تطبيؽ حككمة 

ك أىـ ىذه المنظمات الدكلية . الشركات خصكصا المصرفية منيا  نظرا لمدكر الذم تؤديو في االقتصاد المحمي ك العالمي

لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية، التي تعد مف أكثر المنظمات التي قدمت العديد مف اإلسيامات في مجاؿ حككمة البنكؾ، مف 

خبلؿ جممة مف المبادئ مف أجؿ تفعيؿ دكر ك أىمية حككمة البنكؾ بالنسبة لمبنكؾ التي تطبقيا بحيث تمكنيا مف تحسيف 

. أدائيا ك كسب ثقة زبائنيا

        L'économie mondiale a connu au cours des dernières décennies beaucoup de la 

crise financière et bancaire a touché plusieurs pays autour du monde, Dans le sillage de ces 

crises a émergé dans les autres crises a été l'effondrement massif des grandes entreprises et 

banques Montrer que les raisons les plus importantes est due à des raisons internes à ces 

économies, les banques et sans ambiguïté à des causes externes ne peut être contrôlé Était le 

niveau de contrôle interne, le degré de divulgation et de transparence des transactions et le 

manque de morale le rôle le plus important dans cette crise, qui a montré la nécessité pour les 

États à mettre en œuvre la gouvernance d'entreprise, Tant d'organisations ont souligné 

l'importance de l'application internationale de gouvernance d'entreprise, y compris bancaires, 
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en particulier étant donné le rôle qu'ils jouent dans l'économie locale et le monde Et le plus 

important de ces organisations internationales, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, qui 

est l'un des plusieurs organisations qui ont fait de nombreuses contributions dans le domaine 

de la gouvernance des banques, à travers un ensemble de principes afin d'activer le rôle et 

l'importance de la gouvernance des banques pour les banques qui s'appliquaient à leur 

permettre d'améliorer leurs performances et gagner la confiance des ses clients. 

: مقدمة 

 العديد مف االقتصاديات المتقدمة كالناشئة خبلؿ العقكد القميمة الماضية فيظيرت الحاجة إلى حككمة  الشركات 

 شيدىا عدد مف دكؿ شرؽ آسيا كأمريكا البلتينية كركسيا فى التيخاصة فى أعقاب االنييارات االقتصادية كاألزمات المالية 

عقد التسعينات مف القرف العشريف، ككذلؾ ما شيده االقتصاد األمريكي مؤخرا مف انييارات مالية كمحاسبية خبلؿ عاـ 

 التحكؿ إلى النظـ االقتصادية الرأسمالية التى نحك ، كتزايدت أىمية الحككمة  نتيجة اتجاه كثير مف دكؿ العالـ 2002

 كقد أدل اتساع ،يعتمد فييا بدرجة كبيرة عمى الشركات الخاصة لتحقيؽ معدالت مرتفعة كمتكاصمة مف النمك االقتصادم

حجـ تمؾ المشركعات إلى انفصاؿ الممكية عف اإلدارة، مما أدل إلى ضعؼ آليات الرقابة عمى تصرفات المديريف كالى 

، دفع ذلؾ المنظمات  بسبب سكء اإلدارة كانتشار الفساد نتيجة لمممارسات الخاطئةماليوكقكع كثير مف الشركات فى أزمات 

الدكلية عمى غرار لجنة بازؿ لبلىتماـ بحككمة  الشركات باعتبارىا مجمكعة مف النظـ التي تحكـ العبلقات بيف األطراؼ 

..   األداء ، كما تشمؿ مقكمات تقكية المؤسسة عمى المدل البعيد كتحديد المسؤكؿ كالمسؤكليةفي تؤثر التياألساسية 

 المسؤكلية  أكال إلى مكضكع حككمة البنكؾ الذم تعاظـ االىتماـ بو في اآلكنة األخيرة، ألفالبحثترجع أىمية 

 بأمس تجعميا المحمي، نظرا لمدكر الفعاؿ الذم تؤديو في االقتصاد ، ك العالمي المستكل عمى البنكؾ عاتؽ عمى الممقاة

البنكؾ المفمسة، خصكصا بعد  أزمة مع نسبينا فقدتيا التي اٌلثقة ليا كتعيد تحكـ نشاطاتيا  بيا معترؼ مبادئ إلى الحاجة

األزمات العالمية ك االنييارات المتتابعة لكبرل الشركات ك البنكؾ العالمية ك أيضا الفضائح المالية، حيث كاف السبب 

الرئيس ىك انعداـ المعامبلت األخبلقية ك غياب الشفافية ك اإلفصاح، مما أدل بالمنظمات الدكلية  خصكصا لجنة بازؿ 

في العديد مف التقارير ك النشرات إلى دعكة كافة المؤسسات ك الشركات لتبني قكاعد ك مبادئ الحككمة، مف أجؿ تفادم 

. كقكعيا في أزمات

:  إلىمقاؿييدؼ ىذا اؿ
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 التعرؼ عمى لجنة بازؿ ك أىـ ما جاءت بو في مجاؿ الرقابة المصرفية. 

 تعريؼ حككمة البنكؾ. 

 التطرؽ إلسيامات لجنة بازؿ في مجاؿ حككمة البنكؾ. 

 ك مف ثـ ؟، ما ىي الجيود التي قامت بيا لجنة بازل في مجال حوكمة البنوك، مف خبلؿ ما سبؽ 

  ماىي لجنة بازؿ؟ ك في أم مجاؿ يتركز نشاطيا؟

  ما المقصكد بحككمة البنكؾ؟

 ما ىي إسيامات لجنة بازؿ في مجاؿ حككمة البنكؾ؟ 

:  انطبلقا مف مجمكعة األسئمة المطركحة كالتي تشكؿ إشكالية المكضكع المدركس نقدـ مجمكعة مف الفرضيات

 لجنة بازؿ ىي منظمة دكلية تعنى بقضايا الرقابة المصرفية. 

 حككمة البنكؾ نظاـ يمكف البنكؾ مف تحسيف آدائيا ك كسب ثقة زبائنيا ك يجنبيا الكقكع في أزمات  تعد

 تؤدم إلى إفبلسيا؛

  إف لجنة بازؿ ىي مف أكثر المنظمات الدكلية التي قدمت العديد مف اإلسيامات في مجاؿ حككمة

 .البنكؾ

 مصطمح ًاستعرض الذم الكصفي األسمكب عمى لئلشكالية مخرج إلى الكصكؿ سبيؿ في ت ىذه الدراسةًاعتمد

 األسمكب إلى باإلضافة ، بما فييا البنكؾ الشركات مختمؼ في اإلدارة ضمف آليات أيدرج جديد كمفيـك الشركات حككمة

 .تكضيح كيفية تحقيؽ األداء الفعاؿ لمبنكؾ مف خبلؿ تطبيؽ الحككمة بيا إلى في السعي المستعمؿ التحميمي

 ادراسةمصطمحات ا 

طار تكزيع : حوكمة الشركات-  ىي نظاـ يتـ بكاسطتو تكجيو منظمات األعماؿ كالرقابة عمييا، حيث تحدد ىيكؿ كا 

الكاجبات كالمسؤكليات بيف المشاركيف في الشركة المساىمة، مثؿ مجمس اإلدارة، كالمديريف، كغيرىـ مف ذكم 

. المتعمقة بشؤكف الشركةكتضع  حككمة الشركات القكاعد كاألحكاـ التخاذ القرارات .المصالح

 ك ىـ كؿ مف لو مصمحة في المنظمة، المساىمكف، مجمس اإلدارة، العمبلء ك العاممكف :أصحاب المصالح- 

. بالمنظمة
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فيي تتيح لمف ليـ مصمحة في . ظاىرة تشير إلى تقاسـ المعمكمات كالتصرؼ بطريقة مكشكفة ىي:الشفافية- 

. شأف ما أف يجمعكا معمكمات حكؿ ىذا الشأف قد يككف ليا دكر حاسـ في الكشؼ عف المساكئ كفي حماية مصالحو

تعٌرؼ المساءلة عمى أنيا الطمب مف المسؤكليف تقديـ التكضيحات البلزمة ألصحاب المصمحة حكؿ : المساءلة- 

كيفية استخداـ صبلحياتيـ كتصريؼ كاجباتيـ، كاألخذ باالنتقادات التي تكجو ليـ كتمبية المتطمبات المطمكبة منيـ كقبكؿ 

 .المسؤكلية عف الفشؿ كعدـ الكفاءة أك عف الخداع كالغش (بعض)

 تعني الحككمة في البنكؾ مراقبة األداء مف قبؿ مجمس اإلدارة ك اإلدارة العميا لمبنؾ ك حماية :حوكمة البنوك- 

تحدد من خالل اإلطار حقكؽ حممة األسيـ ك المكدعيف، باإلضافة إلى االىتماـ بعبلقة ىؤالء باألطراؼ الخارجية، ك التي 

 .التنظيمي و سمطات الييئة الرقابية

 محتويات الدراسة :

براز أىميتيا ك ناقشت األكلى نقاط، ثبلث  حكؿ معالجتو بصدد نحف الذم البحث تتمحكر  التعريؼ بمجنة بازؿ كا 

. ذكر مختمؼ اتفاقياتيا في مجاؿ الرقابة المصرفية

أما النقطة الثانية، فتطرقنا فييا إلى تعريؼ حككمة البنكؾ  ك ذكر أىميتيا  ك مدل مساىمتيا في تحسيف أداء 

. البنكؾ

. ك أخيرا النقطة الثالثة ، عالجنا فييا إسيامات لجنة بازؿ في مجاؿ حككمة البنكؾ

 تمقى األساس ىذا مراقبتيا، كعمى كحدىـ البنكؾ لمشرفي يمكف ال بحيث التعقيد شديدة البنكؾ أعماؿ أصبحت

 تتكقؼ ال كقد المصرفية، العمميات كأمف سبلمة لتحقيؽ إدارة البنكؾ مجالس في كممثمييـ المساىميف عمى كبيرة مسؤكلية

 المالي االستقرار لتحقيؽ المصرفي القطاع داخؿ المتعامميف جميع إلى المسؤكلية تمتد بمفردىـ بؿ البنكؾ عمى العممية

 األمر كىك دكؿ العالـ، مف العديد في لمبنكؾ المتكالية ك اإلفبلسات األزمات استمرت الفكرة ىذه كضكح كالمصرفي، كرغـ

 السميمة الحككمة حكؿ جديدة بأفكار العالمية لممساىمة كالنقدية كالمصرفية المالية كالمجاف الييئات مف العديد دفع الذم

 مف جيكد مضنية مف أجؿ إرساء قكاعد الحككمة بالبنكؾ، فماىي إسيامات ىذه بازؿ لجنة بو قامت ما غرار عمى لمبنكؾ

البنكؾ؟  حككمة في مجاؿ المجنة

: تعريف لجنة بازل: أوال- 
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 ك ذلؾ مع 52لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية ىي المجنة التي تأسست ك تككنت مف مجمكعة الدكؿ الصناعية العشرة

 تحت إشراؼ بنؾ التسكيات الدكلية بمدينة بازؿ بسكيسرا، ك قد حدث ذلؾ بعد أف تفاقمت أزمة الديكف 1974نياية عاـ 

الخارجية لمدكؿ النامية ك تزايد حجـ ك نسبة الديكف المشككؾ في تحصيميا التي منحتيا البنكؾ العالمية ك تعثر بعض ىذه 

.       53"لجنة التنظيمات ك اإلشراؼ ك الرقابة المصرفية " ك قد تشكمت لجنة بازؿ تحت مسمى. البنكؾ

ك تجدر اإلشارة أف لجنة بازؿ ىي لجنة استشارية فنية ال تستند إلى أية اتفاقية دكلية ك إنما أنشأت بمقتضى قرار 

مف محافظي البنكؾ المركزية لمدكؿ الصناعية ك تجتمع ىذه المجنة أربع مرات سنكيا ك يساعدىا عدد مف فرؽ العمؿ مف 

الفنييف لدراسة مختمؼ جكانب الرقابة عمى البنكؾ، ك لذلؾ فاف قرارات أك تكصيات ىذه المجنة ال تتمتع بأم صفة قانكنية 

كبيرة ك تتضمف قرارات ك تكصيات المجنة كضع المبادئ " فعمية " أك إلزامية رغـ أنيا أصبحت مع مركر الكقت ذات قيمة 

ك المعايير المناسبة لمرقابة عمى البنكؾ مع اإلشارة إلى نماذج الممارسات الجيدة في مختمؼ البمداف بغرض تحفيز الدكؿ 

 . 54عمى إتباع تمؾ المبادئ ك المعايير ك االستفادة مف ىذه الممارسات

كذلؾ تمجأ بعض المنظمات الدكلية ، فضبل عف بعض الدكؿ إلى ربط مساعدتيا لمدكؿ األخرل بمدل احتراميا 

ليذه القكاعد ك المعايير الدكلية ك تتضمف برامج اإلصبلح المالي لمصندكؽ ك البنؾ الدكلييف في كثير مف األحكاؿ شركط 

بإلزاـ الدكؿ بإتباع القكاعد ك المعايير الدكلية في مجاؿ الرقابة عمى البنكؾ ك غيرىا مف قكاعد ك معايير اإلدارة السميمة، 

فالقكاعد التي تصدرىا لجنة بازؿ تتمتع بيذا اإللزاـ األدبي ك الذم يصاحبو في معظـ األحكاؿ تكمفة اقتصادية عند عدـ 

 . 55االنصياع ليا

 المجنة منجزات أىم-

 1إتفاقية بازل - 1
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 بازؿ الخاص لجنة تقرير عمى الصناعية لمدكؿ المركزية لمبنكؾ المحافظيف مجمس ، كافؽ 1988 جكيمية في

 بأف االلتزاـ العاممة كافة البنكؾ عمى يتعيف أنو بازؿ اتفاقية أقرت ذلؾ عمى كبناءا الماؿ، رأس لكفاية مكحد معيار باقتراح

 نياية مع أدنى كحد %8 إلى بأكزاف المخاطر االئتمانية ترجيحيا بعد الخطرة أصكليا إجمالي إلى رأسماليا نسبة تصؿ

.  56تشتتا أكثر تككف بأف دكلة ألم الحؽ إتاحة مع 1992

 1بازل إلتفاقية األساسية الجوانب- 

 :أىميا لعؿ الجكانب مف العديد عمى 1بازؿ اتفاقية انطكت

 حيث تيدؼ االتفاقية إلى حساب الحدكد الدنيا لراس الماؿ آخذا في  :االئتمانية المخاطر عمى التركيز .-1

االعتبار المخاطر االئتمانية أساسا باإلضافة إلى مراعاة مخاطر الدكؿ إلى حد ما ك لـ يشمؿ معيار كفاية راس الماؿ كما 

 مكاجية المخاطر األخرل مثؿ مخاطر سعر الفائدة ك مخاطر سعر الصرؼ ك مخاطر 1988جاء باالتفاقية عاـ 

 .57االستثمار في األكراؽ المالية

 حيث تـ تركيز االىتماـ عمى :58 ليا تككينيا الكاجب المخصصات ككفاية األصكؿ، بنكعية االىتماـ تعميؽ -2

نكعية األصكؿ ك مستكل المخصصات التي يجب تككينيا لؤلصكؿ أك الديكف المشككؾ في تحصيميا ك غيرىا مف 

المخصصات، ك ذلؾ ألنو ال يكمف تصكر أف يفكؽ معيار راس الماؿ لدل بنؾ مف البنكؾ الحد األدنى المقرر بينما ال 

تتكافر لديو المخصصات الكافية في نفس الكقت مف الضركرم كفاية المخصصات أكال ثـ يأتي بعد ذلؾ تطبيؽ معيار 

. لكفاية رأس الماؿ 

 : 59كضع أكزاف ترجيحية مختمفة لدرجة مخاطر األصكؿ- 3

إف الكزف الترجيحي يختمؼ باختبلؼ األصؿ مف جية ك كذلؾ اختبلؼ الممتـز باألصؿ أم المديف مف جية أخرل 

 50 ،% 10صفر ،: ، كمف ىنا نجد أف األصكؿ تندرج عند حساب معيار كفاية راس الماؿ مف خبلؿ خمسة أكزاف ىي 
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 ، ك إلتاحة قدر مف المركنة في مجاؿ التطبيؽ لمدكؿ المختمفة، فقد تركت المجنة الحرية لمسمطات النقدية % 100 ،%

المحمية الف تختار تحديد بعض أكزاف المخاطر ك األىـ أف إعطاء كزف مخاطر ألصؿ ما ال يعني أنو اصؿ مشككؾ في 

تحصيمو بذات الدرجة، ك إنما ىك أسمكب ترجيحي لمتفرقة بيف اصؿ ك آخر حسب درجة المخاطر بعد تككيف المخصصات 

:  ك الجدكؿ التالي يمثؿ أكزاف المخاطر المرجحة لؤلصكؿ

 أوزان المخاطر المرجحة لألصول: 1الجدول رقم

 نوعية األصول درجة المخاطرة

 60المطمكبات مف الحككمات المركزية ك البنكؾ المركزية ك المطمكبات+النقدية-  صفر

المطمكبة أك المضمكنة مف + بضمانات نقدية ك بضماف أكراؽ مالية صادرة مف الحككمات 

    .OECDحككمات ك بنكؾ مركزية في بمداف 

 (حسبما يتقرر محميا )المطمكب مف ىيئات القطاع المحمية -  % 50 إلى % 10مف 

 

20 % 

 + OECDقركض مضمكنة مف بنكؾ التنمية الدكلية ك بنكؾ دكؿ منظمة - 

. النقدية في الطريؽ 

 . قركض مضمكنة برىكنات عقارية ك يشغميا مبلكيا -  % 50

 

100 % 

مطمكبات مف قطاع +جميع األصكؿ األخرل بما فييا القركض التجارية- 

 ك يبقى عمى استحقاقيا ما يزيد عف OECDمطمكبات مف خارج منظمة +خاص

جميع +مساىمات في شركات أخرل+مطمكبات مف شركات قطاع عاـ اقتصادية+عاـ

. المكجكدات األخرل 

 .136طارق عبد العال حماد، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

 :مجمكعتيف مف يتككف بازؿ التفاقية طبقا الماؿ رأس أصبح :61لمبنؾ الماؿ رأس كفاية مككنات كضع-3
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االحتياطات المعمنة ك االحتياطات العامة ك القانكنية + ك يتككف مف حقكؽ المساىميف : رأس الماؿ األساسي- أ   

. األرباح غير المكزعة أك المحتجزة +

احتياطات + احتياطات إعادة التقييـ +حيث يشمؿ احتياطات غير معمنة: رأس الماؿ المساند أك التكميمي - ب   

األسيـ ك السندات التي تتحكؿ إلى  )األكراؽ المالية + اإلقراض متكسط األجؿ مف المساىميف + مكاجية ديكف متعثرة 

 . (أسيـ بعد فترة 

:   كما يمي 1ك بيذا أصبح معدؿ كفاية رأس الماؿ حسب مقررات لجنة بازؿ

 

 

 

 

 .الثانية بازل اتفاقية- 2

 تقدمت لجنة بازؿ بمقترحات أكثر تحديدا ك تفصيبل حكؿ اإلطار الجديد السابؽ لمعدؿ 2001 جانفي 16في 

 (ك منيا صندكؽ النقد الدكلي)المبلءة المصرفية، ك طمبت إرساؿ التعميقات عمييا مف المعنييف ك المختصيف ك الييئات 

 2001، ك كاف مف المتكقع أف تصدر المجنة النسخة النيائية مف ىذا االتفاؽ قبؿ نياية عاـ 2001قبؿ نياية شير مام 

 ثبلث تضمنت  ك2بازؿ باتفاقية سميت حيث.62 2005لكف لكثرة الردكد ك المبلحظات، تـ تمديد ميمة التطبيؽ حتى عاـ 

 :63ىي أساسية محاكر

طريقة مستحدثة لحساب كفاية رأس الماؿ المرجح بالمخاطر ك البلـز لمكاجية مخاطر السكؽ ك مخاطر - 1

. التشغيؿ ك مخاطر االئتماف

                                                           
 

 

 

 

 % 8  ≤   (الشريحة الثانية + الشريحة األولى  )رأس المال 

 .األصول  مرجحة المخاطر
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ضماف كجكد طريقة فعالة لممراجعة ك المراقبة، أم أف يككف البنؾ أك غيره مف المؤسسات المالية الخاضعة - 2

إلشراؼ الجيات الرقابية اآللية لمتقييـ الداخمي لتحديد راس الماؿ االقتصادم ك ذلؾ مف خبلؿ تقييـ المخاطر المرتبطة 

. بذلؾ

نظاـ فاعؿ النضباط السكؽ ك السعي إلى استقراره ،ك ىذا يتطمب مف أم بنؾ أك مؤسسة مالية أف تقـك - 3

باإلفصاح عف راس ماليا ك مدل تعرضيا لؤلخطار ، ك الطرؽ المتبعة لتحديد حجـ الخطر حتى يككف عمبلء ىذه 

. المؤسسات ك دائنكىا عمى عمـ بيا ،   ك ليتمكنكا مف تقدير المخاطر التي يكاجيكنيا نتيجة تعامميـ مع ىذه المؤسسات

أما بالنسبة لكفاية رأس الماؿ فسمحت الخطة الجديدة لمبنكؾ بكضع نماذج داخمية لتحديد رأس الماؿ البلـز لمقابمة 

مخاطر السكؽ، ك التي تختمؼ مف بنؾ آلخر، كما منحت ليا المركنة في التطبيؽ  إذ تعطي ىذه االتفاقية المصارؼ حرية 

اختيار مناىج مبسطة أك أكثر تعقيدا في ىذا التحديد حسب حجـ المصارؼ ك قدرتيا عمى التعامؿ مع تمؾ المخاطر، ك 

 إال انو ادخؿ بعض 1988 لعاـ 1 كما كرد في بازؿ % 8مع أف االتفاؽ الجديد أبقى عمى معدؿ المبلءة اإلجمالية 

:  64التعديؿ عمى مككنات النسبة كما يمي 

السماح لمبنكؾ بإصدار ديف متأخر الرتبة قصير األجؿ ليدخؿ ضمف الشريحة الثالثة لرأس الماؿ ، ك ذلؾ - 

رأس الماؿ )لمكاجية جزء مف مخاطرىا السكقية ك بيذا يصبح رأس الماؿ اإلجمالي يتككف مف الشريحة األكلى 

الشريحة  +1ك ىذا كما ىك محدد في باؿ ( رأس الماؿ المساند)الشريحة الثانية  + (األرباح المحتجزة+االحتياطات+المدفكع

مف الطبقة الثالثة يجب أف تتكفر فيو الشركط ػ أم رأس الماؿ ػ  ك ىذا األخير ، (الديف متأخر الرتبة قصير األجؿ)الثالثة 

:  التالية 

 % 250أف يككف عمى شكؿ قركض مساندة ليا فترة استحقاؽ أصمية ال تقؿ عف سنتيف ك أف تككف في حدكد - 

. مف رأس ماؿ البنؾ مف الطبقة األكلى المخصص لدعـ المخاطر السكقية

. أف يككف صالحا لتغطية المخاطر السكقية فقط، بما في ذلؾ مخاطر الصرؼ األجنبي- 

الخضكع لنص التجميد الذم ينص عمى عدـ جكاز دفع الفائدة أك اصؿ الديف إذا كاف ذلؾ الدفع سكؼ يخفض - 

. رأس ماؿ البنؾ إلى حد أدنى مف متطمباتو الرأسمالية 
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الشريحة الثالثة ك قد قررت + أف تككف الشريحة األكلى مف رأس الماؿ أكبر مف أك يساكم الشريحة الثانية - 

. المجنة أف يككف ىذا القيد رىنا باإلرادة الكطنية 

:  ىي2ك بالتالي أصبحت نسبة المبلءة المصرفية الجديدة كفقا لبازؿ

 

 

 .تعريف حوكمة البنوك و أىميتيا:ثانيا

تعريف حوكمة البنوك  .1

 مف ىذه الرغـ عمى إال أنو االقتصادم، لؤلداء أىميتيا بسبب االىتماـ مف كبير قدر جذب في الحككمة نجحت

 عف الحديث بدأ كقد الحديثة، الدراسات في مف االىتماـ الكافي القدر المصرفي الجياز حككمة مفيـك يمؽ لـ األىمية

 التكنكلكجي، كالتقدـ المالية التدفقات كعكلمة المالية األسكاؽ في السريعة لمتطكرات نتيجة البنكؾ في الشركات حككمة مبادئ

 كتنكع المالية في األسكاؽ نمك كحدث المصرفية، غير كالمؤسسات البنكؾ بيف متزايدة تنافسية ضغكط حدكث إلى مما أدل

دارتيا كالسيطرة المخاطر قياس أىمية مف زاد مما لمبنكؾ المالية األدكات في  لطرؽ المستمر االبتكار يتطمب مما عمييا كا 

كء ذلؾ يمكف ضك عمى .المصرفي النظاـ سبلمة عمى يحافظ بما اإلشراؼ لمقكانيف كنظـ كتغيير كالمخاطر األعماؿ إدارة

: تعريؼ الحككمة بالبنكؾ كما يمي

مراقبة األداء مف قبؿ مجمس اإلدارة ك اإلدارة العميا لمبنؾ ك حماية حقكؽ حممة األسيـ ك "تعني الحككمة في البنكؾ 

المكدعيف، باإلضافة إلى االىتماـ بعبلقة ىؤالء باألطراؼ الخارجية ، ك التي تحدد مف خبلؿ اإلطار التنظيمي ك سمطات 

ك تعرؼ حككمة البنكؾ أيضا بأنيا تتضمف األساليب ك اإلجراءات الخاصة بكيفية إدارة مجمس اإلدارة ك . 65"الييئة الرقابية

 : 66المديريف التنفيذييف لشؤكف      ك أنشطة البنؾ ك التي تشتمؿ عمى

 كضع األىداؼ اإلستراتيجية لمبنؾ. 

 تشغيؿ عمميات البنؾ بشكؿ يكمي. 

                                                           
 

 
 

 

  % 8   ≤(3شريحة+2شريحة+1شريحة) إجمالي رأس المال =   نسبة المالءة المصرفية الجديدة  

                                        األصول المرجحة بأوزان المخاطرة
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 كيفية الكفاء بمسؤكلياتيـ تجاه المساىميف ك أصحاب المصالح. 

 كيفية تنظيـ أنشطة البنؾ بشكؿ آمف ك سميـ ك متفؽ مع المكائح ك القكانيف. 

 حماية مصالح المكدعيف .

 مجمس مف كؿ المنكط بو الدكر خبلؿ مف البنؾ، شؤكف بيا تدار التي الطريقة بأنياكما تعرؼ الحككمة في البنكؾ 

 كبازدياد .المكدعيف حقكؽ كحماية المستفيديف، حقكؽ كمراعاة البنؾ، أىداؼ تحديد عمى يؤثر بما العميا، كاإلدارة اإلدارة،

 سبلمة كباتت كافية، غير الرقابية السمطة قبؿ مف المخاطر إدارة مراقبة عممية أصبحت الجياز المصرفي، نشاط في التعقيد

 .67البنؾ إدارة مجمس فى يمثمكنيـ كمف لممساىميف المباشرة المشاركة تتطمب المصرفي الجياز

 بأنيا المصارؼ الحككمة في المصرفية، لمرقابة بازؿ لجنة سمطتو تحت تعمؿ الذم الدكلية، التسكيات بنؾ كيعرؼ

 كالتشغيؿ البنؾ أىداؼ كضع كيفية تحدد العميا، كالتي كاإلدارة اإلدارة مجمس خبلؿ مف المصارؼ بيا تدار التي األساليب

 مصالح حماية يحقؽ كبما السائدة كالنظـ لمقكانيف كفقا بالعمؿ االلتزاـ مع كأصحاب المصالح، األسيـ حممة مصالح كحماية

نظاـ متكامؿ لمرقابة يتضمف مجمكعة مف اإلجراءات القانكنية "حككمة البنكؾ بأنيا نجد أيضا مف عرؼ  .68المكدعيف

كاإلدارية كالمحاسبية كغيرىا، كالذم يرمى إلي اتساع نظاـ المساءلة كتحقيؽ المساكاة عند تحديد حقكؽ أصحاب المصالح 

في الكحدة االقتصادية، كتحسيف أدائيا كتعظيـ القيمة السكقية ألسيميا كتحقيؽ اإلفصاح كالشفافية عف المعمكمات 

كيتضح مف ىذا التعريؼ االىتماـ بالجزء الخاص . 69"المحاسبية ذات الجكدة العالية التي تحقؽ منفعة مستخدمييا

 .بالمعمكمات المحاسبية ك أىميتيا كتحقيؽ اإلفصاح عنيا

:  أىمية الحوكمة الجيدة في البنوك-2

أكصت العديد مف الييئات العالمية ك الدكؿ التي لدييا خبرة كبيرة بالقطاع المصرفي بضركرة اإلسراع في تطبيؽ 

، كتتمثؿ  مفيـك حككمة البنكؾ نظرا لممنافع التي يمكف أف تحصؿ عمييا البنكؾ بؿ ك الدكؿ مف التطبيؽ السميـ ليذا المفيـك

: 70أىمية مفيـك حككمة البنكؾ في التالي

                                                           
 

 
 
   

 

 
. 
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 أىمية البنكؾ كمركز لؤلنشطة المالية ك التجارية ك الصناعية لمدكلة. 

 طبيعة أعماؿ البنكؾ التي تتسـ بسرعة الحركة. 

  البنكؾ ك التي تناؿ مف جميع األطراؼ المتمثمة في انيياراآلثار األكسع انتشارا المترتبة عمى 

 .المكدعيف ك الدائنيف ك المساىميف

: 71     أما الحككمة الجيدة في البنكؾ فميا أىمية كبيرة يمكف تمخيصيا في النقاط التالية

  إف البنكؾ التي تطبؽ مبادئ حككمة البنكؾ تتفكؽ عمى غيرىا في مزايا كثيرة، أبرزىا تحسف

 .أداء البنكؾ، ك ارتفاع قيمتيا في السكؽ، باإلضافة إلى الحد مف مستكيات المخاطرة

  تفيد الحككمة الجيدة في الحد مف التقمبات الكبيرة التي تشيدىا أسكاؽ الماؿ، كتمؾ التي شيدىا

. العالـ مؤخرا

 تعٌد الحككمة المؤسسية نظاما يتـ بمكجبو تكجيو العمميات التشغيمية لمبنكؾ كرقابتيا .

تمثؿ الحككمة المؤسسية الجيدة عنصرا رئيسيا في تحسيف الكفاءة االقتصادية كسكء ىذه الحككمة يمكف أف يؤثر 

. كخير دليؿ عمى ذلؾ، ما حصؿ في األزمة المالية اآلسيكية. عمى االستقرار االقتصادم كالمالي

: إسيامات لجنة بازل في مجال حوكمة البنوك: ثالثا

 إدارة سبيؿ في الكبير الجيد التي تبذؿ المالية الدكلية الييئات كأبرز أىـ مف ىي المصرفية لمرقابة بازؿ لجنة إف 

 ًاثنتيف كثيقتيف البنكؾ في الحككمة يخص فيما حيث أصدرت الجميع، مصالح يضمف سميـ بشكؿ المالية كالمؤسسات البنكؾ

 2006 سنة كالثانية في 1999 سنة في األكلى ىامة، تكصيات تحكياف

I. 1999 سنة توصيات 

 في المؤسسات الشركات حككمة تحسيف سبؿ حكؿ كثيقة ، 1999 سنة في المصرفية لمرقابة بازؿ لجنة أصدرت

 :ىي مبادئ بالبنكؾ ضمف سبعة الحككمة سبلمة عمى تعمؿ التي الممارسات بأبرز الكثيقة ىذه جاءت المصرفية،

. 1999مبادئ حككمة البنكؾ كفقا لتكصيات لجنة بازؿ : (1)شكؿ رقـ
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 . مف إعداد الباحثة:المصدر 

 لمعمل قيم ووضع إستراتيجية أىداف بناء :األول المبدأ-

 ليذه ينبغي كترشدىا، حيث تقكدىا سمككية قيـ أك إستراتيجية أىداؼ كجكد بدكف نشاطاتيا إدارة شركة ألم يمكف ال

 النشاطات تمنع سياسات تٌنفذ اإلدارة العميا أف يضمف أف اإلدارة مجمس كعمى البنؾ نشاطات في كالرشكة الفساد منع القيـ

 :72بينيا كمف بالبنكؾ الشركات حككمة نكعية مف تٌقمؿ التي كالعبلقات

 اإلدارة؛ أفراد بيف المصالح تضارب - 1

 لمعامميف؛ أك لمرئيس اإلقراض - 2

 .العبلقة ذات لؤلطراؼ الممنكحة التفضيمية المعاممة -3

                                                           
 

 

 للعمل قٌم ووضع إستراتٌجٌة أهداف بناء

 .بشفافٌة البنك فً الشركات بحوكمة والسٌر العمل

 

 .المسإولٌة و المساءلة حول واضحة خطوط وضع

 . لس مإهلٌنلمجا أعضاء كون ضمان

 .العلٌا اإلدارة من المالئم اإلشراف

 .المراجعون به ٌقوم الذي العمل من الفعالة االستفادة

 .للبنك األخالقٌة القٌم من متشكلة المكافآت كون ضمان 
 الرقابي المحيط ومن

 له واالستراتيجي

 

مبادئ حوكمة البنوك وفقا 

 1999لتوصٌات لجنة  بازل
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 والمساءلة المسؤولية حول واضحة خطوط وتعزيز وضع :الثاني المبدأ -

 ىرمية لممستخدميف بمساءلة القياـ عف مسئكلة العميا كاإلدارة مسؤكلياتو، كأىـ سمطاتو يكضح الفعاؿ اإلدارة فمجمس

؛  73بالبنؾ

 وضعياتيم حسب مؤىمين المجمس أعضاء كون ضمان :الثالث المبدأ -

 كيمتف يعزز اإلدارة فمجمس الشركات، حككمة في دكرىـ بشأف كاضحة دراية المجمس ألعضاء يجب أف يككف

 :74بالبنؾ في الحاالت التالية الحككمة

 كمساىميو؛ البنؾ نحك األميف ككاجبو اإلشرافي دكره يعي يجب أف- 1

 البنؾ؛ إلدارة اليكمية الكظائؼ في كالمكازنة الضبط خدمة - 2

 رزينة؛ باستشارات البنؾ تزكيد- 3

 نشاطاتو؛ في المصالح تضارب تجنب- 4

 .السياسات عمى كالمصادقة العميا اإلدارة مع المنتظـ االجتماع- 5

 العميا اإلدارة من مالئم إشراف ىناك أن ضمان :الرابع المبدأ -

األعماؿ  قضايا في المديريف حدكد ًاحتراـ مع اإلشرافي الدكر عاتقيا عمى تأخذ أف العميا اإلدارة يجب عمى

 المالي كرئيس المسئكؿ مثؿ بالبنؾ المسئكليف الرؤساء مجمكعة مف تتشكؿ أف ينبغي العميا اإلدارة أف حيث الخاصة،

  ؛ 75المراجعيف

 والخارجيون الداخميون المراجعون بو يقوم الذي العمل من الفعالة االستفادة :الخامس المبدأ -

 اإلدارة ك كفاءة المجمس تحسيف كيمكف بالبنكؾ، الشركات حككمة عمميات في جكىريا دكرا المراجعكف يؤدم حيث

 :76خبلؿ مف العميا

 المراجعة؛ عمميات بأىمية االعتراؼ- 1
                                                           

. 
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جراءات بمقاييس األخذ - 2  .المراجعيف نزاىة ك ًاستقبللية تحسيف كا 

 الرئيسي؛ المراجع ًاستقبللية ضماف - 3

 .الداخمية الرقابة نظـ كفاءة مدل عمى الحكـ الخارجييف المراجعيف عمى- 4

 كينبغي عميو عمييـ االعتماد كيمكف ميميف أعكاف كالخارجييف الداخمييف المراجعيف بأف التسميـ المجمس فعمى

 ؛ المنجزة أعماليـ مف القصكل االستفادة

 الرقابي المحيط ومن لمبنك األخالقية القيم من متشكمة المكافآت أساليب كون ضمان :السادس المبدأ -

 لو واالستراتيجي

أف  كضماف الرئيسييف، العامميف كباقي العميا اإلدارة أعضاء مكافآت عمى المصادقة المديريف مجمس فيجب عمى

 ؛ 77الرقابية كبيئتو البنؾ كثقافة ألىداؼ كفنقا كتتحدد تتشكؿ المكافآت كؿ

 شفاف ونمط أسموب وفق البنك في الشركات بحوكمة والسير العمل :السابع المبدأ -

يككف ىناؾ  عندما العميا، يعد صعبا كاإلدارة اإلدارة  مجمس كأداء نشاطات عف الشخصية الحسابات إف مسؾ

 عف كافية العاـ، معمكمات كالجميكر السكؽ في المشارككف ك المصمحة أصحاب يجد ال عندما الشفافية، أم في نقص

 تقكم أف لمشفافية يمكف حيث .التي تديره العميا كاإلدارة المجمس كفاءة عف نحكـ خبللو مف الذم البنؾ كأىداؼ ىيكؿ

 :78اآلتية كفؽ العناصر فيو المرغكب العاـ اإلفصاح خبلؿ مف الشركات حككمة

 ؛)المؤىبلت العضكية، الحجـ،(المجمس ىيكؿ- 1

 ؛)كالخبرة المؤىبلت المسؤكليات،( العميا اإلدارة ىيكؿ-2

 األساسي؛ التنظيمي الييكؿ-3

 ؛)األسيـ ك العبلكات خيارات التنفيذية، المكافآت األجكر، سياسات (بالبنؾ الحكافز ىيكؿ حكؿ معمكمات-4

 .بالبنؾ المتصمة كاألطراؼ الفركع مع الصفقات كًامتداد طبيعة-5

II. 2006 سنة توصيات 
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 مف كؿ كظائؼ كمسؤكليات عمى المصرفية، بالمؤسسات الشركات حككمة حكؿ التكصيات مف الثاني الجيؿ يركز

 معايير كتعزيز كترقية تحسيف العمؿ عمى أجؿ مف لمبنكؾ مبادئ ثمانية اٌلمجنة قدمت كقد العميا، كاإلدارة اإلدارة مجمس

 :ىي ك السميمة الحككمة

 2006مبادئ حككة البنكؾ كفقا لتكصيات لجنة بازؿ:( 5-2)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مف إعداد الباحثة:المصدر

 فيم يشغموىا، ولدييم التي المناصب حسب مؤىمين يكونوا أن اإلدارة مجمس أعضاء عمى ينبغي :األول المبدأ -

البنك  بشأن أعمال السميم الحكم عمى قدرتيم إلى إضافة الشركات، حوكمة في دورىم عن واضح

 .أهلٌة مجلس اإلدارة

 .مصادقة مجلس اإلدارة على أهداف البنك

 .توافق إشراف اإلدارة العلٌا مع سٌاسة المجلس

 .اهتمام مجلس اإلدارة بؤعمال المراجعٌن

 .توافق سٌاسات المكافآت مع الثقافة المصرفٌة

 .إدارة البنك وفق أسلوب شفاف

 .فهم المجلس للهٌكل التشغٌلً للبنك

 وضع مجلس اإلدارة خطوطا للمساءلة و المسإولٌة

مبادئ حوكمة البنوك وفقا 

 2006لتوصٌات لجنة  بازل
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 يمكنيـ المجمس كأعضاؤه أف اٌلمجنة كترل لمبنؾ، كالتشغيمية المالية السبلمة عف المسؤكؿ ىك اإلدارة إف مجمس

 :79خبلؿ مف بالبنكؾ الشركات حككمة تقكية

 اإلشرافي؛ دكرىـ كتنفيذ إدراؾ-1

 البنؾ؛ ألعماؿ العامة اإلستراتيجية عمى المصادقة-2

 أنشطتيـ؛ في المصالح تضارب تجنب-3

 .البنؾ كسبلمة أمف ترقية-4

 وعمى قيمو لمبنك اإلستراتيجية األىداف عمى واإلشراف المصادقة اإلدارة مجمس عمى ينبغي :الثاني المبدأ -

 النزاىة لمرفع مف المصممة اإلستراتيجية كالسياسات اإلجراءات تطبؽ العميا اإلدارة أف ضماف اإلدارة مجمس فعمى

 تقميص يمكنيا التي كالعبلقات كالكضعيات األنشطة تمنع سياسات تٌنفذ العميا اإلدارة أف ضماف عميو كما الميني، كالسمكؾ

 :مثؿ 80الشركات حككمة نكعية

 المصالح؛ تضارب -1

 المساىميف؛ لممراقبيف أك كلممديريف كلممستخدميف لمرؤساء اإلقراض -2

 .فييـ المرغكب األطراؼ كمختمؼ العبلقة ألصحاب تفضيمية بمعاممة القياـ -3

 والمساءلة لممسؤولية العريضة الخطوط وتعزيز وضع اإلدارة مجمس عمى ينبغي :الثالث المبدأ -

 المجمس يعتبر العميا، كما اإلدارة عاتؽ كعمى عاتقو عمى التي كالمسؤكليات السمطات الفعاؿ اإلدارة يحدد مجمس

 تفكيض عف مسؤكلة العميا اإلدارة ككذلؾ فاف المجمس، سياسات مع تكافقيا كمدل اإلدارة أنشطة عف اإلشراؼ عمى مسئكؿ

 ؛ 81مف المساءلة يرفع إدارة ىيكؿ إنشاء كفي البنؾ أفراد إلى كالكاجبات السمطات

 سياساتو يوافق العميا اإلدارة من مالئم إشراف ضمان المجمس عمى :الرابع المبدأ -
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 اإلدارة أدكار أىـ فمف ، المسئكليف األفراد حيث مف ىيكميا اليكمية، بحكـ اإلدارة عف ىي المسئكلة العميا إف اإلدارة

 ؛ 82اإلدارة مجمس إرشادات تحت الفعالة الداخمية لمرقابة تأسيس نظاـ العميا

المراجعة  وظيفة تقوم بيا التي األعمال ِاستعمال فعمًيا، العميا واإلدارة المجمس عمى ينبغي :الخامس المبدأ -

 الداخمية الرقابة ووظائف الخارجيين والمراجعين الداخمية

 الحككمة، فالمجمس تحقيؽ في جكىرم سياؽ ىك المراجعيف كتأىيؿ ككفاءة ًاستقبللية بأف المجمس  يجب أف يعترؼ

 البنؾ، إدارة أداء كعمميات عف كدقيقة مضبكطة معمكمات عمى لمحصكؿ الرقابة ك كظائؼ المراجعيف أعماؿ يستعمؿ

 :خبلؿ مف 83الداخمية المراجعة كظيفة كفاءة تحسيف العميا كاإلدارة لممجمس كيمكف

 بالبنؾ؛ الداخمية كالرقابة المراجعة عمميات بأىمية االعتراؼ-1

 ؛ فعاؿ كبأسمكب المناسب الكقت في الداخمية المراجعة ًاستعماؿ مخرجات -2

 الداخمييف؛ المراجعيف ًاستقبللية ترقية-3

 .الداخمية الرقابة كفاءة مدل عمى الحكـ في الداخميكف المراجعكف إشراؾ -4

 القكائـ عدالة كحيادية ضماف بشأف الخارجييف لممراجعيف كفاءة بناء في المساىمة العميا كاإلدارة لممجمس يمكف كما

 :باحتراـ لمبنؾ المقدمة المالية

 المينية؛ الممارسة كمعايير إرشادات بتطبيؽ ممتزميف الخارجييف المراجعيف أف ضماف -1

 المالية؛ القكائـ عف باإلفصاح كالمتعمؽ الداخمية الرقابة عمؿ مسار رؤية في الخارجيكف المراجعكف إشراؾ -2

 .البنؾ نحك كاجباتيـ كيدرككف يفيمكف الخارجييف المراجعيف ككف ضماف -3

 المصرفية ومع المؤسسات ثقافة مع المكافآت وسياسات ممارسات مالئمة ضمان البنك عمى :السادس المبدأ

الرقابة  محيط مع وكذلك األجل، الطويمة و اإلستراتيجية األىداف

 عمى -مكافآت مبلئمة سياسة ككفؽ– المصادقة أك تحديد المجمس لجاف أك اإلدارة مجمس عمى ينبغي           

 ؛84العناصر المذككرة ك تتكافؽ تمنح، تعكيضات أم أف كضماف العميا كاإلدارة المجمس أعضاء تعكيضات
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 شفاف أسموب وفق البنك إدارة ينبغي :السابع المبدأ -

 كالمشاركيف في المصمحة كأصحاب المساىميف عمى الصعب فمف الشركات، حككمة لسبلمة ميمة إف الشفافية

 يسيؿ المبلئـ اإلفصاح العاـ فاف كذلؾ .الشفافية نقص ظؿ في العميا كاإلدارة اإلدارة مجمس كمساءلة مراقبة فعميا، السكؽ

 لممراقبيف الفعمي اإلشراؼ مف مقدرة المراقبيف تقرير يحسف عندما كىذا بالبنكؾ الحككمة معايير كيمتف السكؽ ًانضباط

 ؛ 85البنؾ كسبلمة أمف عمى أنفسيـ

 االلتزام بالعمل مدى خالل من لمبنك التشغيمي الييكل فيم العميا واإلدارة المجمس عمى ينبغي :الثامن المبدأ -

 معينة قانونية بيئة وفق

دارة حديثة جيد بادراؾ معيا التعامؿ يتـ عممية أم مخاطر أف تضمف خطكات أخذ اإلدارة مجمس عمى  مف 86كا 

 :خبلؿ

 تقـك بيا؛ التي السياسات تعي العميا اإلدارة ككف  ى  المجمس، ضماف .1

 إضافة المصادؽ عمييا، المعقدة المالية اليياكؿ المبلئمة كالسياسات كاإلجراءات االستراتيجيات تحكـ أف ينبغي  .2

 .لمزبائف المقدمة المالية كاألدكات المنتجات إلى

 2006 كتكصيات 1999 تكصيات في المصرفية بالمؤسسات الشركات حككمة تحسيف مبادئ أف        نبلحظ

 جاءت األخيرة أف التكصيات إلى إضافة مبدأ، كؿ كجكىر لب في كمعززة مطكرة كلكف مبدأ كؿ ًانطبلقة حيث مف متشابية

 البنؾ، ليا يتعرض أف يمكف التي بالمخاطر التشغيمية كالمتعمؽ 1999 بتكصيات مقارنة الجديد يعتبر الذم الثامف بالمبدأ

 المخاطر تقدير سكء عف نتجت كالتي األخرل البنكؾ كالمؤسسات في حصمت التي كاالنييارات االفبلسات ًاعتبار عمى

 كاإلدارة المديريف مجمس تذكير عمى يعمؿ المبدأ ىذا أف حيث ،)القكائـ المالية في الغش التدليس، االختبلس، (التشغيمية

 تكصيات ًاستعممتيا مما أكثر اإلدارة مجمس لمصطمح 2006 سنة تكصيات ككذلؾ ًاستعماؿ المخاطر، مف النكع العميا بيذا

. البنكؾ إدارة ىياكؿ في ىناؾ تغيير أف أم ، 1999
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 :ممخص البحث

 عقائدية كخمقية كاجتماعية كاقتصادية كسياسية، ففشؿ المفكركف في ،يعاني العالـ اليـك مف أزمات متعددة الجكانب

فالعالـ اليـك يبحث عف منيج . إيجاد المنيج كاختيار الطريؽ المبلئـ لمعالجتيا، كمف أبرزىا كضكحا األزمة االقتصادية

ليس العجيب أف يككف الحؿ  ، جديد لمعالجة ىذه األزمات، كبدأ عمماء االقتصاد يتجيكف نحك اإلسبلـ إليجاد الحؿ

العجيب كالغريب أف يبحث العالـ عف حمكؿ تضعيا . اإلسبلمي ىك ضالة العالـ في القرف العشريف أك الثبلثيف أك الخمسيف

 .قرائح البشر كعقكليـ كيغفمكف عف الحؿ الذم كضعو كأنزلو خالؽ البشر كمسكم النفكس

في المجاؿ االقتصادم سعدت األمة التي طبقت المنيج اإلليي كالتزمت بو، فمـ يبلحظ تخمفيا كانحدارىا كشقاؤىا 

يظير ذلؾ جميا في تكرطيا بالتعامؿ بالربا الذم يعتبره . إال يـك أف خرجت أك أخرجت عف إطار المنيج اإلليي كحدكده

.  كأخبلقية كشرعيةاقتصاديةالكثيركف جريمة 

 الستشراؼلقد صاحبت كؿ األنظمة الكليدة أحاديث تنبؤية عف مستقبميا ك تكقعات الخبراء ك الميتميف بيا 

 كمفاىيـ تتعارض مع فطرة مبادئ ألنو يقـك عمى االشتراكي بانييار النظاـ تنبئكا الكضعي قد االقتصادمستقبميا، كعمماء 

. أما النظاـ الرأسمالي فيك يضـ في طياتو بدكر فناءه. اإلنساف كسجيتو

 اإلسبلمي؟ االقتصاد العالمية مف منظكر االقتصاديةما ىي أسباب األزمة : اإلشكالية المطركحة

 . اإلسبلمي، األزمات، التكريؽ، المشتقاتاالقتصاد: الكممات المفتاحية

Abstract:  
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         The world is suffering today from multiple crises and ideological aspects of moral and social, 

economic and political failure of intellectuals in creating the curriculum and choosing the appropriate 

way to address them, and most notably clearer economic crisis. The world today is looking for a new 

approach to deal with this crisis, and economists began turning toward Islam to find a solution.  

Not surprising that Islamic solution is the very small world in the twentieth century or thirty or 

fifty. Weird and strange that the world looks for solutions developed by human beings and their minds 

and challenging and neglected solution developed by the creator of human beings and revealed 

Samson and souls. 

In the economic sphere the pleasure of the nation that have implemented the approach and 

committed themselves to the divine, no notes left behind, and its decline and misery until the day it 

came out or taken out of context and approach the divine limits. Massage appears evident in its 

involvement in dealing with riba regarded by many as a crime of economic and ethical and legitimate.  

I accompanied the nascent talk all the systems for future predictive and expectations of experts 

and interested in them for foreseeing the future, and economists have positive Tenbwoa collapse of the 

socialist system because it is based on the principles and concepts contrary to human nature and his 

character. The capitalist system is housed in it the role of the backyard. 
Problem at hand: What are the causes of the global economic crisis from the perspective of 

Islamic Economics? 
 

Keyword: ISLAMIC ECONOMIC, CRISIS, SECURITIZATION, DERIVATIES.  
 

: المقدمة

 الدكلي، االقتصادم التي كضع قكاعدىا مجمكعة مف المختصيف عمى النظاـ االقتصاديةسيطرت األنظمة 

 1929ككاجيت ىذه األنظمة عدة أزمات أبرزىا األزمة العالمية في سنة . كاالشتراكيكالمتمثمة في النظاميف الرأسمالي 

 نظرا لكجكد عدة االشتراكيمف تمؾ الفترة كىي تقع في أزمات متعددة حتى انيار النظاـ  ك. 1932كالتي دامت حتى 

.  سمبيات فيو

نما ألنو  فأصبحت أغمبية الدكؿ مجبرة عمى إتباع النظاـ الرأسمالي ليس ألنو النظاـ األمثؿ كخاؿ مف السمبيات، كا 

كالنظاـ الرأسمالي ىك اآلخر مر بعدة أزمات لكنيا لـ تكف شديدة .  التي فرضيااالقتصادية الكحيد بعد الييمنة االختيار

 كشركات االستثمارية كجد نفسو أماـ أزمة مالية كبرل كالتي تسبب فييا مجمكعة مف البنكؾ 2008الحدة، لكف في سنة 

 .التأميف نتيجة لئلفبلسات المتتالية التي تعرضت ليا
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لقد برزت األزمة المالية مع انتعاش سكؽ العقار في أمريكا حيث قدمت المؤسسات المالية قركضا ربكية مع غض 

 المذىؿ أدل إلى االرتفاعبالتالي ازدىرت تجارة العقارات مما نتج عنو ارتفاع في أسعارىا، ىذا  الطرؼ عف الضمانات، ك

، كذلؾ برىف المنازؿ كالتي زاد سعرىا عف ثمف شرائيا فأصبحت المنازؿ كالعقارات رىنا لدل البنكؾ، كنما االقتراضزيادة 

كلما عجز المقترضكف عف سداد الديكف، قامت البنكؾ كشركات . االستيبلؾ غير الحقيقي في أمريكا نتيجة زيادة االقتصاد

 . العقار ببيع ديكف المكاطنيف عمى شكؿ سندات بضماف المنازؿ كحكلت الرىف العقارم إلى أكراؽ مالية كتـ بيعيا

كعند تفاقـ األزمػػػة لجأ كثير مف المستثمريف إلى شركات التأميف، كالتي كجدت في الكضعية فرصة ليا لتعظيـ 

أربػػاحيػػا، كعند تكقؼ محدكدم الدخؿ عف الدفع  نتيجة لؤلقساط المتراكمة كالزيادات الربكية المتتالية، اضطرت الشركات 

كالبنكؾ إلى بيع المنازؿ محؿ النزاع، التي رفض أىميا الخركج منيا، مما أدل إلى ىبكط أسعػار العقػار، مما أدل كذلؾ 

إلى تيرب الشركػػػات كالبنػكؾ مف تغطية القػػركض كعندما طالب المستثمركف بأمكاليـ مف شركات التأميف لـ يكف لدييا ىي 

 . كذلؾ ما يمبي تمؾ الطمبات

انتقمت األزمة بعد ذلؾ إلى بقية دكؿ العالـ الرتباطيا بالنظاـ الرأسمالي، كعف طريؽ األسكاؽ المالية التي كانت 

في خضـ ىذه اإلفبلسات لعدد كبير مف البنكؾ خاصة في أمريكا، نجد أف  .مصدرا لمتمكيؿ فأصبحت مصدرا لؤلػزمة

النظاـ المصرفي اإلسبلمي ينشط في مأمف مف كطأة األزمة نتيجة ألنو حديث العمر كصغير نسبيا كالبتعاده عف التعامؿ 

.  بالربا كعدـ اعتماده عمى القركض المصرفية

مف المؤكد أف األزمة المالية العالمية الراىنة يتحمؿ أكبر مسؤكليتيا النظاـ الرأسمالي المييمف عمى العالـ بالقكة، 

ىذه األزمة بينت بكضكح أف ىذا النظاـ يحمؿ بيف ثناياه بذكر فنائو حيث أنو مبني عمى أساس سمب ثركات الشعكب، ألف 

إذ أف العالـ اليـك يبحث عف منيج جديد لمعالجة ىذه األزمات، كبدأكا عمماء االقتصاد  .الربا، كاإلحتكار كالغش كالتدليس

ا كنظامنا كفكرنا كتطبيقنا، كألقى ذلؾ مسؤكلية  يتجيكف نحك اإلسبلـ إليجاد الحؿ، كاىتمكا بدراسة االقتصاد اإلسبلمي منيجن

. عمى عمماء االقتصاد اإلسبلمي ليقدمكا لمبشرية مف يصمح حاليا كما صمح أكليا

حيث تعمؿ الشريعة اإلسبلمية عمى ضبط المعامبلت بيف األفراد، بما يعكد بالنفع عمييـ جميعا كتحـر كؿ 

التصرفات التي قد تمس العدالة اإلجتماعية أك حقكؽ األفراد سكاء في الشدة أك في الرخاء، حماية لممجتمع مف كؿ صكر 

الفساد في شتى المجاالت، كسنقؼ في ىذه الكرقة البحثية عمى مكقؼ اإلسبلـ مف المعامبلت التي رجح العمماء تسببيا في 

: كالتي تضـ. األزمة المالية
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           . الفائدة أك الربا-

. المشتقات المالية-

    . الرىكف العقارية-

. التكريؽ أك التسنيد-

 :الفائدة أو الربا -1

.  تحـر الشريعة اإلسبلمية كؿ أشكاؿ منح القركض بفائدة ما، كىك أحد أىـ أسباب األزمة المالية

كالػػربػػػا لغة يعني الزيادة، ك يعرؼ شرعا بأنو الفضؿ الخالي عف العكض المشركط في البيع، كالتعامؿ بو حػػػراـ 

.  بدليؿ الكتػػػػػػػػاب كالسنة كاإلجماع

[ 1.]يمحق اهلل الربا ويربي الصدقاتففي الكتاب كردت عدة آيات مف بينيا قكلو عز كجؿ 

آكػػػؿ - صمى اهلل عميو كسمـ–لعف رسكؿ اهلل : أنو قػػػاؿ- رضي اهلل عنو–أما في السنػػػػة فقد ثبت عف بف مسعػػػكد 

. الربػػػا كمككمو كشاىده ككاتبو، كما أجمع المسممكف عمى تحريـ الربا كعمى أنو مف الكبائر

بيف فيو أف كؿ : بشأف حكـ التعامؿ المصرفي بالفكائد: 3كقد أصدر مجمع الفقػػو اإلسبلمي قػػػراره اإلسبلمي رقػػـ 

زيادة أكفائدة عمى الديف الذم حؿ أجمو كعجز عف الكفاء بو مقابؿ تأجيمو، ككذلؾ الزيادة أك الفائدة عمى القرض منذ بداية 

[   2].العقد صكرتاف محرمتاف شرعا

[ 3]:كمف بيف أسباب تحريـ الربا

:  أسباب أخالقية1-1

: كالتي تشمؿ كبل مف

فالمرابي يستغؿ حاجة أخيو اإلنساف الفقير المحتاج، فيفرض عميو : يعد الربا مف أبشع صكر الجشع ك الشره كاإلستغبلؿ-أ

كاإلسبلـ يأبى أف تقـك عبلقات البشر عمى أساس مف المادية التي تنكر . ما يشاء مف الفكائد الباىظة دكف شفقة أك رحمة

. قكاعد األخبلؽ كآداب السمكؾ

يؤدم الربا إلى . كاإلسبلـ ال يعترؼ بأم ربح دكف أف يبذؿ فيو العمؿ كالجيد: المرابي ال يبذؿ عمبل يستحؽ عميو ربحا-ب

كجكد طبقة خاممة عاطمة ببل عمؿ، تنتظر الربػػح في تكاسػػؿ كتػػراخ، مما يؤدم إلى حرمػػاف المجتمع مف الكفػػاءات 

. كالميػػارات، كقصر التفكير في مصمحة الفرد كحده
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نفاقو في الميك كالمجكف، ألنو ال يشعر -ج كفرة الماؿ مع المرابي دكف عمؿ يدفعو إلى اإلنغماس في المذات كالشيكات، كا 

بقيمة ىذا الماؿ الذم لـ يبذؿ فيو كفاحا أك عرقا، كما أف الفراغ كانعداـ الكازع الديني كالخمقي كالتفنف في إشباع شيكاتو 

. كرغباتو الجامحة

:  أسباب إجتماعية1-2

مما ال شؾ فيو أف الربا يػػػػزرع الكراىية كالبغضاء، كيثيػػػر األحقػػاد في نفػكس أفػػػراد المجتمع، كيقطع أكاصػػر 

. المحبػػػػة كاألخكة فيمتا بينيـ كيقضي عمى التعاكف كالتراحـ كالرفؽ بالضعفاء كالمحتاجيف

كليس آلـ عمى النفس مف أف يرل اإلنساف مالو يؤكؿ بغير كجو حؽ، أك ينتزع منو قيرا بغير رضا كقناعة، كميما 

. تظاىر بالرضا فإنو رضا المضطر، أك استسبلـ المحتاج، ألف الضركرة  كحدىا ىي التي ألجأتو إلى الخضكع لممرابي

إف مجتمعا ربكيا ىك مجتمػع التفكػػػػؾ كاإلنحػػػػبلؿ، كىك البركػػػاف الخامػػػد الذم ال بد أف ينفجػػػػػػر، فيأتي عمى 

. كال أدؿ عمى ذلؾ مما حدث لمييكد عبر التاريخ. األخضػػػػر كاليابس

إف الربا يتضمف اإلضرار بالمحتاجيف مف أفراد المجتمع، كبالذات الذيف يضطركف إلى اإلقتراض لتمبية احتياجاتيـ 

اإلستيبلكية، كىك األمر الذم يتيح لممرابيف فرض ربا مرتفع استغبلال لحاجة المستيمؾ الماسة ىذه، كىك األمر الذم يسيـ 

  [4].في مساعدتيـ كالتخفيؼ عنيـ، كفي المقابؿ يؤدم إلى زيادة أعبائيـ

:  أسباب إقتصادية1-3

: نذكر منيا

قد تككف بعض المشاريع في غير صالح المجتمع، إف لـ تكف : إعاقة اإلنتاج بعدـ استثمار الماؿ في المشاريع اليامة-أ

نتاج األفبلـ الخميعة، كغير ذلؾ: ضارة أحيانا كال شؾ في أف يضر إضرارا بالغا . كالمبلىي، كالنكادم الميمية، كالمكاخير، كا 

بالمشاريػػػػػػػع التي يحتاجيػػػا المجتمع في مجػػػػػػػاؿ الزراعػػة كالصناعػػة كالتجػػػػارة، كغير ذلؾ مما يككف سببا في رفاىيػػػة 

. المجتمػػػػع كرخائو

إف ارتفاع سعر الفائدة يعكؽ اإلنتاج، ألنو يغرم صاحب الماؿ : أحد عمماء اإلقتصاد الرأسمالي-يقكؿ المكرد كينز

باإلدخار لمحصكؿ عمى عائد مضمكف، دكف تعريض أمكالو لممخاطرة في حالة اإلستثمار في المشاريع الصناعية 

مع ما -أكالتجارية، كما أنو مف ناحية أخرل ال يساعد رجؿ األعماؿ عمى التكسع في أعمالو، ألنو يرل أف العائد مف التكسع

. يعادؿ الفائدة التي سيدفعيا لممقرض- فيو مف مخاطر
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إف نمك رأس الماؿ يعكقو معدؿ الفائدة، كلك أف ىذه الفرممة : كيقكؿ اإلقتصادم األلماني المعاصر سيميفيك جيزؿ

. أزيمت لتضاعؼ نمك رأس الماؿ في العصر الحديث لدرجة تبرر خفض سعر الفائدة إلى صفر في فترة كجيزة

إف كؿ نقص في سعر الفائدة يؤدم إلى زيادة في اإلنتاج، كبالتالي : يقكؿ المكرد كينز: انتشار البطالة كالفقر كالحرماف-ب

يجاد الفرصة لتشغيؿ المزيد مف الناس يتضح ذلؾ مما تطبقو المؤسسات الربكية التي تقـك عمى . إلى زيادة في العمالة، كا 

: أساسيف

الثاني استخداـ ىذا اإلحتياطي في قركض قصيرة األجؿ . األكؿ تكديس فائض القيمة كإحتياطي لضماف رأس الماؿ الثابت

كأمر كيذا يحرمو اإلسبلـ، كيجب . ككبل األساسيف يحد مف فرص العمؿ، كبالتالي يزيد البطالة كالحاجة كالفقر. بفائدة ربكية

. عمى المسمميف أف يتجنبكه

في - المدير السابؽ لبنؾ الرايخ األلماني-يقكؿ الدكتكر شاخت: تكدس الثركة في أيدم فئة قميمة مف أفراد المجتمع-ج

إنو بعممية رياضية يتضح أف جميع الماؿ في األرض صائر إلى عدد قميؿ جدا مف : 1953محاضرة لو في دمشؽ عاـ 

. المرابيف، ذلؾ أف الدائف المرابي يربح دائما في كؿ عممية، عمى حيف يتعرض المديف لمربح كالخسارة

ف ىذه النظرية في طريقيا إلى التحقؽ . كمف ثـ فإف الماؿ كمو في النياية ال بد أف يصير إلى الذم يربح دائما كا 

الذيف يستدينكف -أما جميع المبلؾ كأصحاب المصانع. الكامؿ، فإف معظـ ماؿ األرض اآلف يممكو ممكا حقيقيا بضعة ألكؼ

. كالعماؿ كغيرىـ فميسكا سكل أجراء يعممكف لحساب أصحاب الماؿ، كيجني أكلئؾ األلكؼ ثمرة كدىـ- مف المصارؼ

مف أف الييكد الذيف يمثمكف األغمبية الساحقة : 1970كيؤكد ىذه النظرية ما أعمنو أحد كبار الممكليف الييكد عاـ 

كىذا ىك السر كراء . مف أمكاليـ في العالـ، كأنيـ كراء العشريف الباقية% 80ألصحاب بيكت الماؿ في العالـ، قد أحرزكا 

. سيطرة الييكد عمى مجريات الحياة السياسية في أمريكا كدكؿ أكركبا الغربية

إف الذم يتحمؿ دفع الفكائد الربكية في النياية ىك المستيمؾ، ألف أصحاب : غبلء األسعار كزيادة األعباء عمى الشعكب-د

. ككمما ارتفعت الفكائد ارتفعت أسعار السمع اإلستيبلكية. المصانع كالتجار ال يدفعكف تمؾ الفكائد إال مف جيكب المستيمكيف

.  فالمستيمؾ يدفع ضريبة غير مباشرة لممرابي تتمثؿ في فركؽ األسعار التي تتجمع في جيكب المرابيف

: المشتقات المالية -2

إزدادت األسكاؽ المالية ىشاشة بالتكسع في تجارة المشتقات التي ال تتعمؽ باإلتجار في أسعار كدخكؿ أصكؿ 

مالية حاضرة، لكنيا تشتؽ مف أصكؿ مالية كىمية ال يمتمكيا أيا مف الطرفيف كقت العقد ك تنطكم عمى كعكد بالشراء أك 
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البيع في المستقبؿ، كقد بدا التعامؿ فييا في األسكاؽ الحقيقية ثـ انتقؿ إلى األسكاؽ المالية كالثانكية، كقد زاد التعامؿ فييا 

كتتمثؿ .  تريميكف دكالر أم عمى عشر أضعاؼ الناتج اإلجمالي العالمي، فتسببت في زيادة عنؼ تقمبات األسكاؽ600عمى 

.    في مجمكعة مف عقكد المستقبؿ كالخيار ك المبادلة

حرمت الشريعة اإلسبلمية نظاـ المشتقات المالية الذم يقـك عمى معامبلت كىمية يسكدىا الغرر ك الجيالة، إذ 

فقيمة المشتقات المالية التي كانت سببا في تفاقـ األزمة في الكاليات المتحدة . تعد مف أشكاؿ المقامرات المنيي عنيا شرعا

 تريميكف دكالر، أم أف القيمة المالية 60 تريميكف دكالر، في حيف تقدر قيمة اإلنتاج العالمي بػ600األمريكية بمغت أكثر مف 

.  أضعاؼ القيمة العينية10ىي 

، عدـ انطباؽ 1992 في دكرتو السابعة بشير مام مف سنة 65-1-7كقد أكد مجمع الفقو اإلسبلمي بقراره رقـ 

[ 5] .كصؼ العقد الشرعي عمى المشتقات المالية إلنعداـ شرطي التسميـ ك التسمـ الحقيقييف كىك ما ال يكجد العقد أصبل

: الرىن العقاري-3

شكؿ الرىف العقارم سببا رئيسيا لقياـ األزمة بحكـ ما صاحب التعامؿ بو مف تجاكزات غير مسبكقة، كالرىف 

العقارم تعاقد يتـ بيف مالؾ العقار كمشترم كممكؿ مف مؤسسات مالية كبنكؾ، عمى أف يدفع المشترم جزء مف الثمف كيدفع 

. الممكؿ الباقي الذم يصير قرضا في ذمة المشترم بفائدة

كقد أىممت البنكؾ في التحقؽ مف السجؿ اإلئتماني لممقترضيف، كتكسعت في منح القركض، مما خمؽ طمبا 

التي  متزايدا عمى العقارات، كأدل ذلؾ إلى إنخفاض أسعارىا، ككانت البنكؾ قد باعت تمؾ القركض إلى شركات التكريؽ

أصدرت بيا سندات طرحتيا لئلكتتاب العاـ، فترتب عف كؿ رىف مجمكعة مف الديكف مرتبطة ببعضيا في تكازف ىش اىتز 

عند تكقؼ المقترضيف عف سداد ديكنيـ، خاصة بعد اإلرتفاع المتكالي لسعر الفائدة، حيث بمغ حجـ تمؾ القركض نحك 

  [6] .تريميكف دكالر1.3

فالفكائد الربكية التي حممتيا الرىكف العقارية كالتي تحرميا الشريعة اإلسبلمية كانت عامبل أساسيا في حصكؿ 

فضبل عف عمميات تكريؽ الديكف أك تسنيد الديكف العقارية التي زادت مف معدالت عدـ الكفاء بالديكف، إذ نككف . [7]األزمة

في ىذه الحالة أماـ تصرفات عديدة تتـ عمى عيف كاحدة مما يحمميا التزامات أكبر مف قيمتيا الحقيقية، أك يجعؿ العيف 

. الكاحدة عرضة لرىكف متعددة، كتمؾ معامبلت تخالؼ الضكابط الشرعية لمرىف العقارم في الشريعة اإلسبلمية

[ 8]: الضوابط اإلسالمية لمرىن3-1
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كؿ ما جاز بيعو جاز رىنو كمف ذلؾ العقارات، فطالما جاز بيعيا جاز رىنيا، كالرىف ىك حبس الشيء، لذلؾ ىك 

ن كنتم عمى سفر ولم تجدوا كاتبا : أداة مف أدكات تكثيؽ الديف كقد شرع اإلسبلـ الرىف لضماف حؽ الدائف، قاؿ تعالى وا 

[  9] .فرىان مقبوضة

أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ : ككذلؾ فعؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بو، فعف عائشة رضي اهلل عنيا

. اشترل مف ييكدم طعاما كرىنو درعو

: أما إيجابيات الرىف عند بف عابديف فيي

. فإنو يضمف حقو مف الديف مف التمؼ: مف جية الدائف-

. بتقميؿ خصاـ الدائف لو كبقدرتو عمى الكفاء إذا عجز: مف جانب المديف-

ف  ال يحؽ لممرتيف لو أف يستفيد مف الرىف كىك في حيازتو، ال يحؿ لو أف ينتفع بشيء منو بكجو مف الكجكه، كا 

. فيككف ربا-زيادة-أذف لو الراىف ألنو أذف لو في الربا ألنو يستكفي دينو كامبل فتبقى لو المنفعة فضبل

ما داـ - المديف-كأف يبقى الرىف عمى ممؾ الراىف. يشترط في المرىكف أف يككف ماال متقكما يجكز تممكو كبيعو

كال يحؽ لمدائف المرتيف أف يتممؾ المرىكف مقابؿ دينو، إال إذا كافؽ المديف عمى بيعو إياه كالمقاصة بيف ثمنو . مرىكنا

أما اإلنتفاع بالرىف فيجكز لمراىف أف ينتفع بالمرىكف بإذف المرتيف، كال يجكز لممرتيف اإلنتفاع بالرىف مطمقا . كمقدار الديف

 .كلك بإذف الراىف

: التوريق أو التسنيد -4

تتمثؿ في تحكيؿ القركض إلى أكراؽ مالية قابمة لمتداكؿ، أم تحكيؿ الديكف  [10]التكريؽ ىك أداة مالية مستحدثة

. مف المقرض األساسي إلى مقرضيف آخريف، كتسمى أيضا بالتسنيد

كثيرة تطرح -أك سندات-التكريؽ يتعامؿ أساسا بالديكف، حيث يعمؿ عمى بيعيا بتقسيـ الديف الكاحد إلى صككؾ

عمى الجميكر ليكتتبكا فييا، ثـ يتـ تجميع ما تشابو منيا في محفظة كاحدة لتباع لممكؿ جديد، لتتكرر ىذه العممية في 

مكجات متتالية، بنيت في األصؿ عمى دػػيػػػف كاحد كفكائػػػػػده تعد الكقػػػكد المحػػػػرؾ لكؿ مكجات التكريػػػؽ المتعاقبة عميو، كالتي 

كمف المنطقي أف يتسبب التكريؽ بيذا األسمكب . يتكالب المكرقػػػػػػػػػػػػكف كالمستثمركف كالمقرضكف مف خبلليا عمى اقتساميا

. الكقكع في األزمات، ألنو أفضى إلى سكؽ كىمية ال إنتاجية فييا
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يعتقد أف حؿ ذلؾ ال يككف بيجر أسمكب التكريؽ كمية، إذ أنو لك أحسف استخدامو كفقا لمتقكيـ اإلسبلمي الستفدنا 

. مف إيجابياتو كتفادينا سمبياتو

فيذا ىك الذم . [11]كتقكيـ التكريؽ المالي إسبلميا يككف بربطو بسمعة أك خدمة يككف ثمنيا ىك الديف الذم يكرؽ

يرل المجمع أف البديؿ الشرعي لحسـ األكراؽ : أجازه مجمع الفقو اإلسبلمي بجدة في دكرتو السادسة عشر الذم كرد فيو

شريطة أف يسمـ البائع إياىا عند العقد، كلك كاف ثمف السمعة أقؿ مف - السمع-التجارية كبيع السندات، ىك بيعيا بالعركض

[ 12] .قيمة الكرقة التجارية، ألنو ال مانع شرعا مف شراء الشخص سمعة بثمف مؤجؿ أكثر مف ثمنيا الحالي

 

: خاتمة

كلقد أكد العديد مف الباحثيف، أف الفرصة اآلف سانحةه لكي يقدـ االقتصاد اإلسبلمي نفسو لمعالـ كمو، كيقدـ صكرةن 

حيث يكمف جكىر . مثاليةن يراىا الناس كاضحةن خاليةن مف كؿ ىذه المشكبلت التي خمَّفتيا األنظمة االقتصادية المختمفة

ف طرؽ عبلجيا في العكدة إلى تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية، مؤكدنا أف انييار الرأسمالية  األزمة في مخالفة تعاليـ اإلسبلـ، كا 

َبا: قادـ ال محالة، ككذلؾ انييار كافة االقتصاديات القائمة عمى الربا، مصداقنا لقكلو تعالى مف اآلية : البقرة) َيْمَحُق اهلُل الرِّ

276). 

كأشير إلى أف بعض مف العبلج الذم قدمو متخذك القرار في الكاليات المتحدة األمريكية أخذكه عف اإلسبلـ؛  

حيث خفضكا سعر الفائدة، كىـ اآلف يعترفكف أف رفع سعر الفائدة ضار جدا باالقتصاد، كىذا ما تنص عميو تعاليـ اإلسبلـ 

، كالفائدة في (279مف اآلية : البقرة) َلُكْم ُرؤوُس َأْمَواِلُكْم اَل َتْظِمُموَن َواَل ُتْظَمُمْونَ : عندما حرمت سعر الفائدة، يقكؿ تعالى

كاإلسبلـ عندما جعؿ القرض بغير فائدة يحميو أكثر مما تحميو اآلف الفائدة، كالقرض في . اإلسبلـ ىي الربا، كىي محرمة

  .ال يمكف إطبلقا أف يضيع قرض عمى صاحبو% 100اإلسبلـ مضمكف بنسبة 

إف الشريعة اإلسبلمية بما تحممو مف مبادمء ذات مصدر إالىي، كبما تقـك عميو مف أسس إقتصادية تحمؿ في 

طياتيا سبؿ الخركج مف األزمة باإلحتكاـ في شتى التعامبلت إلى ما جاءت بو درء لممفاسد كطمبا لئلستمرار كمنعا لكؿ 

حيث أف النظاـ االقتصادم اإلسبلمي نظاما اقتصاديا ربانيا يراعي خير اإلنساف في الدنيا كاآلخرة، إنو . أشكاؿ اإلستغبلؿ

نظاـ فطرم ألنو نابع مف اإلسبلـ ديف الفطرة، إنو يتفؽ مع الفطرة اإلنسانية، كلذلؾ مف األفضؿ لبني اإلنساف أف يأخذكا 

. بأسسو كمبادئو حتى ال يعصؼ بيـ أزمات اقتصادية أخرل
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إف تكالي اإلنتكاسات كاإلنييارات بالنظاـ الرأسمالي كالنظاـ اإلشتراكي مف قبمو دليؿ عمى الثغرات التي نخرت كبل 

منيما، كالتي تحتاج إلى تمحيص في جدكل اإلستمرار عمى الكضع ذاتو أك ضركرة المجكء إلى نظاـ أكثر أمانا، خمصنا 

: بعد النظرة المكجزة في أحكامو البديمة عف التعامبلت التي كانت كراء حدكث األزمة المالية إلى النتائج كالتكصيات التالية

. أىمية السعي إلى استخداـ صيغ التمكيؿ اإلسبلمية كبديؿ لممعامبلت الربكية-

. إلزاـ الحككمات لمبنكؾ بالتكقؼ عف المعامبلت غير الشرعية كالتكريؽ ك التعامؿ بالمشتقات المالية-

. العمؿ عمى خمؽ بيئة تشريعية لممعامبلت المصرفية تتكافؽ مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية-

. العمؿ عمى إنشاء صناديؽ الزكاة كتطكير استغبلليا خاصة في األزمات-

. ضركرة دعـ الحككمات لتبني مبادمء اإلقتصاد اإلسبلمي باعتباره الخيار األمثؿ-

 

: التيميش

. 276 سكرة البقرة، اآلية[:1]

 نكرة سيد أحمد مصطفى، الحمكؿ اإلسبلمية لمعالجة األزمات العالمية الراىنة، بحث مقدـ إلى المؤتمر الثالث عشر :[2]

. 16، ص2009حكؿ الجكانب القانكنية كاإلقتصادية لؤلزمة المالية العالمية، كمية الحقكؽ، جامعة المنصكرة، مصر، 

، 1999مبادمء، كأىداؼ، كخصائص، مركز اإلسكندرية لمكتاب، مصر، : الشيخ حسف سرم، اإلقتصاد اإلسبلمي[: 3]

. 165-160ص

الرأسمالية، اإلشتراكية، اإلسبلـ، جدار لمكتاب العالمي، عالـ الكتب الحديث، : فميح حسف خمؼ، النظـ اإلقتصادية.د[: 4]

 .261، ص2008األردف، الطبعة األكلى، 

حقائقيا كسبؿ الخركج منيا، مع رؤية اإلقتصاد اإلسبلمي، بحث :  رمضاف محمد أحمد الركبي، األزمة المالية العالمية[:5]

مقدـ إلى المؤتمر الثالث عشر حكؿ الجكانب القانكنية كاإلقتصادية لؤلزمة المالية العالمية، كمية الحقكؽ، جامعة المنصكرة، 

 .36، ص2009مصر، 
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أسبابيا كآثارىا اإلقتصادية ككيفية مكاجيتيا، بحث مقدـ إلى :مصطفى حسني مصطفى، األزمة المالية العالمية[: 6]

المؤتمر الثالث عشر حكؿ الجكانب القانكنية كاإلقتصادية لؤلزمة المالية العالمية، كمية الحقكؽ، جامعة المنصكرة، مصر، 

 .8، ص2009

مريـ جحنيط، األزمة الماليػػػة كمعالػػػػـ البدػػيؿ اإلسبلمػػػي، كرقة مقدمة إلى مؤتمر األزمة المالية ككيفية عبلجيػػػا مف : [7]

 .6، ص2009منظػػػكر النظاـ اإلقتصادم الغربػػي كاإلسبلمي، جامعة الجناف، لبناف، 

سامر مظير قنطقجي، ضكابط اإلقتصاد اإلسبلمي في معالجة األزمات المالية العالمية، دار النيضة، سكريا، . د[: 8]

 .55-53، ص2008الطبعة األكلى، 

 .283سكرة البقرة، اآلية[: 9]

   : سعيد عبد الخالؽ، تكريؽ الحقكؽ المالية، دليؿ المحاسبيف، عبر المكقع التالي[:10]

http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=212&std_id=42 
عجيؿ جاسـ النشمي، التكريؽ كالتصكيؾ كتطبيقاتيما، منظمة المؤتمر اإلسبلمي الدكرة التاسعة عشرة، الشارقة، [: 11]

  :اإلمارات المتحدة، عبر المكقع التالي

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=67254&d=1241951222 
صبرم عبد العزيز، التكريؽ كأثره في كقكع األزمة المالية العالمية في ضكء الفكر اإلسبلمي، بحث مقدـ إلى المؤتمر [: 12]

، 2009الثالث عشر حكؿ الجكانب القانكنية كاإلقتصادية لؤلزمة المالية العالمية، كمية الحقكؽ، جامعة المنصكرة، مصر، 

. 33ص

 

: المراجع

. 276 سكرة البقرة، اآلية-1

نكرة سيد أحمد مصطفى، الحمكؿ اإلسبلمية لمعالجة األزمات العالمية الراىنة، بحث مقدـ إلى المؤتمر الثالث عشر - 2

. 2009حكؿ الجكانب القانكنية كاإلقتصادية لؤلزمة المالية العالمية، كمية الحقكؽ، جامعة المنصكرة، مصر، 
 .1999مبادمء، كأىداؼ، كخصائص، مركز اإلسكندرية لمكتاب، مصر، : الشيخ حسف سرم، اإلقتصاد اإلسبلمي- 3
الرأسمالية، اإلشتراكية، اإلسبلـ، جدار لمكتاب العالمي، عالـ الكتب الحديث، : فميح حسف خمؼ، النظـ اإلقتصادية. د-4

. 2008األردف، الطبعة األكلى، 



 Annales de l’Université de Béchar             N°11   2011        11حولٌات جامعــة بشــــار         العدد 

94 
 

حقائقيا كسبؿ الخركج منيا، مع رؤية اإلقتصاد اإلسبلمي، بحث : رمضاف محمد أحمد الركبي، األزمة المالية العالمية- 5

مقدـ إلى المؤتمر الثالث عشر حكؿ الجكانب القانكنية كاإلقتصادية لؤلزمة المالية العالمية، كمية الحقكؽ، جامعة المنصكرة، 

. 2009مصر، 
أسبابيا كآثارىا اإلقتصادية ككيفية مكاجيتيا، بحث مقدـ إلى المؤتمر :مصطفى حسني مصطفى، األزمة المالية العالمية- 6

 .2009الثالث عشر حكؿ الجكانب القانكنية كاإلقتصادية لؤلزمة المالية العالمية، كمية الحقكؽ، جامعة المنصكرة، مصر، 

 مريـ جحنيط، األزمػػػة المالية كمعالػػـ البديػػؿ اإلسبلمػػػي، كرقة مقدمة إلى مؤتمر األزمة المالية ككيفية عبلجيػػا مف -7

. 2009منظكر النظػػاـ اإلقتصادم الغربػػػي كاإلسبلمي، جامعة الجناف، لبناف، 

سامر مظير قنطقجي، ضكابط اإلقتصاد اإلسبلمي في معالجة األزمات المالية العالمية، دار النيضة، سكريا، . د- 8

 .2008الطبعة األكلى، 

. 283سكرة البقرة، اآلية- 9

 : سعيد عبد الخالؽ، تكريؽ الحقكؽ المالية، دليؿ المحاسبيف، عبر المكقع التالي- 10

http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=212&std_id=42  
عجيؿ جاسـ النشمي، التكريؽ كالتصكيؾ كتطبيقاتيما، منظمة المؤتمر اإلسبلمي الدكرة التاسعة عشرة، الشارقة، - 11

  :اإلمارات المتحدة، عبر المكقع التالي

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=67254&d=1241951222 
صبرم عبد العزيز، التكريؽ كأثره في كقكع األزمة المالية العالمية في ضكء الفكر اإلسبلمي، بحث مقدـ إلى المؤتمر - 12

. 2009الثالث عشر حكؿ الجكانب القانكنية كاإلقتصادية لؤلزمة المالية العالمية، كمية الحقكؽ، جامعة المنصكرة، مصر، 
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 أمين فـي الترقيـة العقاريـةـالت   

 أحمـد غيـش. د                  

                                              جـامعة بشـار

                                                                                                الجزائر

 :     ممخص

     يؤدم التأميف كظيفة تعاضدية مف خبلؿ تكتؿ أمكاؿ أشخاص لضماف أخطار مشتركة محتممة الكقكع كلمتأميف كظائؼ 

 كتمكيؿ االقتصاد عمى (ressources  centralisation des)أخرل منيا الكظيفة االقتصادية، كتجميع المكارد المالية 

 .أساس أف عممية التأميف عممية تجارية

     مف خصائص عقد التأميف انو ميمًزـ لمجانبيف، كيتضمف بيانات إلزامية بقكة القانكف، كيحتكم عمى شركط عامة محددة 

 .سمفان، فيك عقد إذعاف، كما أنو عقد معاكضة تحكمو قكاعد القانكف المدني كقانكف التأمينات

 مف القانكف المدني، كالتأميف العشرم 124    مف بيف التأمينات اإلجبارية ، التأميف عمى المسؤكلية المدنية حسب المادة 

 مف نفس القانكف، حيث يخضع ليذا التأميف األخير كؿ الميندسيف المعمارييف كالمقاكليف المشرفيف عمى 554حسب المادة 

 .البناية لضماف البناء خبلؿ مدة عشر سنكات كاممة

           .               أميف ، الترقيػة العقاريػة ، المسؤكلية المدنية ، التأمينات اإلجباريةػالت: مات المفتاحيةل     الك

 

     Résumé  

     Le système des assurances dispense une fonction d’une utilité incontestable            pour la 

société. Il repose sur le principe de la mutualité et du part age des risques. 

     Aussi il joue un rôle économique des plus certains, dans la mesure où il permet une 

« centralisation des ressources » et finance ainsi l’économie par les apports des participants 

ayant contracté une assurance. 

  جبهعت بشبرحىليبث
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     Quant au contrat d’assurance, il est régit par un ensemble de lois issues de droit 

civil et du droit des assurances, et comporte des chapitres auxquels sont soumis tant le client 

que la société avec laquelle il doit établit l’accord. 

      Et l’une des assurances obligatoires, est celle à laquelle sont soumis les architectes 

et les entrepreneurs immobiliers, et c’est qu’on désigné par « l’assurance sur la responsabilité 

civile », et selon laquelle, les catégories des personnes suscitées, s’engagent à garantir la 

fiabilité de leurs construction et œuvres, pour une durée de dix années.  
      Mots clés : L’Assurance,   la promotion immobilière,  la responsabilité civile,  des 

assurances obligatoires. 
 .     مقدمة

     يعتبر التأميف في مجاؿ الترقية العقارية مسألة أساسية، ال سيَّما بعد تعدد الككارث الطبيعية نتيجة لبلضطرابات 

االضطرابات الجكية كما يصحبيا مف عكامؿ مؤثرة عمى البنية األساسية لمبنايات : الحاصمة في المجاالت المختمفة، منيا

كالطرقات كالجسكر، كالمنشآت الكبرل المختمفة ، ييضاؼ إلى ذلؾ مسألة عدـ احتراـ مقاييس البناء كالعمراف مف طرؼ 

المقاكليف كالميندسيف المعمارييف في كثير مف الحاالت، كًقمَّة الرقابة في مجاؿ البناء كمتابعة تطكر التشييد كالتعمير عمى 

 .مستكل الفضاءات الحضرية

 منو كالتأميف العشرم 124     ليذا قرر المشرِّع في القانكف المدني إجبارية التأميف عمى المسؤكلية المدنية حسب المادة 

 مف نفس القانكف ، حيث يخضع ليذا التأميف المقاكليف الذيف يشرفكف عمى البناء  إضافة إلى الميندسيف 554طبقان لممادة 

ماف األخيرة إلى عشر سنكات، بحيث يبقى كبلن مف المقاكؿ  المعمارييف الذيف يتابعكف عممية التشييد كالبناء، فتمتدُّ مدَّة الضَّ

كسكؼ نتعرض في ىذا البحث لمنقاط .            كالميندس المعمارم ممتزماف بمسؤكليتيما كاممة تجاه صاحب البناء

 :اآلتية

. آثار التأميف: ثالثًا ً . بالتأميف عمى الممتمكات المقصكد  تعريؼ عقد التأميف ،:ثانياً . الكظيفة االقتصادية لمتأميف: أوالً 

 .التأميف في مجاؿ البناء: رابعًا ً 

 : الوظيفة اإلقتصادية لمتأمين -     أوالً 

     إفَّ لمتأميف مساىمة فعَّالة في اإلقتصاد الكطني بشكؿ عاـ، كفي التنمية بشكؿ خاص، كتتَّخذ ىذه المساىمة أشكاالن 

 : متعددة نذكر منيا 
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طالما أفَّ شركات التأميف في الجزائر  ( :  Centralisation des Ressources)تجميع الموارد المالية  - 1    

أغمبيا ىي مؤسسات عمكمية، فإنيا تخضع مف حيث الكظيفة كالدكر إلى التكجيو كالتخطيط المركزم لمدكلة، فيي تساىـ 

ر ىذا الدكر  في تعبئة اإلدخار كالمكارد العامة، كتركيز الجزء األكبر منيا لدل الخزينة العمكمية في شكؿ إحتياطات ، كتىقرَّ

 . ، كتـ المجكء إلى سندات الخزينة العمكمية المتداكلة لدل الجميكر1991إبتداءا مف سنة 

 إفَّ التأميف يمنح ضمانا لئلقتصاد حتى ال تنقطع عممية التنمية، كما يمنح لو اإلدخار الضركرم :تمويل اإلقتصاد- 2     

كالسيكلة المالية لتمكيؿ المشاريع، كمف جية أخرل يمكف لشركات التأميف أف تضطمع بكظيفة اإلستثمار مباشرة بشركط 

 .يحددىا نظاميا الداخمي كالقانكف

إفَّ نظاـ التأمينات يرتكز عمى العبلقة التعاقدية بيف شركات التأميف كالمكتتبيف كبذلؾ : عقد التأمين نظام عمل- 3    

 مف القانكف التجارم الجزائرم، في ًتعدادىا 02يمكف إعتبار ىذه العبلقة عممية تجارية ذات أىمية بالغة، عمبلن بنص المادة 

 .ألىـ األعماؿ التجارية بحسب مكضكعيا

 .تعريف عقد التأمين ، المقصود بالتأمين عمى الممتمكات -     ثانياً 

  إاٌل أٌف 1930إختمفت اآلراء الفقيية في تعريفو، منذ صدكر قانكف التأميف الفرنسي سنة : تعريف عقد التأمين- 1    

التأميف عممية يحصؿ بمقتضاىا أحد : "  بقكلوHEMARDأشير تمؾ التعريفات كأرجحيا ما ذىب إليو الفقيو الفرنسي 

الطرفيف كىك المؤمَّف لو، نظير دفع مبمغ معٌيف ىك القسط ،عمى تعيد لصالحو أك لمغير في حالة تحقُّؽ خطر معٌيف مف 

 .(i)"الطرؼ اآلخر ىك المؤمِّف، الذم يأخذ عمى عاتقو مجمكعة مف المخاطر كيجرم المقاصة بينيا كفقان لقكانيف اإلحصاء 

     إفَّ األخطار التي يتعرض ليا اإلنساف في حياتو عادة، تنقسـ إلى ثبلثة أقساـ، كىي األخطارالشخصيػة   كأخطار 

المسؤكلية المدنية، كأخػطار الممتمكات ، فاألهكلى تصيب اإلنساف بصفة مباشرة في حياتو أك صحػتو أك سبلمة أعضائو، 

الكفاة كالحكادث الشخصية كالمرض كالبطالة كالشيخكخة، أٌما الثانية فتشمؿ األخطار التي تصيب األشخاص المؤٌمف : منيا

ليـ بطريؽ غير مباشر، مف خبلؿ إصابة تمؾ األخطػار أشخاص آخركف كىـ الغير بصػفة مباشرة، كيككف األشخاص 

المؤٌمػىف ليـ ىنا مسؤكلكف عف تمؾ األخطار أماـ القانكف ، منيا أخطارالمسؤكلػية المدنية، الناتجػة عف حكادث السيػارات 

ا القسـ الثػالث مف األخطػار فيتمثؿ . كالطائرات كالسُّػفف، كتمؾ الناتجة عف امتبلؾ المصانع كالمنشآت التابعة لمخكاص أمَّ

ػياع ،  في أخطػار الممتمكات، كىي تمػؾ األخػطار التي تصيػب ممتمكػات اإلنساف بصفة مباشرة، مثؿ الحريؽ كالسرقة كالضَّ
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كالمرض كالمكت بالنسبة لمممتمكات الحػيَّة، كاألبقار كالماشية مثبل، كىي كمُّيا أخطػار تقميدية عالجتيا التشريعات المدنية، 

   .مف خبلؿ نصكص عقكد التأمػيف لمختمؼ الدكؿ قديما كحديثا

 . المقصود بالتأمين عمى الممتمكات- 2    

ييعرَّؼ ىذا النكع مف عقكد التأميف بأنو عمػمية ضماف أخطار تقميدية أك طبيعية كارثية ، يحصؿ بمقتضاىا المؤمَّف لو      

في مقابؿ دفع قسط أكاشتراؾ معيَّف عمى تعكيض مالي لصالحو أكلمغير، في حالة تحقُّؽ الخطرالمؤمَّف منو مف الطرؼ 

ف لو جزءن مف أعباء التعكيػض بالنِّسبة لمتأميف  الثاني كىك المؤمِّف، إاٌل أنو ييشترط عادة دفع قسط إضافي، مع تحمُّؿ المؤَـّ ى

مف خطػر الككارث الطبيعية ، تحدِّده األنظمة التشريعية السَّارية المفعكؿ، كالتأميف عمى الممتمكات مف األخطارالتقميدية 

أكالطبيعية محمو دائما ماالن أكممتمكات المؤمف لو دكف  شخصو، كىي تشمؿ كؿ ما يممكو مف عقارات أك منقكالت حسب 

مفيـك القانكف المدني، لذلؾ أدرج ضمف عقكد التأميف مف األضرار طبقان لمقكاعد العامة الكاردة في قانكف التأميػنات، فيذا 

التأميف ينصىبُّ عمى الخطػرالذم ييدِّد الشيء أكالمػاؿ المممكؾ لممؤمَّف لو، لذا فيك يندرج في عيرؼ بعض الفقياء ضمف 

 .التأميف عمى األشػياء

يشترؾ ىذا النكع مف التأميف مع عقكد التأميف مف المسؤكلية المدنية في عدة قكاعد، منيا المصمحة في عقكد التأميف،      

ككذا الصفة التعكيضية، بالرغـ مف الخصكصية التي يتميز بيا التأميػف مف خطرالككارث الطبيعية في  مجالي القسط 

 .كالتعكيض

     إفَّ المصمحة ىنا ىي عبارة عف فائدة اقتصادية لممؤمَّف لو في الحفاظ عمى القيمة المالية لممتمكاتو محؿ عقد التأميف، 

ػف لو، كفي بقائياأك التعكيض  كيطمؽ عمييا بعض الفقياء بالمصمحة التأمينية، فيبلؾ الممتمكات يشكِّؿ خسارة مادية لممؤمَّ

 .     (ii)عنيا يعتبر منفعة مادية لو

 مف القانكف المدني 621     لقد أكَّد المشرِّع الجزائرم عمى المصمحة التأمينية في القكاعد العامػة، مف خػبلؿ المادة 

، ككذلؾ (iii)"تككف محبل لمتأميف كؿ مصمحة اقتصادية مشركعة تعكد عمى الشخص مف دكف كقكع خطرمعيف :" بقكليا

يمكف لكؿ شخص لو مصمحة مباشرة أك غير مباشرة في حفظ ماؿ، أك في عدـ كقكع : "  مف قانكف التأميف بقكليا29المادة 

 ".خطر أف يؤمِّنو 

يف الكارديف في الفقرة األخيرة، نجد بأفَّ المصمحة يجب أف تككف اقتصادية كمشركعة في نفس الكقت، أم       مف خبلؿ النصَّ

غػير مخالفة لمنظاـ العاـ كاآلداب العامة، كقد أشارالمشرِّع في قانكف التأمينات لممصمحة عندما تناكؿ األحػكاـ العامة المتعمقة 
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ركف بأفَّ المصمحة تشكِّؿ خاصية مف خصائص عقكد التأميف مف األضرار دكف  بتأميف األضرار، لذا نجد بعض الباحثيف يقرِّ

 .غيرىا

     تتميَّز عقكد التأميف عمى الممتمكات بصفة عامة بالصفة التعكيضية، حيث اليحصؿ المؤمَّف لو عمى تعكيض يفكؽ 

المبمغ المبيَّف في العقد، كما ال يتجاكز ىذا المبمغ قيمة الضرر الذم أصاب المؤمَّف لو، كعميو فإفَّ ىذا األخير ال يأخذ إاٌل 

 30/1مبمغ التأميف المشار إليو في العقد كقيمة الضرر، عمبلن بنص المادة : تعكيضا يساكم أك أقؿ القيمتيف السابقتيف كىما

ييعطي التأميف عمى األمبلؾ لممؤمَّف :"  بقكليا20/02/2006:، المؤرخ في04-06مف قانكف التأمينات المعدَّلة بمكجب قانكف 

لو، في حالة كقكع حادث منصكص عميو في العقد، الحػؽ في التعكيض حسب شركط عقد التأميف، كينبغي أف ال يتعدَّل 

 .(iv)"التعكيض مبمغ قيمة استبداؿ اًلممؾ المنقكؿ المؤمَّف، أك قػيمة إعادة بناء الًممؾ العقارم المؤمَّف عند كقكع الحادث 

ر في الفقرة السابقة مف خبلؿ النص القانكني المشار إليو، لىيدؿ بكضكح أفَّ الغاية مف التأميف عمى       إفَّ الحكـ المقرَّ

الممتمكات مف األخطار، إنما ىي أساسان تتمثؿ في الحفاظ عمى قيمتيا المالية كتحقيؽ المنفعة المادية المطابقة لقيمة الماؿ 

اليالؾ بفعؿ الخطرالمؤمَّف منو، كليست الغاية مف ىذا التأميف ىك ثراء المؤمَّف لو عمى حساب المؤمِّف، كالقكؿ بيذا الحكـ 

 .(v)ييبعد عقد التأميف بصفة عامة عف عقد المقامرة

 :آثـارالتأمين:      ثالثًا ً 

 25: ، إلى غاية المادة14،13،12: تتجمَّى ىذه اآلثار مف خبلؿ إلتزامات المؤمِّف كالمؤمَّف لو، عمبلن بنصكص المكاد     

 :، كسنكرد أىميا كمايمي( vi)مف قانكف التأمينات 

 المشار إليو أعبله  يمتـز المؤمِّف 95/07:  مف األمر رقـ14،13،12: تطبيقان لنصكص المكاد: إلتزامات المؤمِّن- 1      

تعكيض الخسائر كاألضرارالناتجة عف خطأ غير متعمَّد مف المؤمف لو، كتمؾ التي تحصؿ مف أشخاص يخضعكف : - بمايمي

 138 كتمؾ المنصكص عمييا في المكاد مف 136 إلى134مف : لممسؤكلية المدنية الممقاة عمى عاتقو، عمبلن بنصكص المكاد

 .  مف القانكف المدني140إلى 

تقديـ الخدمة المحددة في العقد كفؽ الشركط كالحاالت التي تتطمب ذلؾ، كدفع التعكيض طبقان لما تنص عميو الشركط - 

 .العامة لعقد التأميف، ككؿ الخدمات المحددة في العقد

يداع تقرير  (07)األمر بإجراء الخبرة حسب الظركؼ في أجؿ اليتعدل سبعة -  أياـ مف يـك إستبلـ التصريح بالحادث كا 

 .الخبرة في األجؿ المحدد في عقد التأميف
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يحؽ لممؤمَّف لو مطالبة المؤمِّف بالتعكيض المستحؽ مف جرَّاء األضرارالبلَّحقة، بسبب تأخيره عف تسكية ممؼ التعكيض - 

 .                                                                       في األجؿ المحدَّد بمكجب الشركط العامة لعقد التأميف 

التصريح عند اإلكتتاب بجميع البيانات المتعمقة بمحؿ عقد التأميف :- يمتـز المؤمَّف لو بمايمي: إلتزامات المؤمَّن لو- 2    

 .كمكضكعو، كدفع القسط أك اإلشتراؾ في األكقات المتفؽ عمييا

التصريح بكؿ ظرؼ طارئ يمكف أف يشكِّؿ خطران جديدا محتمبل عمى مكضكع العقد، مع احتراـ اإللتزامات المتفؽ عمييا - 

 .كالمتضمِّنة صيانة كحماية أمف األشياء محؿ العقد، كتمؾ اإلجراءات التي يفرضيا القانكف في ىذا الصدد

أياـ مف تاريخ اإلطِّػبلع عميو إالَّفي الحالة  (07)تبميغ المؤمِّف عف كؿ حادث ينجرُّعنو الضماف في أجؿ اليتعدل سبعة - 

 04:  أياـ، كفي التأميف مف البرد بػ03: الطارئة أك القكة القاىرة، بخبلؼ ميمةالتصريح في التأميف مف السرقة، فتيحدد بػ

 15ـ ). ساعة، إبتداءن مف كقكع الحادث، إالَّ في الحالة الطارئة أكالقكة القاىرة24:أياـ، كالتأميف مف ىبلؾ الماشية تقدَّر بػ

 . مف القانكف األخير، كالنصكص الخاصة األخرل17،16:، مع مراعاة الميؿ األخرل الكاردة ضمف المكاد(قانكف التأمينات 

ؿ لممؤمِّف في حالة إخبلؿ المؤمَّف لو بإلتزاماتو صبلحية       إفَّ األمر الذم يمكف مبلحظتو بالنسبة لعقد التأميف، أنو يخكِّ

 كىذا مف خبلؿ طبيعة عقكد اإلذعاف، فإنَّيا تحمي الطرؼ الذم يفرض شركطو بينما السبيؿ لممؤمَّف تعديؿ العقد أك فسخو،

 .لو في حالة حدكث نزاع إالَّ المجكء لمجيات القضائية المختصة

 :التأمين في مجال البناء:     رابعاً 

التأمينات اإلجبارية أك اإللزامية فرضيا المشرِّع في مجاالت عديدة كحًرص عمييا في مجاؿ  :التأمينات اإلجبارية- 1    

البناء، ًلما ليذا النشاط مف تكاجد في المحيط اإلقتصادم كاإلجتماعي، كما يترتب عنو مف أخطار  عمى الفرد كالجماعة 

      .كالثركة الكطنية

ر عندما يرتكب المرء أمِّ 124 إفَّ المسؤكلية المدنية حسب المادة :التأمين عن المسؤولية المدنية-      أ  ؽ ـ ج، تتقرَّ

 .عمؿ بخطئو، يسبِّب ضرران لمغير، ليمتـز عمى إثر ذلؾ بدفع التعكيض لممضركر

عمى تأمينات المسؤكلية المدنية، ضمف القسـ األكؿ مف الفصؿ  ( 95/07 )     نصَّ المشرِّع الجزائرم في قانكف التأمينات

 إلى 163:، مف خبلؿ المكاد مف التأمينات اإللزامية: ، تحت عنكافالكتاب الثانيالتأمينات البرِّية، في : األكؿ، الميعنكف بػ

 عمى الشركات كالمؤسسات التابعة لمقطاعات اإلقتصادية المدنية، التأميف يجب:"  قائمة163 منو، فنصَّت المادة 173غاية 

 ." تجاه الغيرمسؤوليتيا المدنيةعمى 
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      عالج المشرِّع مكضكع  التأميف في مجاؿ البناء ، ككؿ ماتعمَّؽ بالترقية العقارية، ضمف القسـ الثالث، مف الفصؿ األكؿ 

 منو، كىذا النَّكع مف التأميف يمعب 183 إلى غاية المادة 175، مف الكتاب الثاني، في قانكف التأمينات ، إبتداءن مف المادة 

دكران أساسيا ،إذ يسمح لشركات التأميف بصفتيا مؤمِّف أف تحؿ محؿ مف كقعت عميو المسؤكلية المدنية، ألجؿ تحمُّؿ تبعاتيا 

عمى كؿ ميػندس معػمارم كمقاكؿ :" مف قانكف التأمينات       بقكليا175في مجاؿ البناء، كتطبيقان لذلؾ نصَّت المادة 

ؿ شخصان طبيعيان كاف أكمعػنكيان        أف يكتًتب تأمينان لتغطية مسؤكليتو المدنية المينية، التي قد  كمراقػب تقني، كأمِّ متدخِّ

 ".يتعرَّض ليا بسبب أشغاؿ البناء كتجديد البناءات أكترميميا

     كمايمتدُّ التأميف في مجاؿ الترقية العقارية بخصكص إنجاز األشغاؿ، مف تاريخ فتح الكرشة إلى غاية اإلستبلـ النيائي 

ييضاؼ إلى ىذا ماكرد بخصكص تنظيـ صيغة البيع بناءن عمى .  مف قانكف التأمينات177لؤلشغاؿ، عمبلن بنص المادة 

 .( vii)التصاميـ، مف كجكب التأميف مف طرؼ المتعامؿ في الترقية العقارية

ىكعقد يضمف لممؤمَّف لو المستحقَّات المالية الناتجة عف :  موضوع عقد التأمين عن المسؤولية المدنية1-     أ

المسؤكلية المدنية، بسبب األضرار الجسدية كالمادية كالمعنكية التي لحقت بالغير، كفي حدكد المبالغ المتفؽ عمييا في عقد 

 .التأميف

 يضمف ىذا التأميف تعكيض األضرار التي يتسبَّب فييا العماؿ األجراء : مجال التأمين عن المسؤولية المدنية2-     أ

كالغير أجراء التابعيف لممؤمَّف لو، المتربِّصيف، المقاكليف مف الباطف، كتمؾ الكاقعة بسبب استخداـ العتاد كالسمع كآالت 

 .البناء

 يتضمَّف ىذا العقد شركطان عامة، اليمكف في كؿ األحكاؿ أف تككف : شروط عقد التأمين عن المسؤولية المدنية3-     أ

مخالفة لمقانكف، تيبيف كيفية اإلتفاؽ عمى المدة كطرؽ فسخ العقد، إلتزامات المؤمَّف لو كالمؤمِّف، طريقة التعكيض، التقادـ، 

كما يتضمف العقد شركطان خاصة تتعمؽ بتحديد محؿ العقد، كقيمة التأميف المتفؽ . إلخ...تاريخ دخكؿ العقد حيز التنفيد 

كتجدر اإلشارة إلى أفَّ عقد التأميف يحتكم عمى جممة مف األخطاراليغطِّييا  .عميو، مدة العقد ، تحديد القسط ككيفية حسابو

األضرار الناتجة عف الخطأ العمدم، األضرار التي ييسبِّبيا المؤمَّف لو أك زكجو أك أبناؤه أثناء تأدية عمميـ، : الضماف مثؿ

 .األضرار الناتجة عف حرب خارجية أك مدنية، أعماؿ التخريب ذات المصدر اإلرىابي
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 ؽ ـ ج عمى الميندسيف المعمارييف كالمقاكليف بأف يضمنكا 554فرضت المادة : التأمين في إطارالنظام العشـري-      ب

 سنكات مف تيدُّـ جزئي أك كمِّي ، أك ظيكر 10مسؤكلية تضامنية مايحدث ًلماتَـّ تشييده مف مباني كمنشػآت ثابتة، خبلؿ 

 .عيكب تيدِّد سبلمة كمتانة البناء أك المنشأة، كلك كانت ترجع لعيب في األرض

 كؿ مشارؾ في عممية البناء باكتتاب تأميف ييغطِّي مسؤكليتيـ العشرية طبقان لنص 95/07     لقد ألـز قانكف التأمينات 

 ؽ ـ ج، كىذا اإللزاـ يتعمؽ بالمقاكؿ كالميندس المعمارم كالمراقبيف التقنييف، كيبدأ سرياف ىذا العقد مف يـك 554المادة 

اإلستبلـ النيائي لممشركع، كيستفيد مف الضماف صاحب المشركع، ككذلؾ مف آلت إليو ممكية البناية إلى غاية إنتياء مدة 

يجب عمى الميندسػيف المعمارييف كالمقاكليف، ككذا المراقبيف :" مف قانكف التأمينات بقكليا178الضماف، إعماالن لنص المادة 

 مف القانكف المدني، عمى أف يبدأ سرياف 554التقنييف إكتتاب عقد لتأميف مسؤكليتيـ العشػرية المنصكص عمييا في المادة 

 .ىذا العقد مف االستبلـ النيائي لممشركع

 " .       أكمبلَّكيو المتتاليف إلى غاية إنقضاء أجؿ الضماف/كيستفيد مف ىذا الضماف صاحب المشركع ك

ماف إبراـ إتفاقية الرقابة التقنية عف  ماف العشرم، يجب عمى المكمَّفيف بالضَّ حيح ألحكاـ الضَّ      كحتَّى يتـ التنفيذ الصَّ

 . عمميات البناء، مع أمِّ شخص طبيعي أك معنكم مؤىَّؿ، معتمد لدل الكزارة المكمَّفة بالبناء

رت المادة  ، في تنضيميا لعبلقة المتعامؿ في الترقية العقارية بالمشترم، (viii) 93/03 مف المرسـك التشريعي 08     قرَّ

ضركرة أف يطمب المتعامؿ في الترقية العقارية، مف الميندسيف المعمارييف كالمقاكليف المكمَّفيف بإنجاز المنشآت شيادة 

 منو، كماجاء بو قانكف 554تأميف، تيحمِّميـ المسؤكلية المدنية العيشرية، المنصكص عمييا في القانكف المدني، ضمف المادة 

 . ، كتبمَّغ نسخة التأميف إلى المشتريف يـك حيازة ممكية البناية كأقصى أجؿ99 إلى 94التأمينات، السيَّما مكاده مف 

إفَّ عقد التأميف المذككر يضمف بصفة محدَّدة :  طبيعة الضمانات في عقد التأمين عن الضمان العشري- 1-ب     

ميا المؤمَّف لو، طبقان ألحكاـ المادتيف: مايمي  554: المستحقَّات المالية الناتجة عف المسؤكلية المدنية العشرية التي يتحمَّ

 ؽ ـ ج نفقات التصميح، 124 ؽ ـ ج، المستحقَّات المالية الناتجة عف المسؤكلية المدنية، عمبلن بنص المادة 555ك

 . ؽ ـ ج554تصحيح األضرار المنصكص عمييا في المادة 

ماف الذم يسرم عمى المسؤكلية المذككرة أعبله اليتعدل حدكده المبمغ النيائي : حدود الضمانات- 2-     ب إفَّ الضَّ

لؤلشغاؿ التي صرَّح بيا صاحب األعماؿ، باستثناء أعماؿ التييئة الكبرل كشبكات التصريؼ ، كمايغظِّي الضماف العشرم 

كذلؾ، كؿ األضرار الميًخمَّة بمتانة البناء كصبلبة العناصر الخاصة بتجييز البناية، طالما اعتيًبرت تمؾ العناصر مف 
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األجزاء الرئيسيَّة لمبناية، سكاءن ماتعمَّؽ بالتييئة، أككضع األساس كالييكؿ، كحتَّى اإلحاطة كأدكات التغطية، ككؿ جزء خاص 

 مف قانكف التأمينات، 181بالتجييزغير قابؿ لئلستبداؿ اكالتفكيؾ أكالحذؼ، إالَّ أف ييصيبو تمؼ أكعطؿ، تطبيقان لنص المادة 

 .المشار إليو سابقان 

 مف القانكف األخير، يعاقب عمى عدـ اإلمتثاؿ إللزامية 185 ك184تطبيقان لنص المادتيف : ج ـ المسؤولية الجزائية     

، مع إلزامية إكتتاب 100.000 دج إلى 5.000 بغرامة مالية ، مف 174 إلى163التأميف المشار إلييا في المكاد مف 

أما التأميف في مجاؿ البناء ، ييعاًقب قانكف التأمينات عند عدـ اإلمتثاؿ لو  أيضان، بغرامة مالية . التأميف اإللزامي المعني

 .، دكف اإلخبلؿ بالعقكبات التي يمكف تطبيقيا بنصكص عقابية أخرل100.000 إلى 5.000مف 

 إفَّ ىذا النَّكع مف التأمينات ليس ممزمان قانكنان إال أفَّ طبيعة النشاط في قطاع البناء تجعؿ :التأمينات اإلختيارية- 2    

المجكء إليو بصفة آلية كمكثفة، كعميو فإفَّ شركات التأميف تقترح عمى المتعامميف جممة متػنكِّعة مف التأمينػات نذكر منيا 

 :إثنػيف عمى سبػيؿ المثاؿ

 ASSURANCE TOUS RISQUES  DE :  التأمين عمى أخطار البناء أو التركيب- أ     

CONSTRUCTION)                                           OU  MONTAGE)                          
 : إفَّ ىذا العقد كباستػثناء ماتنص عميو شركطو العامة، يضمف األخطػار التالػية:موضوع العقد- 1-أ     

ضمانات ماقبؿ اإلستبلـ المؤقت عمى األضرار أك التمؼ التي تقع عمى أمكاؿ المؤمف لو المكجكدة في الكرشة - 1-1-أ

 .مكاد البناء المخصصة لبناء المشركع، العتاد ككؿ تجييز مكجكد في الكرشة كمستعمؿ في البناء: مثؿ

 ضمانات مابعد التسميـ المؤقت أك مرحمة الصيانة ، كتنصبُّ عمى مسؤكلية المؤمَّف لو مف إتبلؼ مادِّم -2-1-أ      

لؤلمكاؿ المؤمَّنة أكاألضرار التي تمحؽ بيا أثناء مرحمة الصيانة، كغالبا ما تيحدَّد في الشركط الخاصة بسنة بعد التسميـ 

 .المؤقت

 يبدأ الضماف بالنسبة لمرحمة ماقبؿ التسميـ المؤقت عمى األمكاؿ المؤمَّنة، مباشرة بعد إنزاليا في :فترة الضمان: 2-     أ

الكرشة، كينتيي مباشرة بعد مرحمة التجارب أكعند اإلستبلـ المؤقت مف طرؼ صاحب األعماؿ، مع مراعاة الشركط 

ماف الذم يسرم في مرحمة مابعد التسميـ المؤقت ، فإف مدة سريانو تبدأ مباشرة بعد . الخاصة التي نص عمييا العقد أمَّا الضَّ

مدة ضماف ماقبؿ اإلستبلـ المؤقت ، كتنتيي حسب الشركط الخاصة المتفؽ عمييا  كمبمغ الضماف اليتجاكز في كؿ 

 .األحكاؿ القيمة الميصرَّح بيا في عقد التأميف

 (ASSURANCE TOUS RISQUE CHANTIERS) :تأمين كل األخطار في الورشة-  ب    



 Annales de l’Université de Béchar             N°11   2011        11حولٌات جامعــة بشــــار         العدد 

104 
 

     كما تدؿ عميو التسمية فإف ىذا الضماف، يشمؿ كؿ األخطار التي يمكف لممؤمِّف أف يضعيا بيف يدم المؤمَّف لو كيتفقا 

يغة التي يتـ بيا إبراـ العقد فإنيا تتمثؿ في تقديـ المؤمِّف . حكليا، كفؽ الشركط الخاصة الميحددة في عقد التأميف أمَّا الصَّ

الستمارة تحتكم عمى كؿ األخطار المقترحة مف جيتو إلى المؤمَّف لو، كعمى ىذا األخيرأف يختارمايناسبو، كيتعيَّف أف 

تتضمَّف تمؾ اإلستمارة كصؼ كؿ مايمكف تأمينو في الكرشة، مف عتاد كمكاد بناء كتجييزات ، كغيرىا، كيتـ بعد ذلؾ 

إلتزامات المؤمَّف لو بالمحافظة عمى المباني كأدكات العمؿ : اإلتفاؽ عمى قيمة األمكاؿ المؤمَّنة كشركط تنفيد العقد، كمنيا

كمكاد البناء كما ىك متعارؼ عميو، التصريح بالحكادث في الكقت المناسب، إتخاد التدابير البلزمة لحماية ماتبقَّى مف 

األشياء التي أصابيا التمؼ الجزئي، مع إمكانية إجراء الرقابة كالمعاينة في الكرشة مف قبؿ المؤمِّف، إلتزاـ المؤمِّف بالتعكيض 

 .كمف الشركط الخاصة أيضا تحديد مدة العقد. عند حدكث الضرر

 :    خـاتمــة

 :     نشير ختاما إلى بعض المبلحظات اآلتية

إفَّ التأميف كعقد مف العقكد المدنية اإلحتمالية، يؤدم كظيفة أساسية كمعتبرة في مجاؿ الترقية العقارية ككؿ مالو : أوال     

عبلقة بالمعامبلت العقارية، نتيجة ألىمية المشاريع كضخامتيا، السيَّما في عصرنا الحاضر المعتًمد عمى التقنيات كالنمادج 

كمف أجؿ ىذا فرض المشرع الجزائرم التأميف في مجاؿ البناء عمى المتعامؿ العقارم، طبقا . المتطكرة في فف التشييد كالبناء

 إلى 175 ؽ ـ ج، كعمبلن بنصكص المكاد مف 554، ككفقا لنص المادة 93/03 مف المرسـك التشريعي 08لنص المادة 

 . مف قانكف التأمينات، المعدَّؿ كالمتمَّـ183غاية 

     ييضاؼ إلى ذلؾ أفَّ المعامبلت العقارية في مجاؿ الترقية العقارية، خصكصان ماتعمَّؽ بالبناء كالترميـ قد فرضت نفسيا 

في المحيط اإلجتماعي كاإلقتصادم، كمايترتب عف ذلؾ عادة مف أخطار كمخاطر آنية كمستقبمية عمى الفرد كالجماعة 

 .كالثركة الكطنية عمكما

ره قانكف 93/03 مف المرسـك التشريعي 08 ؽ ـ ج، كالمادة 554 إفَّ نظاـ التأميف اإللزامي طبقان لممادة :     ثانيا ، كما قرَّ

التأمينات المشار إليو في ىذا البحث، ييحقِّؽ فكائد كثيرة، باإلضافة إلى ماسبؽ ذكره، نجد بأف مسؤكلية مقاكلي البناء 

كالميندسيف ميفترضة بحكـ النصكص القانكنية السابؽ ذكرىا، كتعكيض رب العمؿ مضمكف، حتَّى كلككاف ىؤالء معًسركف 

 .أك مفًمسكف، ألفَّ شركة التأميف تقـك مقاميـ في التعكيض عف مسؤكليتيـ المدنية
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رىا المشرِّع كذلؾ لمصمحة المقاكليف كالميندسيف :     ثالثا  إتَّضح لدينا بأفَّ إلزامية التأميف في الترقية العقارية، قرَّ

ميا ذمميـ المالية  كالمراقبيف كالتقنييف، مف خبلؿ حمايتيـ بتغطية مسؤكليتيـ المدنية، تجاه مشاريع ضخمة عادة قد التتحمَّ

كما ليذا األسمكب الحديث مف التأميػف فكائده عمى قكَّة البنايات كجماليا، بحيث يؤدِّم بالميندسيف كالمقاكليف كدكف . العادية

 .تردُّد، إنجاز تصاميـ كبناءات كمنشآت تيراعي جانب المتانة كالجماؿ الفنِّي في نفس الكقت

ماف العشرم كالتأميف في مجاؿ البناء دكران فعَّاال في الترقية العقارية، بما يكفِّره بصفة أساسية كذلؾ :     رابعاً   يمعب الضَّ

ممَّا ينعكس إيجابان عمى نمك كاتِّساع رقعة القطاع العمراني، كبما يتكافؽ , مف حماية لربِّ العمؿ كالميبلَّؾ المتتاليف  لمبناية 

، مماَّ قد يحفِّز ( x) ، ك طبقان لمقكاعد االساسية المعتمدة أيضان في قانكف التييئة كالتعمير(ix)مع القكاعد العامة لمتييئة كالتعمير

ع المستثمريف في ىذا القطاع، السيَّما األجانب منيـ، مف اإلقباؿ كاالستثمار في مشاريع البناء ك التعمير دكف خكؼ  كيشجِّ

مف األضرار التي تمحقيـ مف جرَّاء غش أكتيرُّب ميندسي اك مقاكلي البناء، طالما أفَّ شركة التأميف تقـك مقاميـ في 

 .التعكيض عف  االضرار الناجمة مف مسؤكليتيـ المدنية المفترضة

إفَّ اتجاه المشرِّع الجزائرم في اعتماد األسمكب القسرم، مف التأميف عف المسؤكلية طبقان لمنصكص القانكنية :      خامساً 

السَّابؽ بيانيا، ال يعني بأمِّ حاؿ إسقاط المسؤكلية عف الفاعؿ، بؿ غاية ما ىنالؾ، أفَّ اإللتزاـ بتقديـ التعكيض لممضركر 

 .ينتقؿ إلى شركة التأميف بدؿ المسؤكؿ الفعمي

 بالرَّغـ مف تعدُّد شركات التأميف في الجزائر، إال أفَّ عبلقتيا بعممية الترقية العقارية ضعيفة مف حيث األثر :     سادساً 

تيرُّبيا عف أداء - 2بيركقراطػية شركات التأمػيف     - 1: كالتنتائج العممية ، كذلؾ يرجع في نظرنا إلى سببػيف رئيسيَّيف

كىذا بالرغـ مف أفَّ قانكف التأمينات ييمزميا التعجيؿ لتقديـ التعكيض، بغض النظرعف إقامة مسؤكلية المؤمَّف لو . إلتزاماتيا

رتو المادة  يجب عمى المؤمِّف، قبؿ البحث في : " بقكليا95/07 مف قانكف التأمينات 183/1أماـ القضاء، كىك ماقرَّ

المسؤكلية ، أف ييعكِّض صاحب المشركع المؤمَّف عميو أك مف يكتسبو في حدكد تكمفة إنجاز أشغاؿ اإلصبلح التي خمفتيا 

 ..."األضرار المحددة كالمقدرة مف قبؿ الخبير 

     نظران لؤلسباب المشار إلييا في الفقرة األخيرة، قاـ المشرِّع الجزائرم بإجراء إصبلحات عديدة في قطاع التأميف بعد سنة 

، كالتي تتمحكر حكؿ تحرير مجاؿ نشاط التأميف كرفع إحتكار الدكلة عميو، كفتح المجاؿ أماـ القطاع الخاص، 1995

 .لمكاكبة التحكُّالت اإلقتصادية كتزايد متطمَّبات المجتمع في ببلدنا
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إعماالن لضركرة اإلنسجاـ القانكني كالتكافؽ بيف مختمؼ القكانيف التي يسنُّيا مشرِّعنا، نرل مف األفضؿ تعديؿ :      سابعاً 

ضماف حسف آداء  (ؽ ـ ج554ـ)نصكص القانكف المدني، بتكسيع مجاؿ الضماف ليشمؿ فضبل عف الضماف العشرم

 المتعمؽ بالنشاط العقارم، مف 93/03التجييزات لكظيفتيا، كضماف إتماـ األعماؿ المنصكص عمييا في المرسـك التشريعي 

منو، إضافة إلى تكسيع مجاؿ الضماف مف حيث األشخاص ليشمؿ مف جية الممزميف بو، كؿ مف 15ك14:خبلؿ المادتيف

ره قانكف التأمينات  ، 95/07يساىـ في عممية البناء، فضبلن عف الميندسيف المعمارييف كالمقاكلػيف تماشيا أيضا مع ما قرَّ

ليشمؿ بذلؾ كجكب التأميف عمى كؿ المشاريع الخاصة بالبناء، كتمؾ المقدَّمة مف طرؼ الميندسيف الغير معمارييف، 

كالطبكغرافييف كالجيكلكجييف، كالمكمَّفكف بالقياسات األرضية قبؿ الشُّركع في عممية البناء، ألفَّ أعماليـ أيضا ليا قدران معتبران 

 . مف األىمِّية في عبلقتيا بمتانة البػناء، كدرجة تحمِّمو لمخاطر مختمؼ الككارث الطبيعية

     ييضاؼ إلى ذلؾ أفَّ القانكف المدني أصبح مطالب كذلؾ، ضمف تعديؿ نصكصو بتكسيع نطاؽ الضماف الخاص مف 

 ؽ ـ ج، كبلِّ مف آلت إليو ممكية البناء 554حيث المستفديف منو، ليشمؿ فضبلن عف ربِّ العمؿ المنصكص عميو في المادة 

ره األمر   .، المتعمِّؽ بالتأمينات95/07، تماشيان مع ماقرَّ

 .    قائمـــة المراجــع

  .1992، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، 02، ط01إبراىيـ أبكالنجا، التأميف في القانكف الجزائرم، ج- 1

 . 1992، مطابع عمار قرفي، باتنو، الجزائػر، 01حسف بف منصكر، التأمػيف في الشريعػة اإلسبلمية، ط- 2

 .  1985عبد العزيز فيمي ىيكؿ، مبادئ في التأميف، الدار الجامعية، بيركت، لبناف - 3

 .1997بكعبلـ التفياني، التأمينات في الجزائر، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، -  4

، المتضمِّف القانكف المدني، المعدَّؿ كالمتمَّـ، المنشكربالجريدة الرسمية، 26/09/1975: ، المؤرَّخ في75/58:األمررقـ- 5

 .78: ، العدد09/1975 /30:الصادرة في

، 20/02/2006: ، المؤرَّخ في06/04: ، المعدَّؿ كالمتمَّـ بالقانكف رقـ25/02/1995: ، المؤرَّخ في95/07: األمررقـ- 6

 .13: ، العدد08/03/1995: المتعمؽ بالتأمينات، المنشكر بالجريدة الرسمية، الصادرة في

، المتضمِّف قانكف التأمينات المنشكر 95/07:، المعدِّؿ لؤلمر رقـ20/02/2006:، المؤرخ في06/04: القانكف رقـ- 7

 .15: ، العدد12/03/2006:بالجريدة الرسمية، الصادرة في
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، المتعمِّؽ بالتييئة كالتعمير، المعدَّؿ كالمتمَّـ، المنشكر بالجريدة 01/12/1990:  المؤرخ في90/29: القانكف رقـ- 8

 .56: ، العدد03/12/1990: الرسمية، الصادرة في

، المتعمِّؽ بالنشاط العقارم، المنشكر بالجريدة الرسمية، 1993 مارس 01:، المؤرَّخ في 93/03: المرسـك التشريعي رقـ- 9

 .14: ، العدد03/03/1993: الصادرة في

، المحدِّد لمقكاعد العامة لمتييئة كالتعمير الجريدة 28/05/1991: ، المؤرَّخ في91/175: المرسـك التنفيدم رقـ- 10

 .26 ، العدد 01/06/1991: الرسمية الصادرة في
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ولية والعقاب في القانون الجزائري ؤتعدد الجرائم وأثره في المس

 

  مزاكلي محمد  .أ

   جامعة بشار

 هلخص
ق كتكقيع الجزاء المحدد قانكنا عميو، كيعتبر ىذا ئمتاسعندما يرتكب الجاني جريمتو، تتحرؾ األجيزة المختصة لـ

إال أف اإلشكاؿ  ، الشخص عائدا لمجريمة كتغمظ عقكبتو، إذا ما ارتكب بعد جريمتو األكلى، جريمة ثانية أك أكثر

بحالة التعدد  »يثار، عندما يرتكب الجاني جريمتو ثـ يتبعيا بأخرل أك بأكثر، قبؿ أف يتابع عف أم منيا، فيما يسمى 

.   حيث تؤدم إلى تقديـ المتيـ لممحاكمة عف أكثر مف جريمة« لجرميا

 الكلوبث 

-  الجنحة –الجنائية - المسؤكلية الجزائية-  صكر تعدد الجرائـ  - القانكف الجزائرم-مفيـك تعدد الجرائـ 

 . قضاء– مجـر – شخص – المشرع – ؼااألكص تعدد –نطاؽ العقكبة 

Résumé 

 Selon l’article 33 du code pénal algérien : « L’accomplissement simultané ou 

successif de plusieurs infraction, non séparées par une condamnation irrévocable, 

constitue le concours d’infractions.  ». 

 … lorsqu’une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été    

définitivement condamnée pour une autre infraction, …il ne peut être prononcé qu’une 

seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. 

 

: مقدمـــــــــــة

  جامعة بشارحوليات
Annales de l’Université de Bechar 

N° 11, 2011, 11 العدد 
ISSN : 1112-6604 
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      ترمي الدكلة بمباشرة حقيا في العقاب إلى بمكغ غايات معينة، أخصيا المحافظة عمى كيانيا كصيانة األمف 

كمف الكاضح أف نجاح العقكبة في بمكغ .  كالنظاـ في ربكعيا، كمف كسائميا إلى بمكغ ىده الغايات، العقكبة الجزائية

حساسو بمقدار ما تجمبو عميو مف  الغايات المذككرة، رىيف بمدل إدراؾ مف تنزؿ بو،  لما تنطكم عميو مف المعاني، كا 

. األذل كاأللـ

     كالمسئكلية الجنائية في معناىا الشامؿ، تعبير عف ثبكت نسبة الكضع اإلجرامي لمكاقعة المادية التي يجرميا 

 بحيث يضاؼ ىذا الكضع إلى حسابو فيتحمؿ تبعتو، كيصبح مستحقا لممؤاخذة ،القانكف إلى شخص معيف متيـ بيا

عنو بالعقاب، فبل سبيؿ لتحميؿ شخص تبعة كاقعة إجرامية بعينيا ما لـ ترتبط ىذه الكاقعة بنشاط ذلؾ الشخص برباط 

السببية،  ألف مسائمة شخص عف كاقعة إجرامية بغير قياـ ىذه الرابطة المادية، يعني مؤاخذتو عنيا رغـ عدـ تدخؿ 

. نشاطو في إحداثيا

         كمف ىنا تظير أىمية دراسة مسألة تعدد الجرائـ، بحيث ينشأ عف تعدد الجرائـ عمى اختبلؼ صكره مسألة 

 ،خطيرة في التشريع، لككنيا عمى جانب عظيـ مف الدقة، كىي مسألة تكقيع العقكبات المتعددة عمى الشخص الجانح

ق كتكقيع الجزاء المحدد قانكنا عميو، كيعتبر ىذا ئمتاسفعندما يرتكب الجاني جريمتو، تتحرؾ األجيزة المختصة لـ

. الشخص عائدا لمجريمة كتغمظ عقكبتو، إذا ما ارتكب بعد جريمتو األكلى، جريمة ثانية أك أكثر

       إال أف اإلشكاؿ يثار، عندما يرتكب الجاني جريمتو ثـ يتبعيا بأخرل أك بأكثر، قبؿ أف يتابع عف أم منيا، 

. حيث تؤدم إلى تقديـ المتيـ لممحاكمة عف أكثر مف جريمة"  لجرميابحالة التعدد "فيما يسمى 

        ك يقـك مبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات، عمى أف يقرر لكؿ جريمة عقكبة تناسبيا، بحيث تحقؽ الردع الخاص 

مف جية، كتحافظ عمى النظاـ العاـ مف جية أخرل، فإذا تعددت الجرائـ كاف مف المنطقي أف تتعدد العقكبات المقابمة 

  فما مفيـك تعدد الجرائـ؟ كما ىي أىـ المشاكؿ العممية التي تطرحيا في تحديد المسئكلية؟،ليا

. مفيوم تعدد الجرائم في القانون الجزائري: الفصل األول

           عالج المشرع الجزائرم مسألة تعدد الجرائـ في الفصؿ الثالث مف الكتاب الثاني، الخاص باألفعاؿ 

، عمى أف 32 مف قانكف العقكبات، حيث أكجبت المادة 38 إلى 32كاألشخاص الخاضعكف لمعقكبة، في المكاد مف 

، فما ىك تعريؼ التعدد في القانكف الجزائرم؟ "يكصؼ الفعؿ الكاحد الذم يحتمؿ عدة أكصاؼ بالكصؼ األشد مف بينيا

 .في القانون الجزائري تعريف تعدد الجرائم: المبحث األول
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          يعرؼ الشٌراح التعدد، بأنو حالة ارتكاب الشخص جريمتيف أك أكثر قبؿ الحكـ نيائيا عميو مف أجؿ كاحدة 

اقؿ خطرا مف المجـر العائد لمجريمة، الفتراض أف - في حالة تعدد الجرائـ- كيعتبر القانكف الشخص المجـر(xi)منيا،

( xii).ىذا الشخص لـ يخضع كالعائد إلنذار قضائي

:  كمف خبلؿ ما سبؽ يمكننا القكؿ انو لقياـ حالة تعدد الجرائـ، البد مف تكافر عنصريف ىما

. ارتكاب نفس الشخص لجرائـ متعددة- 1

. أف يككف ذلؾ قبؿ الحكـ عميو نيائيا مف اجؿ كاحدة مف ىذه الجرائـ- 2

        كاف كاف مف الفقو مف يضيؼ عنصرا ثالثا، يتمثؿ في ضركرة تعدد الجرائـ المرتكبة بتعدد األفعاؿ المككنة 

ليا كاستقبلليا عف بعضيا، كذلؾ قصد التمييز بيف التعدد الحقيقي لمجرائـ عف التعدد المعنكم لؤلكصاؼ الذم يفترض 

كحدة الفعؿ كتعدد التكييؼ الجنائي، كما يتميز عف النزاع الظاىرم لمنصكص الذم يفترض كحدة الفعؿ ككحدة النص 

( xiii).الكاجب التطبيؽ

. ارتكاب نفس الشخص لجرائم متعددة: المطمب األول

        لـ يعرؼ القانكف الجنائي الجريمة،  كتـ االكتفاء بالنص عمى المبدأ األساسي المتمثؿ ،في شرعية الجرائـ 

: كالعقكبات، كيجمع الفقو حكؿ الجريمة باف البد لقياميا مف تكافر عنصريف 

:     ركن مادي

 كىك العمؿ الخارجي الذم أتاه الجاني، كتقع الجريمة نتيجة لو، كىذا النشاط قد يككف فعبل أك امتناعا عف          

 . فعؿ، كالعبرة في قياـ ىذا الركف، ىك كجكد تصرؼ أك نشاط جنائي يمكف لمسو في الحيز الخارجي

:     ركن معنوي

 يتمثؿ في اتجاه إرادة الجاني بما قاـ بو مف عمؿ خارجي، أك نشاط جنائي أك إجرامي، أك إرادة النتيجة التي        

حصمت منو، شريطة التمتع بممكتي اإلدراؾ كالتمييز، بما يجعمو أىبل لئلرادة كالمسئكلية، كعميو فإف تعدد الجرائـ 

. (فرع ثاف)كالمعنكية  (فرع أكؿ)يتطمب بالضركرة تعدد األركاف المادية

. التحقق من توافر الركن المادي: الفرع األول

            ال يشترط القانكف دائما لقياـ الركف المادم حصكؿ فعؿ مادم كاحد، بؿ يؤكد النص بصريح عباراتو أف 

 (البند الثاني)كالجرائـ المركبة (البند األكؿ)ىناؾ مف الجرائـ ما يتككف مف أفعاؿ مادية متعددة، كجرائـ االعتياد 
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كلقياـ ىذه الجرائـ، يشترط المشرع تعدد األفعاؿ المادية التي تكٌكف بمجمكعيا ركف . (البند الثالث)كالجرائـ المستمرة

فبل كجكد حينئذ لمجريمة لعدـ تماـ - باف لـ يرتكب الجاني إال فعبل كاحدا- الجريمة المادم، فاف لـ تتعدد ىذه األفعاؿ 

( xiv).ركنيا المادم، إذ أف تعدد األفعاؿ المادية ال يعد دليبل عمى قياـ حالة تعدد الجرائـ

جرائم االعتياد  : البند األول

         جريمة االعتياد، ىي الجريمة التي تتككف مف أفعاؿ مادية متعددة، لك أخذ كؿ منيا منفردا، لكاف فعبل 

 فالعقاب ليس لمفعؿ المادم نفسو، بؿ لحالة ، كلكنيا تصبح معاقبا عمييا، متى تكررت. مباحا غير معاقبا عميو

.  كتعكد مسالة االعتياد لتقدير القاضي،االعتياد عمى اقترافو

        كيجب عدـ الخمط بيف جريمة االعتياد التي يتطمب المشرع لكقكعيا اعتياد الجاني عمى النشاط اإلجرامي، 

كيتعيف تكافر ثبلثة شركط العتبار . كبيف الجريمة الكقتية المتتابعة األفعاؿ التي تتككف مف عدة جرائـ كقتية متماثمة

. تمؾ الجرائـ الكقتية جريمة كاحدة متتابعة األفعاؿ

. الشرط األول: أوال

 كحدة الحؽ المعتدل عميو، بأف تككف األفعاؿ مف نكع كاحد أك أف يككف المجني عميو كاحدا، فإذا تعددت، تعددت 

. الجرائـ

. الشرط الثاني: ثانيا

.  كحدة الغرض أك الغاية التي ييدؼ إلييا الجاني، فيتعيف أف تككف تمؾ األفعاؿ المتتابعة مشركع إجرامي كاحد

. الشرط الثالث: ثالثا

( xv). تتابع األفعاؿ دكف فاصؿ زمني يذكر، كسرقة محتكيات منزؿ المجني عميو عمى عدة دفعات متتالية

ىؿ يعد الفعؿ المرتكب ألكؿ مرة في جرائـ االعتياد شركعا؟ 

     ال يستطيع اعتبار مف ارتكب الفعؿ ألكؿ مرة في جرائـ االعتياد شركعا، ذالؾ أف الشركع جريمة يعاقب عمييا 

القانكف، كلكف ارتكاب الفعؿ األكؿ في جرائـ االعتياد غير مجـر إال إذا تكرر، كليذا فاف ارتكاب الفعؿ األكؿ في 

( xvi).جرائـ االعتياد ال يعد شركعا

كجريمة  (195ـ).      كمف أمثمة جرائـ االعتياد في قانكف العقكبات الجزائرم، االعتياد عمى ممارسة التسكؿ

فساد األخبلؽ (. 305-304ـ)كجريمة االعتياد عمى ممارسة اإلجياض  (342ـ)تحريض القصر عمى الفسؽ كا 
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     إذ تعتبر جميع األفعاؿ التي ارتكبيا المدعي عميو قبؿ الحكـ البات جريمة كاحدة، كال يجكز محاكمتو مرة ثانية 

. عمى بعض ىده األفعاؿ التي لـ تدخؿ في المحاكمة األكلى

 أما األفعاؿ التي تقترؼ بعد الحكـ البات، فيجكز محاكمة فاعميا إذا تعددت، بحيث ككنت حالة اعتياد جديدة 

. بصرؼ النظر عف األفعاؿ التي صدر فييا الحكـ البات

. الجرائم المرّكبة: البند الثاني

       ك يتطمب المشرع لتماـ ركنيا المادم؛ حدكث أكثر مف كاقعة كجريمة النصب التي تقـك عمى كاقعة االحتياؿ 

( xvii).نتيجة لذلؾ االحتياؿ. بالطرؽ التي حددىا القانكف أكال، ثـ االستيبلء عمى الكؿ أك البعض مف ثركة الغير

          تتشابو ىذه الحالة كحالة جريمة االعتياد، مف حيث ككف كؿ مف الجريمتيف مف أفعاؿ مادية متعددة، غير 

انو يفرؽ بينيما، أف األفعاؿ المادية المتعددة يجب إف تككف متشابية في حالة جريمة االعتياد، كمختمفة عف يعضيا 

. في الجرائـ المركبة

        أما الفرؽ بيف الجرائـ المتتابعة كالجرائـ المركبة، يكمف في أف األفعاؿ المتتابعة تككف متكررة بذاتيا في 

( xviii).الجرائـ المتتابعة، في حيف أف ىذه األفعاؿ تككف أفعاال مختمفة في الجرائـ المركبة

. الجرائم المستمرة: البند الثالث

         كىي التي يتككف ركنيا المادم مف حالة تحتمؿ بطريقيا االستمرار، سكاء كانت ىده الحالة ايجابية أك 

كجريمة إخفاء  (xix)سمبية، بحيث يظؿ االعتداء عمى المصمحة التي يحمييا القانكف قائما كلصيقا بإرادة الجاني،

، األشياء المسركقة، كجريمة احتجاز األشخاص دكف كجو حؽ، كجريمة االمتناع عف تسميـ طفؿ لمف لو حؽ حضانتو

كيشمؿ الحكـ حالة االستمرار حتى صيركرة الحكـ باتا، أما إذا استمرت الحالة بعد ذلؾ فإنيا تعتبر جريمة جديدة 

( xx). تجكز محاكمة فاعميا مرة ثانية، دكف االحتجاج بقكة الشيء المقضي فيو

ككجو الشبو بيف حالة تعدد الجرائـ كبيف حالة الجريمة المستمرة، ىك أف ىذه األخيرة تتككف مف عدة أفعاؿ مادية 

أيضا، ذلؾ أف تجدد اإلرادة، كىك الذم يككف حالة االستمرار ىذه، يؤدم في الكاقع إلى تجدد الفعؿ المادم، أم إلى 

. تعدده

 كمثاؿ ذلؾ إذا حكـ عمى الفاعؿ في جريمة امتناع عف تسميـ الطفؿ، لمف لو حؽ حضانتو شرعا، ثـ ضؿ الجاني 

رغـ الحكـ عميو مكاظبا مستمرا عمى الفعؿ المجـر الذم عكقب مف أجمو، فإنو يسأؿ ثانية بعد جريمتو األكلى،  ألنو 
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. بتدخمو مجددا عف طريؽ استمرار إرادتو، جدد الحالة اإلجرامية المعاقب عمييا، كبذلؾ خمؽ الجريمة كأعادىا مف جديد

. كتعدد ىذا الفعؿ المادم، ال عبلقة لو بتعدد الجرائـ؛ كبالتالي ال يعتبر دليبل عمى قياميا

: التحقق من توافر الركن المعنوي: الفرع الثاني

    يجب أف يككف العمؿ اإلجرامي مظيرا إلرادة اإلنساف، أم يككف صادرا عف إنساف كعف إرادة كاختيار، بأف يككف 

فمقياـ حالة تعدد األركاف المعنكية،  يتطمب تعدد اإلرادة اآلثمة، فقد يتكرر ، قد قصده كتعمده، عالما بحقيقتو كنتائجو

ارتكاب فعؿ مادم كاحد مرات متعددة دكف أف يككف ىذا التكرار، أك ذلؾ التعدد مف مستمزمات قياـ الجريمة أك ركنا 

. فييا، كمع ىذا، فالحالة ال تككف حالة تعدد جرائـ، بؿ حالة جريمة كاحدة

     كجريمة السرقة مع التسمؽ أك مع حمؿ السبلح، أك جريمة القتؿ مع التعذيب، فيي في األصؿ تكٌكف جريمة 

حالة تعدد الجرائـ، غير أف القانكف جمع الجريمتيف بنص صريح ككٌكف منيا جريمة كاحدة مكصكفة، فاندمج فييا القتؿ 

. مع التعذيب فصار كصفا مف أكصافيا، كبالتالي ركنا مف أركانيا تختمؼ عف جريمة القتؿ البسيط كجريمة التعذيب

: فال تتوافر حالة تعدد جرائم في الحالتين

. حالة ارتكاب الجاني فعبل ماديا كاحدا ميما تعددت نتائجو أكصافو القانكنية- 1

حالة ارتكاب الجاني أفعاال مادية متعددة، في حاالت جريمة االعتياد، كالجريمة المركبة كالمستمرة، أك إذا كانت - 2

( xxi).إحدل الجريمتيف كصفا لؤلخرل

     أما في غير ىاتيف الحالتيف فنككف أماـ حالة التعدد القانكني، بعد التأكد مف أف الشخص لـ يحكـ عميو نيائيا 

. بعد

. ارتكاب الشخص الجرائم قبل الحكم عميو نيائيا من أجل واحدة منيا: المطمب الثاني

     يجب أف ال يككف قد حكـ عمى الجاني نيائيا بسبب جريمتو األكلى؛ أم يشترط أال تككف الجريمة المرتكبة قد 

 فاف كقع ذلؾ، بأف ارتكب المحكـك عميو جريمتو الثانية بعد صدكر ، فصؿ بينيما حكـ قطعي صدر بسبب إحداىا

الحكـ عميو بسبب جريمتو األكلى، كبعد أخذ ىذا الحكـ الدرجة القطعية، ففي ىذه الحالة نككف أماـ حالة العكد ال حالة 

: فحالة تعدد الجرائـ تقـك في الحاالت التالية (xxii)تعدد الجرائـ، 

إذا ما ارتكب الجاني جريمتو الثانية قبؿ إلقاء القبض عميو، كاتخاذ اإلجراءات القانكنية ضده بسبب جريمتو - 1

. األكلى
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حالة ما إذا ارتكب جريمتو الثانية بعد إلقاء القبض عميو بسبب جريمتو األكلى، كأثناء نظرىا مف قبؿ القضاء - 2

. كلكف قبؿ صدكر الحكـ عميو لسببيا

حالة ما إذا ارتكب المحكـك عميو جريمتو الثانية أثناء صدكر الحكـ عميو بسبب جريمتو األكلى، أك بعد صدكر - 3

ىذا الحكـ، كتعدد قبؿ أف يأخذ ىذا الحكـ درجة القطعية، كال أىمية لطكؿ المدة التي تفصؿ بيف الجرائـ المرتكبة أك 

( xxiii).قصرىا ما داـ الشرط المتقدـ قد تحقؽ

          نستخمص مما سبؽ أف الجانح ال يعتبر في حالة تعدد لجرائـ ما لـ يتكفر شرطي كحدة الشخص، كانتفاء 

الحكـ السابؽ،  فإذا تكفرا  عمى القاضي أف يبحث مسألة أخرل تتمثؿ في مدل كاقعية الجرائـ المرتكبة، فيؿ ىي جرائـ 

. حقيقية قائمة بذاتيا أك مجرد تعدد في األكصاؼ لجريمة كاحد، كىك ما سنحاكؿ دراستو في المبحث الثاني 

. صور تعدد الجرائم في القانون الجزائري: المبحث الثاني

          يقصد بالتعدد، أف ينسب إلى شخص أكثر مف جريمة كاحدة، سكاء كاف ذلؾ بسبب فعؿ كاحد، أك أفعاؿ 

كتعدد حقيقي أك ما يعرؼ بالتعدد  (xxiv)،(مطمب أكؿ)متعددة، كىك نكعاف، التعدد الصكرم أك التعدد المعنكم 

. (مطمب ثاف)المادم

. التعدد الصوري لمجرائم في القانون الجزائري: المطمب األول      

كىك إمكانية أف يككف الفعؿ  (xxv) عمى التعدد الصكرم؛32           نص قانكف العقكبات الجزائرم في المادة 

. اإلجرامي الكاحد محبل لعدة تكييفات قانكنية، بحيث يمكف أف يخضع ألكثر مف نص قانكني مجـر

: ماىية التعدد الصوري لمجرائم: الفرع األول

      في الكاقع ال يكجد في ىذه الحالة تعدد جرائـ، بؿ يكجد تعدد أكصاؼ، أك تعدد نصكص قانكنية، ألف األمر ال 

ك لقياـ حالة التعدد الصكرم، ال بد مف تكافر شرطيف،  (xxvi)يتعمؽ بكقكع عدة جرائـ، بؿ بمخالفة عدة قكانيف جنائية،

( xxvii).كحدة الفعؿ، كتعدد األكصاؼ، أك النتائج القانكنية: ىما

. وحدة الفعل:  البند األول

         كىك أف يرتكب الجاني عمبل كاحدا معاقبا عميو قانكنا كإطبلؽ رصاصة كاحدة، أك إلقاء قنبمة، كالمراد 

كال أثر ، بكحدة الفعؿ، السمكؾ الخاص بتنفيذ الجريمة، فبل أىمية لؤلفعاؿ أك األعماؿ التحضيرية، تعددت أـ لـ تتعدد

لكحدة زمف ارتكاب األفعاؿ في اتحادىا كتككينيا، فمف يرتكب عدة أفعاؿ في آف كاحد بعبارتيف متميزتيف، يككف قد 
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ذا نشر شخص مقاال يقذؼ فيو بحؽ مكاطف عمكمي بصفتو الرسمية، كباعتباره فردا مف  ارتكب فعميف ال فعبل كاحدا، كا 

عامة الناس، فينسب لو أمكرا شائنة في الحالتيف، ففي ىذه الحالة لـ يكف ما كقع جريمة كاحدة، بؿ جرائـ متعددة، ألف 

كؿ كممة أك عبارة في المقاؿ المنشكر، كافية الف تككف الركف المادم لجريمة القذؼ، كبذلؾ نككف أماـ حالة أفعاؿ 

( xxviii).متعددة كبالتالي أماـ حالة جرائـ متعددة

. تعدد األوصاف: البند الثاني

          كيقصد بالتعدد، تعدد األكصاؼ أك التكييفات القانكنية لمفعؿ الجنائي، كىذه األكصاؼ، قد تككف مف 

طبيعة كاحدة، كمف يمقي قنبمة عمى جمع مف الناس فيقتميـ جميعا، كقد تككف ىذه النتائج مف طبيعة مختمفة، كمف 

يطمؽ رصاصة فيقتؿ بيا شخص، كيجرح آخر فقد انتيؾ بفعمو جريمة مف قانكف العقكبات، كىي عقكبة القتؿ العمد، 

. كالشركع في القتؿ العمد

: الطبيعة القانونية لمتعدد الصوري: الفرع الثاني

     إف التعدد الصكرم ليس حالة مف حاالت تعدد الجرائـ، بؿ ىك حالة جريمة كاحدة، ألنو لكي يشير إلى قياـ 

حالة مف حاالت تعدد الجرائـ، ال بد مف الناحية المادية مف ارتكاب الجاني لعدة أفعاؿ إجرامية، يككف كؿ منيا كحده 

أم ركنا ماديا كاحدا، فبل تقـك .  كفي ىذه الحالة لـ يرتكب الجاني سكل فعؿ جنائي كاحد، ركنا ماديا لجريمة فعمية

فيي حالة تزاحـ نصكص قانكنية متعددة . حالة تعدد الجرائـ، إنما نككف أماـ جريمة كاحدة ذات تكييفات جنائية متعددة

( xxix)لمسيطرة عمى حالة جنائية كاحدة

كقد نقضت المحكمة العميا قررا، قضى بكصؼ جريمة كاحدة بكصفيف مختمفيف، كاعتبرتو خطأ في تطبيؽ 

( xxx).القانكف

: أثر التعدد الصوري في العقاب: الفرع الثالث

( xxxi)          يأخذ المشرع بمبدأ عدـ تعدد العقكبات، كاالكتفاء بالحكـ بالعقكبة األشد في حالة التعدد الصكرم، 

فبل تكقع عمى المجـر إال عقكبة كاحدة، ىي العقكبة المقررة ألشد األكصاؼ التي يدخؿ تحتيا الفعؿ الجنائي الذم 

فالجاني في ىذه الحالة، يؤاخذ عف أم كصؼ كاف مف . اقترفو الجاني، كاف يطمؽ شخص رصاصة فيقتؿ اثنيف

. الكصفيف المتماثميف، فبل يساؿ إال عف جريمة قتؿ كاحدة
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كيستثنى المشرع حالة الحريؽ العمد الذم يؤدم إلى مكت احد األشخاص باعتبارىا حالة تعدد صكرم، مف الخضكع 

(  xxxii). لمبدأ الحكـ بالعقكبة األشد كجعؿ مف ىذا التعدد الصكرم ظرفا مشددا قانكنيا يستكجب تشديد العقكبة األشد

: التعدد الصوري بين جرائم القانون العام والجرائم الخاصة: البند األول

         ال يختمؼ األمر إف كاف التعدد بيف جرائـ القانكف العاـ كجرائـ القانكف الخاص، حيث تطبؽ في ىذه الحالة 

غير أف المحكمة العميا، ذىبت مذىبا مغايرا عند التعدد الصكرم بيف جنحة مف القانكف ، أيضا قاعدة الكصؼ األشد

حيث استقرت عمى التمسؾ بالكصفيف معا لتطبيؽ العقكبات . العاـ كمف أم قانكف خاص آخر، كجنحة جمركية

( xxxiii). الجبائية مع تطبيؽ قاعدة الكصؼ األشد عمى عقكبة الحبس

   كما قضت المحكمة العميا، أف فعؿ تصدير المكاد الغذائية بطريقة غير مشركعة، بشكؿ في آف كاحد جنحة مف 

ع كمف . ؽ324ع كجنحة التيريب الجمركي المعاقب عمييا بالمادة . مكرر ؽ173القانكف العاـ معاقبا عمييا بالمادة 

ع لككنيا تتضمف العقكبة . مكرر ؽ173ثـ فيك يخضع مف حيث الجزاء، لعقكبة الحبس المنصكص عمييا في المادة 

ع  .324األشد كلمجزاءات الجبائية المنصكص عمييا في المادة 

.      استقر القضاء الجزائرم في حالة التعدد الصكرم بيف جرائـ جمركية كجرائـ أخرل عمى مبدأيف

. ىك تطبيؽ قاعدة عدـ جمع عقكبات الحبس كتطبيؽ العقكبة المقررة لمكصؼ األشد: األكؿ

( xxxiv). ىك تطبيؽ قاعدة جمع أك تعدد العقكبات الجبائية: الثاني

. التعدد الصوري بين جريمتين أو أكثر من قوانين خاصة احدىما جبائي: البند الثاني 

 المتعمؽ بحماية الصحة كترقيتيا، 1985-02-16 المؤرخ في 05-85 مف القانكف رقـ 243         تجـر المادة 

استيراد كتصدير المخدرات بطريقة غير شرعية، كتعاقب عمييا بعقكبات جزائية كما جـر قانكف الجمارؾ نفس الفعؿ، 

ج، كىكذا قضى بأف استيراد المخدر بطريقة غير .ع. ؽ328-325كيعاقب عميو حسب الظركؼ بأحكاـ المكاد 

: شرعية يخضع مف حيث الجزاء إلى نصيف

  ( مكرر326-342). قانكف الجمارؾ بالنسبة لمجزاءات الجبائية- 

( xxxv).قانكف حماية الصحة كترقييا بالنسبة لمعقكبات السالبة لمحرية- 

       كقد قمص الفقو كالقضاء الفرنسي، مجاؿ التعدد المعنكم، ككسع مقابؿ ذلؾ، مجاؿ التعدد الحقيقي لمجرائـ، 

بأف اعتبر الحاالت التي يفضي فييا الفعؿ الكاحد إلى تعدد في المساس بالمصالح المحمية جنائيا أك التي يكشؼ فييا 
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 ففي ىذه ،الفعؿ عف تعدد أخطاء الجاني، مف قبيؿ التعدد الحقيقي ال المعنكم، كإلقاء قنبمة يدكية في عمارة مسككنة

(  xxxvi).(القتؿ العمد المشدد كالتدمير باستعماؿ المتفجرات )الحالة ال يمثؿ جريمة كاحدة ك إنما جريمتيف

. التعدد الحقيقي لمجرائم في القانون الجزائري:  المطمب الثاني

أنيا ال تشترط أف تقع الجرائـ متزامنة، فقد ترتكب في نفس الكقت  (xxxvii)ج،.ع. ؽ33      يؤخذ عمى نص المادة

. أك في أكقات مختمفة، كلكنيا اشترطت أف ال يفصؿ بينيا حكـ نيائي بات غير قابؿ ألم طريؽ مف طرؽ الطعف

(xxxviii )

 .خاصية الجريمة المتعددة: الفرع األول

ع، فانو يجب أف تقـك الجرائـ كميا لتحقيؽ غرض كاحد، كاف تككف . ؽ3)3)          كبالرجكع إلى نص المادة 

. مرتبطة بحيث ال تقبؿ التجزئة، مما يتطمب تكافر شرطيف أكليما كحدة الغرض كالثاني عدـ القابمية لمتجزئة

. وحدة الغرض: ألبند األول

           كيراد بو أف يقصد الجاني مف ارتكاب جرائمو تحقيؽ غرض إجرامي كاحد معيف، فيك لـ يرتكب جرائمو  

إال مف اجؿ الكصكؿ إليو،  بأف يككف الدافع إلى ارتكاب ىذه الجرائـ أك الغاية مف ارتكابيا أك السبب الذم مف أجمو 

. اقترفيا كاحد، فمف اختمس كزٌكر إلخفاء اإلفبلس كاف غرضو كاحدا، ىك الحصكؿ عمى الماؿ المختمس

كالغرض الجنائي شيء آخر غير القصد الجنائي، فبينما األكؿ كىك الدافع الرتكاب الجريمة، ليس عنصرا مف 

عناصر قياـ الجريمة كال ركنا فييا، فاف الثاني ىك الركف المعنكم لمجريمة، كتعدد الجريمة يتطمب تعدد ىذا الركف 

كقد يختمؼ . المعنكم ك ال يصح القكؿ بكحدة الغرض فيما يتعمؽ باألفعاؿ عند تكرارىا إال إذا اتحد الحؽ المعتدل عميو

. السبب عمى الرغـ مف كحدة الغرض، متى كاف االعتداء المتكرر عمى الحؽ قد كقع بناءا عمى نشاط إجرامي كاحد

 .عدم القابمية لمتجزئة: البند الثاني

        كلـ يتناكؿ المشرع الجزائرم حالة التعدد الذم ال يقبؿ التجزئة؛ عكس القانكف المصرم الذم تناكليا في نص 

ذا كقعت عدة جرائـ لغرض كاحد ككانت مرتبطة يبعضيا البعض بحيث ال تقبؿ :" ـ بقكلو.ع. ؽ32/2المادة  كا 

". التجزئة، كجب اعتبارىا كميا جريمة كاحدة، كالحكـ بالعقكبة المقررة ألشد تمؾ الجرائـ

 الصمة التي تجمع عدة جرائـ ببعضيا دكف أف تمنع مف بقاء كؿ منيا مستقمة عف بمثابة االرتباط  يعد ك     

. األخريات، فيك صمة بيف الجرائـ كتبقى كؿ مف الجرائـ محتفظة باستقبلليتيا ككيانيا
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كلـ يضع المشرع معيارا أك ضابطا خاصا يستعاف بو في معرفة المقصكد بعدـ التجزئة، بؿ ترؾ المسألة لقاضي 

المكضكع حسبما تكحي إليو الظركؼ كالكقائع، أما إذا كانت حالة عدـ قبكؿ التجزئة قائمة بيف الجرائـ أك غير قائمة، 

( xxxix).إذ ىي مسالة شعكر كاقتناع، كىي مسألة حسية مف الصعب حصرىا بتعريؼ محدد

:   التعدد الحقيقي وأثره في الجزاء: الفرع الثاني

    قد يرتكب شخص في كقت كاحد، أك في أكقات متعددة جريمتيف أك أكثر ال يفصؿ بينيما حكـ قضائي نيائي، 

: كينقسـ التعدد الحقيقي بدكره إلى صكرتيف

. الصكرة التي تككف فييا المتابعات في أف كاحد كالمحاكمة كاحدة- 

. الصكرة التي تككف فييا المتابعات متتالية كالمحاكمات منفصمة- 

 

. مدلول التعدد الحقيقي: البند األول

. الصكرة التي تككف فييا المتابعات في آف كاحد كالمحاكمات كاحدة: أكال

ع، كيقصد بيا أف يرتكب الجاني جريمتيف أك أكثر تحاؿ معا أماـ نفس . ؽ34كىي الصكرة التي أشارت إلييا المادة 

: الجية القضائية لمفصؿ فييا في جمسة كاحدة، كتقبؿ ىذه الصكرة احتماليف

كاف يرتكب الجاني سرقات في . ارتكاب جرائـ بالتتالي كيتـ اكتشافيا كمتابعتيا في آف كاحد: االحتمال األول- أ

 يضبط مف اجؿ جنحة الجرح ألعمدم كأثناء 20/06 دكف أف يتـ اكتشافيا، كبتاريخ 10/06 ك 5/03 ك 2/01

استجكابو يتكصؿ التحقيؽ إلى اكتشاؼ السرقات التي سبؽ لو ارتكابيا، كعمى أثرىا يحاؿ الجاني أماـ الجية القضائية 

. المختصة، لمفصؿ في الجرائـ األربع

 ارتكاب جرائـ في آف كاحد تقريبا، بحيث ال يمكف معاينة كمتابعة األكلى قبؿ أف ترتكب :االحتمال الثاني- ب

األخرل، كالشخص الذم يقكد سيارة كىك في حالة سكر، كعند مراقبتو يييف أعكاف الشرطة، كعندما يحاكلكف القبض 

عميو يعتدم عمييـ بالضرب، فيحاؿ الجاني أماـ نفس الجية القضائية مف اجؿ الجرائـ الثبلثة ليحاكـ مف اجميا في 

. جمسة كاجدة

. الصورة التي تكون فييا المتابعات متتالية والمحاكمات منفصمة: البند الثاني
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ع، ك يقصد بيا، أف تحاؿ مف اجؿ المحاكمة جرائـ في كضع التعدد إلى جية . ؽ35       أشارت إلييا المادة 

: قضائية كاحدة، أك عدة جيات في أكقات مختمفة اثر متابعات منفصمة، كتقبؿ ىده الصكرة احتماليف

ارتكاب جريمة جديدة، كىك محؿ عقكبة غير نيائية صدرت مف أجؿ جريمة سابقة كىي الحالة :  االحتمال األول- أ

التي يتـ فييا اكتشاؼ الجرائـ كمتابعتيا حسب الترتيب الزمني في ارتكابيا، كأف يرتكب الجاني جنحة السرقة في 

 يرتكب سرقة أخرل 15/06 كتصدر عميو عقكبة بشير حبسا مع كقؼ التنفيذ، كبتاريخ 10/06 كيحاكـ في 2/06

.  جكاف غير نيائي10فالجريمتاف ىنا في حالة تعدد، الف الحكـ الصادر في 

كىك أف يحاكـ الجاني كتصدر ضده عقكبة كلك نيائية مف اجؿ جريمة ثانية، ثـ يكتشؼ أف : االحتمال الثاني- ب

المحكـك عميو ارتكب جريمة لـ يسأؿ عنيا بعد، كىي حالة الجرائـ التي يتـ اكتشافيا كمتابعتيا حسب ترتيب معاكس 

 شير مف محاكمتو، يكتشؼ 30 كبعد 2/05 مف أجؿ سرقة ارتكبيا في 2/08لتاريخ ارتكابيا، كأف يحاكـ الجاني في 

.  مارس15انو سبؽ لو أف ارتكب سرقة في 

كقد يحدث استثناء أف تكصؼ جريمتاف في حالة تعدد بكصؼ كحيد، فبدال أف تؤخذ كؿ جريمة منفصمة عف - 

األخرل يتدخؿ المشرع إلضفاء صفة الظرؼ المشدد عمى إحداىما، كمثالو انتياؾ حرمة المنزؿ المتبكعة بسرقة فيذا 

ككذا حمؿ سبلح محظكر أثناء السرقة الذم يشكؿ جناية السرقة  (ج.ع.ؽ354)الفعؿ يشكؿ جناية السرقة المكصكفة 

 (.ع. ؽ351)مع حمؿ السبلح المعاقب عمييا باإلعداـ 

. أثر التعدد الحقيقي في العقوبات: البند الثالث

. كيختمؼ دالؾ باختبلؼ صكرة التعدد، ككصؼ الجريمة، كطبيعة العقكبة المحكـك بيا

. ميز المشرع بيف العقكبات السالبة لمحرية كباقي العقكبات: الجنايات كالجنح: أكال

. يختمؼ األمر باختبلؼ صكرة التعدد الحقيقي: بالنسبة لمعقكبات السالبة لمحرية: ثانيا

(  xl).الصكرة التي تككف فييا المتابعات في أف كاحد كالمحاكمة كاحدة: ثالثا

      القاعدة أف تبث جية الحكـ في إذناب الجاني عف كؿ جريمة، ثـ تقضي بعقكبة كاحدة سالبة لمحرية، عمى أف 

. ال تتجاكز مدتيا الحد األقصى المقرر لمعقكبة المقررة قانكنا لمجريمة األشد

      ففي المثاؿ السابؽ المتعمؽ بالشخص الذم يعتدم عمى أعكاف الشرطة إثر ضبطو كىك يقكد سيارة في حالة 

سكر، تقضي جية الحكـ بإدانة المتيـ مف أجؿ الجنح السابقة في حالة سكر ك إىانة أعكاف الشرطة كالتعدم عمييـ 
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كىي الحد األقصى المقرر قانكنا لمجريمة األشد في .   سنكات5بالعنؼ، ثـ تقضي بعقكبة الحبس لمدة ال تتجاكز 

 لكف إذا كنا بصدد تعدد حقيقي لمجرائـ، فبأم عقكبة يجب ،(ع. ؽ148)جنحة التعدم بالعنؼ عمى أعكاف الشرطة 

 .بعقكبة كاحدة ؟ أـ بعقكبات متعددة بعدد الجرائـ ؟ ىذا ما سنحاكؿ معالجتو في الفصؿ الثانيىؿ الحكـ عمى الجاني، 

العقوبة في الجرائم المتعددة الوصف : الفصل الثاني

      ذىب رأم إلى القكؿ بكجكب تكقيع عقكبة كاحدة عمى الجاني ىي عقكبة الجريمة األشد الف عقكبتيا كافية 

كرادعة، كىك اتجاه منتقد، ذلؾ أف األخذ بعقكبة الجريمة األشد كترؾ الجريمة األخؼ مشٌجع لممجـر عمى ارتكاب 

. الجرائـ األقؿ شدة ألنو يعمـ مسبقا بأنو غير معاقب عمييا

      كذىب رأم آخر إلى القكؿ بضركرة أخذ كؿ جريمة مرتكبة بالحسباف إذ ليس مف العدؿ أف يحكـ عمى الجاني 

الذم ارتكب جريمة كاحدة  بنفس العقكبة التي يحكـ بيا عمى  مف يرتكب عدد مف الجرائـ، إال أف األخذ بيذا الرأم قد 

أما مكقؼ القانكف الجزائرم مف مسألة  (xli)يؤدم إلى أف تتحكؿ العقكبات السالبة لمحرية بجمعيا إلى عقكبات مؤبدة، 

(  xlii) مف قانكف العقكبات الجزائرم،34العقكبة عمى الجريمة المتعددة، فيمكف اف نمتمسو مف خبلؿ حكـ المادة 

. ج.ع.ق (43)حكم المادة :  المبحث األول

    ينعكس االرتباط محؿ البحث عمى القكاعد اإلجرائية كاجبة التطبيؽ عمى الجرائـ المرتبطة سكاء فيما يتعمؽ 

مطمب )أك فيما يتعمؽ بقكة الحكـ المقضي بو  (مطمب ثاف)أك يتعمؽ بالمحكمة المختصة  (مطمب أكؿ)بتحريؾ الدعكل 

.  (ثالث

. بالنسبة لمدعوى العمومية:  المطمب األول

       األصؿ أف ترفع بكؿ جريمة دعكل جنائية مستقمة، غير انو ينبني عمى اعتبار الجرائـ المرتبطة المنصكص 

 كحدة ال تقبؿ التجزئة، كالحكـ عمييا بعقكبة الجريمة األشد أنو ال يجكز تجزئة الدعكل بيذه 33عمييا في المادة 

. الجرائـ كفصميا عف بعض، بؿ يجب أف ترفع بجميع الجرائـ المرتبطة دعكل كاحدة

كقد نقضت المحكمة العميا الجزائرية حكـ لمحكمة الجنايات التي حكمت عمى متيـ أحيؿ إلييا في أف كاحد مف اجؿ 

 سنكات مف اجؿ 6 سنكات مف اجؿ الجناية كبالحبس لمدة 10جناية كجنحة، في حالة التعدد، بالسجف لمدة 

( xliii).الجنحة
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كما نقضت قرار المجمس الذم أٌيد حكما يقضي عمى المتيـ أحيؿ إلى المحكمة في آف كاحد مف اجؿ ثبلث جنح، 

 دج، غرامة نافذة عف 10000في حالة تعدد، تتعمؽ كميا بإصدار شيؾ بدكف رصيد، بعاـ حبس مع كقؼ التنفيذ كب 

( xliv).كؿ قضية

. بالنسبة لالختصاص: المطمب الثاني

     إف تكييؼ الفعؿ بحسب شدتو، يبيف لنا المحكمة المختصة، فإذا جمع الفعؿ بيف الجناية كالجنحة، فاف محكمة 

( xlv).الجنايات ىي المختصة 

   كما تستكجب كحدة الدعكل العمكمية كحدة المحكمة، كلقد عنى المشرع بتحديد االختصاص في حالة الجرائـ 

المرتبطة ارتباطا ال يقبؿ التجزئة بنصكص صريحة، بأنو إذا كانت الجرائـ المرتبطة مف اختصاص محاكـ درجة 

. كاحدة، يككف االختصاص لممحكمة التي رفعت إلييا الدعكل أكال

  أما إذا كانت الجرائـ المرتبطة مف اختصاص محاكـ مختمفة في الدرجة، فاالختصاص إنما يككف لممحكمة ذات 

ذا كانت بعض الجرائـ المرتبطة مف اختصاص ، االختصاص بالنسبة لمجريمة األشد مف بيف الجرائـ المرتبطة كا 

( xlvi).المحاكـ العادية، كبعضيا مف اختصاص المحاكـ العسكرية، فرفعيا يككف أماـ المحاكـ العادية

   كاف رأت المحكمة أف بعض ىذه الجرائـ غير ثابتة قبؿ المتيـ، فإنيا تبرئو منيا، كالقكؿ بعدـ تجزئة الدعكل ال 

يمنع مف رفعيا بإحدل الجرائـ دكف األخرل، كذلؾ فيما إذا تعذر إقامتيا بالنسبة إلى إحدل ىذه الجرائـ لصدكر عفك 

ك إذا فصؿ نيائيا في احد األكصاؼ باإلدانة أك البراءة، لـ يعد مف ، شامؿ عنيا، أك لسقكط دعكىا بمضي المدة

( xlvii).الجائز إعادة النظر مف جديد في الفعؿ كلك تحت كصؼ آخر

  تحريؾ الدعكل العمكمية الناجمة مف إحدل الجرائـ المرتبطة بالشككل مف المجني عميو فإف مدل تأثير ىذا القيد 

اإلجرائي عمى حرية النيابة العامة في تحريؾ الدعكل الجنائية عف الجرائـ األخرل، يتكقؼ عمى ما إذا كانت الشككل 

( xlviii)،متطمبة بشأف الجريمة األشد أـ الجريمة األخؼ

. بالنسبة لمحكم: المطمب الثالث

ذا           يصدر حكـ كاحد بجميع الجرائـ المرتبطة ارتباطا ال يقبؿ التجزئة، كىك الحكـ بعقكبة الجريمة األشد، كا 

حكمت المحكمة، ببطبلف ىذا الحكـ بالنسبة إلى إحدل الجرائـ المرتبطة ارتباطا ال يقبؿ التجزئة، فاف ذلؾ يستمـز حتما 

( xlix). بطبلنو بالنسبة إلى الجرائـ األكلى
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         إذا كانت الجريمتاف متعادلتيف في الجسامة فاف صدكر الحكـ في أحداىما يحكؿ دكف إقامة الدعكل 

الجنائية عف األخرل، فإذا كاف الحكـ قد قضى بالحد األقصى لمعقكبة المقررة، أك قضى بما ىك دكف دالؾ جاز رفع  

دعكل عف الجريمة األخرل عمى أال يحكـ فييا بعقكبة تجاكز الفرؽ بيف العقكبة التي قضى بيا ذلؾ الحكـ مف ناحية، 

(  l).كالحد األقصى المقرر قانكنا مف ناحية أخرل

   إف الدعكل إنما ترفع لممحكمة بفعؿ معيف، ال بكصؼ معيف، كالمحكمة تتقيد باألفعاؿ المرفكعة بيا الدعكل، ال 

بالكصؼ القانكني المكصكؼ بو قرار اإلحالة، أك في كرقة التكميؼ بالحضكر فادا رفعت الدعكل عمى المتيـ، عمى 

اعتبار أف الكاقعة سرقة فبرأتو المحكمة، فبل يجكز رفع الدعكل عميو ثانية بحجة أف الفعؿ نفسو يعتبر نصبا أك خيانة 

. األمر الذم يستكجب منا معالجة نطاؽ العقكبة في الجرائـ المتعددة (li)أمانة،

. نطاق العقوبة في الجرائم المتعددة في القانون الجزائري: المبحث الثاني

عقكبات، عمى كجكب الحكـ بعقكبة الجريمة األشد، فكيؼ السبيؿ إلى معرفة عقكبتيا؟ 23   تنص المادة 

     كالمراد بالعقكبة األشد، ىي بحسب تقدير القانكف ليا كنص عمييا، ال حسب ما قدره القاضي في الحكـ منيا، 

فبل بد لمعرفة العقكبة األشد، أف نكازف بيف العقكبات كما ىي منصكص عمييا في صمب القانكف، ال كما ىي قائمة 

. بعد صدكر الحكـ بيا مف قبؿ القاضي

. عقوبة الجريمة األشد في القانون الجزائري: المطمب األول

 كيقصد بالعقكبة األشد، تطبيؽ كافة العقكبات األصمية كالتبعية ك التكميمية ككافة التدابير المنصكص عمييا       

فعند صدكر عدة أحكاـ سالبة لمحرية عمى  (lii)،مع استبعاد كافة العقكبات كالتدابير الخاصة باألكصاؼ األقؿ شدة

نفس الشخص بسبب تعدد المحاكمات، فاف العقكبة األشد كحدىا التي تنفذ، كعمى النيابة العامة أف تنفذ ىذه 

(  liii).العقكبة

،  ىك نفس الحؿ الذم تبناه المشرع الفرنسي 1966إف الحؿ الذم تبناه المشرع الجزائرم في قانكف العقكبات لسنة 

 مف قانكف التحقيؽ الجنائي ، كأخيرا 365، ثـ نقؿ حكمو إلى المادة 1791 مف قانكف العقكبات لسنة 40في المادة 

.  إلى المادة الخامسة مف ىذا القانكف 1958انتقؿ ىذا الحكـ مند تعديؿ قانكف العقكبات في سنة 

ذلؾ أف المشرع الفرنسي عندما تبنى ىدا المبدأ كاف تحت تأثير النقمة عمى قسكة النظاـ العقابي لدم يطبؽ مبدأ 

( liv)تعدد العقكبات بقدر تعدد الجرائـ، كلذلؾ فضؿ اعتبار التعدد كظرؼ مشدد عاـ يستدعي القضاء بالعقكبة األشد
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 مف 32إف ما يمكف أف نستخمصو مف نص المادة  (lv)،مف بيف العقكبات التي يكاجييا الجانح بالجرائـ التي ارتكبيا

قانكف العقكبات الجزائرم، إف العقكبة الكاجب الحكـ بيا، ىي عقكبة الجريمة األشد كالتي يمكف االىتداء إلييا بمقارنة 

( lvi).العقكبات األصمية المنصكص عمييا في ىده الحاالت كاختيار أجسميا

 .مصير األوصاف األقل شدة: الفرع األول

يقتضي مبدأ األخذ بالكصؼ األشد ، طرح األكصاؼ األخرل األقؿ شدة، إذ ال يمكف تكييؼ كاقعة جنائية كاحدة 

كقد أشارت المحكمة العميا، عمى أف يكصؼ الفعؿ الكاحد الذم يحتمؿ عدة تكييفات بالكصؼ األشد، كأف . بتكييفيف

( lvii).االحتفاظ بتكييفيف متعارضيف لكاقعة كاحدة، يشكؿ تصريحا مزدكجا لبلتياـ كتناقضا في األسباب

ج .ع. ق23مخالفة مبدأ المادة : الفرع الثاني

 فيحكـ عمى الجاني بجميع عقكبات الجرائـ التي ارتكبيا، مع انو 23    قد يخالؼ القاضي أثناء الحكـ مبدأ المادة، 

. اثبت في حكمو قياـ حالة االرتباط الذم ال يقبؿ التجزئة بينيا

    ىنا يككف القاضي قد اخطأ في تطبيؽ القانكف، كالطريؽ إلى إصبلح ىدا الخطأ في تطبيؽ القانكف، ىك االلتجاء 

إذا كانت المدد القانكنية لمطعف ال تزاؿ . إلى الطعف في ىذه األحكاـ عف طريؽ االستئناؼ، أك عف طريؽ النقض

 أما إذا انقضت تمؾ المدد، فميس أماـ المحكـك عميو إال طرؽ الطعف غير العادية، عف طريؽ التماس إعادة ،قائمة

. النظر، أك الطعف لصالح القانكف

؟    إذا    ما مكقؼ الجريمة إذا قدمت إلييا جريمة مرتبطة، ككاف قد قضى بحكـ بات في األخرل المرتبطة بيا

ارتكب المتيـ جريمتيف مرتبطتيف، إال أنو كاف قد قدـ عمى أحداىا فقط، كىي الجريمة األخؼ كصدر عميو فييا حكـ 

. أصبح بات، ثـ تنبيت جية التحقيؽ لمجريمة الثانية كىي األشد فقدمتو عنيا ؟

        تقرر محكمة النقض الفرنسية، اإلدانة عمى األكصاؼ المتعددة إذا أفضى الفعؿ الكاحد إلى إصابات متفاكتة 

فتعددت األكصاؼ الجنائية ليذا السبب ككاف بعضيا مف قبيؿ الجنح كاآلخر مف . الجسامة، بأكثر مف مجني عميو

الف  تعدد األكصاؼ في ىذا . كرغـ أف ىذا الحؿ ال يستقيـ تماما مع المنطؽ القانكني البحث، قبيؿ المخالفات

الفرض، تحقؽ عمى اثر عكامؿ عرضية بحثو كلـ يقترف بعد تعدد في الركف المعنكم لمجريمة، إال أف القضاء كاف 

يحدكه في تقرير ىدا الحؿ، لمحرص عمى إتاحة السبيؿ لكؿ مصاب عمى حدة لمحصكؿ عمى  التعكيض عما خمفتو 
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الجريمة مف ضرر بالنسبة إليو، بينما التمسؾ بتطبيؽ القاعدة  قد يفضي في ىذه الحالة، إلى التضحية بحؽ مف لحقت 

( lviii).بو اإلصابة األخؼ

. نظام جب العقوبة في القانون الجزائري: المطمب الثاني

مبدأ جب العقوبة في القانون الجزائري : الفرع األول

             الجب نكع مف التنفيذ االعتبارم آك الحكمي لمعقكبة بتنفيذ عقكبة أخرل بدال منيا، كحدد نطاقو 

 بحيث تككف العقكبات المحكـك بيا مف طبيعة كاحدة، كىي العقكبات السالبة 34كشركطو عمى النحك الكارد في المادة 

أم . لمحرية، الف ىده العقكبات ال تتكافأ فيما بينيا مف حيث قدرتيا عمى الجب، فالعقكبة الكحيدة التي تجب غيرىا

 (lix).يعتبر تنفيذىا في ذات الكقت تنفيذا لغيرىا

كيقصد بنظرية .  كيميز التشريع الجنائي اإلسبلمي، عند دراستو لمتعدد الجرائـ، بيف نظاـ الجب، كنظاـ التداخؿ

الجب في الفقو اإلسبلمي، االكتفاء بتنفيذ العقكبة التي يمتنع مف تنفيذىا تنفيذ العقكبات األخرل، كال ينطبؽ ىذا المعنى 

، إال عمى عقكبة القتؿ، فاف تنفيذىا يمنع بالضركرة مف تنفيذ غيرىا، كمف ثـ فيي العقكبة الكحيدة التي تجب ما عداىا

كمعنى التداخؿ ىك أف الجرائـ في حالة التعدد تتداخؿ عقكباتيا بعضيا ببعض بحيث يعاقب عمى جميع الجرائـ بعقكبة 

: كاحدة، كتقـك نظرية التداخؿ عمى مبدأيف

أف الجرائـ إذا تعددت ككانت مف نكع كاحد كالسرقات المتعددة، فاف العقكبات تتداخؿ كيجزل عنيا جميعا : أوليما

. بعقكبة كاحدة، فإذا ارتكب الجاني جريمة أخرل مف نفس النكع بعد إقامة العقكبة عميو كجبت عميو عقكبة أخرل

. كأساس ىذا المبدأ أف العقكبة شرعت بقصد التأديب كالزجر، كاف عقكبة كاحدة تكفي لتحقيؽ ىذيف المعنييف

أف الجرائـ إذا تعددت ككانت مف أنكاع مختمفة فإف العقكبات تتداخؿ كيجزئ عف الجرائـ جميعا بعقكبة : ثانييما

. كاحدة شريطة أف تككف العقكبات المقررة ليذه الجرائـ قد كضعت لتحقيؽ مصمحة كاحدة

كالعبرة في التداخؿ بتنفيذ العقكبة ال بالحكـ بيا، فكؿ جريمة كقعت قبؿ تنفيذ العقكبة تتداخؿ عقكبتيا مع العقكبة التي 

(  lx).لـ يتـ تنفيذىا

بقاعدة عدـ جمع العقكبات السالبة لمحرية عند تحقؽ  (lxi) عقكبات،34           أخذ المشرع الجزائرم في المادة 

 lxii.التعدد الحقيقي، أم بنظاـ جب العقكبة، بحيث تصدر المحكمة عقكبة عف كؿ جريمة كتنفذ منيا العقكبة األشد فقط
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         فإذا ارتكب شخص ثبلث سرقات كتككف محؿ متابعات منفصمة، يحاكـ الجاني كيعاقب مف اجؿ السرقات 

الثبلثة، فإذا قضت المحكمة في السرقة األكلى بسنتيف حبسا نافذا، كفي الثانية بسنة حبسا نافذا، كفي الثالثة بستة 

. أشير حبسا نافذا، تنفذ عمى المحكـك عميو العقكبة الصادرة عف الحكـ األكؿ كىي سنتاف حبسا لككنيا العقكبة األشد

مف المقرر قانكنا انو إذا صدرت عدة أحكاـ سالبة لمحرية بسبب تعدد " كقد قضت المحكمة العميا، في ذلؾ بقكليا،

. المحاكمات فاف العقكبة األدنى كحدىا ىي التي تنفذ

كمع ذلؾ إذا كانت العقكبات المحكـك بيا مف طبيعة كاحدة،  فانو يجكز لمقاضي بقرار مسبب أف يأمر بضميا كميا 

. أك بعضيا في نطاؽ الحد األقصى المقرر قانكنا لمجريمة األشد

أف الكقائع ال يفصؿ بينيا حكـ نيائي، فيعتبر ذلؾ تعددا في الجرائـ كفؽ لممدة - في قضية الحاؿ–كلما كاف ثابتا 

 مف قانكف 35 مف قانكف العقكبات، مما يجعؿ العقكبة األشد ىي التي تطبؽ، كاف الضـ المقصكد في نص المادة 32

العقكبات ىك جمع العقكبات بإضافة مدة الحبس المقضي بو سابقا إلى المقضي بيا الحقا، الف العبرة في عدـ كجكد 

. حكـ نيائي يفصؿ بيف الكقائع مكضكع المحاكمات

كأف غرفة االتياـ لما قضت برفض دمج العقكبات عمى أساس مركر كقت طكيؿ بيف المحاكمات فإنيا تككف قد 

( lxiii).خالفت القانكف كعرضت قراره لمنقض كاإلبطاؿ

       كبذلؾ يختمؼ نظاـ الجب عف نظاـ الضـ، فالجب ال يككف إال في العقكبات السالبة لمحرية، ألنو ال يتصكر 

 قانكف عقكبات جزائرم 35ضـ العقكبات السالبة لمحرية التي قد تستغرؽ أك تتجاكز عمر الجاني، كبالرجكع إلى المادة 

بعد أف حددت العقكبة األشد في األحكاـ السالبة لمحرية، نصت في الفقرة الثانية عمى أف العقكبات المحكـك بيا مف 

طبيعة كاحدة، لمقاضي بمقتضى قرار مسبب أف يأمر بضميا كميا أك بعضيا، كلعؿ المشرع كاف يقصد الضـ ال 

. الجب، فيككف بذلؾ قد جمع بيف الجب كالضـ في مادة كاحدة

المتعمقة بضـ  (lxiv)ع36ع ىي الفقرة الثانية مف المادة . ؽ35كعميو نقترح أف تككف الفقرة الثانية مف المادة 

.  العقكبات

: االستثناء عمى المبدأ: الفرع الثاني

        إف تطبيؽ قاعدة عدـ جمع العقكبات،  ليس عمى إطبلقو كما نبينو فيما يأتي، كنخص بالذكر ىنا الصكرة 

: التي تككف فييا المتابعات متتالية تصدر أثرىا عقكبات متعددة، إذ أكرد المشرع استثناءيف عمى القاعدة
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التي قضت بخصكص جنحة اليرب مف (lxv)ع. ؽ189/1خرج المشرع عمى ىذه القاعدة صراحة في المادة - 

السجف، باف العقكبة المقضي بيا مف أجؿ ىذه الجنحة، ىي عقكبة سالبة لمحرية محكـك بيا عف الجريمة التي أدت 

كىكذا،  نقضت المحكمة العميا قرارا يقضي عمى المتيـ اليارب .  ع35إلى القبض عميو كحبسو استثناء عمى المدة 

مف السجف بالعقكبة المقررة لميركب دكف جمعيا مع العقكبة األصمية المحكـك عميو مف أجؿ الجريمة التي أدت إلى 

ع، لمقاضي الخركج عمى قاعدة عدـ جمع العقكبات بالسماح لو، . ؽ35 كما أجازت الفقرة الثانية مف المادة،حبسو

بضميا كميا أك بعضيا في نطاؽ الحد األقصى المقرر قانكنا لمعقكبة األشد، كذلؾ إذا كانت العقكبات مف طبيعة 

. كاحدة

: اإلشكاالت العممية التي يثيرىا تطبيق الجمع بين العقوبات: الفرع الثالث

أف تككف كؿ المتابعات أماـ نفس الجية القضائية، مع عدـ الفصؿ في كؿ الدعاكم، كىنا  :االحتمال األول- (1

يجكز لجية الحكـ حاؿ فصميا في آخر دعكل تعرض عمييا، أف تقضي بجمع العقكبة التي تنطؽ بيا مع ما سبؽ ليا 

. أف حكمت بو

 ىك أف تككف كؿ المتابعات أماـ نفس الجية القضائية، مع الفصؿ في كؿ الدعاكل، يجكز :االحتمال الثاني- (2

لمنيابة العامة كىي المكمفة بالتنفيذ أف ترفع طمبا بجمع العقكبات إلى آخر جية قضائية كليذه األخيرة أف تأمر بذلؾ 

. ع. ؽ3/2كفقا لمشركط المنصكص عمييا في المادة 

: العقوبات المالية: البند األول

ع ، . ؽ36ىي جمع العقكبات، حسب المادة - خبلفا لمعقكبات السالبة لمحرية-       القاعدة في العقكبات المالية 

 كىنا يجب التمييز بيف الغرامات الجزائية كالغرامات ،غير انو يجكز لمقاضي، أف يقرر عدـ جمع الغرامات بحكـ صريح

( lxvi).التي يختمط فييا الجزاء بالتعكيض كالغرامات المقررة جزاء الجرائـ الجمركية كالضريبية. الجبائية

ج ، كفضبل . د2000      كفي نظر القانكف الجزائرم فاف الغرامة يمكف أف تككف عقكبة أصمية، دالؾ إذا تجاكزت 

. عف ىذا تعتبر عقكبة أصمية إذا صدر الحكـ بيا دكف أف تمحؽ بيا أية عقكبة أخرل

         فالغرامة الجمركية تعتبر تعكيض مدني ال يخضع إليقاؼ التنفيذ ك ال لمظركؼ المخففة طبقا ألحكاـ المادة 

اإلجراءات الجزائية، كما ال يمكف أف ينقص أك يخفؼ منيا كال تسجؿ   مف قانكف592 مف قانكف العقكبات، كالمادة 53

(  lxvii).في صحيفة السكابؽ القضائية لممتيـ
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ذا كاف لمقاضي تقرير عدـ جمع الغرامات الجزائية، فميس لو ذلؾ في الغرامات الجبائية التي ال يجكز جبيا،      كا 

( lxviii).كمف ثـ تصدر الغرامات عمى كؿ جريمة يثبت ارتكابيا قانكنا، لتعمقيا بحقكؽ الغير كحقكؽ الخزينة العامة

كفي ىذا الصدد قضت المحكمة العميا،  بأنو في حالة تزامف جرائـ القانكف العاـ مع مخمفات جمركية، تبلحؽ الجرائـ 

. األكلى كتتابع كيعاقب عمييا طبقا لمقانكف العاـ دكف اإلخبلؿ بالعقكبات المالية المقررة في قانكف الجمارؾ

كلما ثبت في قضية الحاؿ، أف قضاة المكضكع حيف أدانكا الطاعف في آف كاحد،  بجنحة التيريب الجمركي 

الخاضعة لمقانكف الخاص، كبجنحة استعماؿ المزكر الخاضعة لمقانكف العاـ، كقضكا عميو مف حيث العقكبات ذات 

 مف قانكف العقكبات دكف أف يخمكا بالجزاءات ذات الطابع الجبائي 32الطابع الجزائي بالعقكبة األشد، كفقا لنص المادة 

( lxix).المقرر في قانكف الجمارؾ، يككنكا بذلؾ قد طبقكا صحيح القانكف

: العقوبات التكميمية والتبعية: البند الثاني

كالتـز الصمت بشأف . عمى جكاز الجمع بيف العقكبات التبعية (lxx)،37العقكبات صراحة في المادة .        نص ؽ

. العقكبات التكميمية

 

: بالنسبة لتدابير األمن: أوال

ع يجكز الجمع بيف تدابير األمف، فتنفيذ التدابير التي تسمح طبيعتيا بتنفيذىا في آف . ؽ37         حسب المادة 

عادة التربية . كاحد، يككف بالترتيب المنصكص عميو في قانكف تنظيـ السجكف كا 

  كيعني ذلؾ، أنو عمى خبلؼ العقكبات األصمية حيث قاعدة عدـ جكاز الضـ ىي األصؿ، فاف الضـ ىك األصؿ 

في العقكبات التبعية كفي تدابير األمف كيتـ ذلؾ بغض النظر عف العقكبات األصمية سكاء خضعت لمضـ أـ لـ 

( lxxii).كما يجكز أيضا جمع تدابير األمف مع العقكبات السالبة لمحرية كالغرامة (lxxi)،تخضع

. المخالفات: ثانيا

كذلؾ ما  (الضـ)            القاعدة في المخالفات، ىي جمع العقكبات كقد استعمؿ المشرع الجزائرم مصطمح 

          كتبقى ىذه القاعدة ،ج، عندما نصت بأف ضـ العقكبات في المخالفات كجكبي.ع. ؽ38نصت عميو المادة

كأف يرتكب الجاني جنحة القتؿ الخطأ اثر حادث مركر، كثبلثة مخالفات . صحيحة في حالة تعدد مخالفات مع جنح

 ففي مثؿ ىذه الحالة تجمع العقكبة المقررة بيا لمجنحة سكاء كانت حبسا أك غرامة، أك عقكبة تكميمية ، لقانكف المركر
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كيكافؽ ذلؾ ما حكمت بو المحكمة العميا، مف أف  (lxxiii).مع عقكبات الحبس أك الغرامات المقضي بيا في المخالفات

الجمع بيف العقكبات في مكاد المخالفات إلزامي، كما انو يجب ضـ عقكبات الجنحة كالمخالفة إذا ما كانت كقائعيا 

( lxxiv).تشكؿ تعددا فعميا لمجرائـ

إذا رفعت ):  مف قانكف اإلجراءات الجزائية، تقضي382كقد عزز المشرع ىذه القاعد بقاعدة إجرائية في المادة 

( lxxv.)(مخالفتاف في محضر كاحد،تعيف عمى المخالؼ أف يدفع المقدار اإلجمالي لغرامتي الصمح المستحقتيف عنيا

: خــــــاتمة

         نستخمص مما سبؽ، أف قياـ حالة تعدد الجرائـ، يستكجب مف الناحية المادية تعدد الركف المادم، كىذا 

، بدكره يستكجب تعدد الفعؿ المادم المككف لو، أما إذا كاف الفعؿ المادم كاحدا، فاف حالة تعدد الجرائـ ال تتكفر فيو

كما إف تعدد الفعؿ المادم ال يؤدم دائما إلى قياـ حالة تعدد الجرائـ، كال يعتبر دليبل عمى تكافرىا إال إذا كاف كؿ فعؿ 

. مف ىذه األفعاؿ المتعددة، يكٌكف كحده فعبل إجراميا معاقبا عميو قانكنا، أم ركنا ماديا مستقبل لجريمة معينة

كبالنسبة لمجريمة ذات العقكبة األشد، يشترط أف تتحقؽ مسئكلية الجاني عنيا فعبل، أم أف يككف الجاني قد استحؽ 

عقكبتيا فعبل، كتطبيؽ مبدأ الحكـ بالعقكبة األشد مف اختصاص الفضاء فقط، كال عبلقة لمنيابة العامة بو، ألنو مف 

فإذا رفعت الدعكل عف كاقعة معينة بكصؼ ، المبادئ كالقكاعد المتعمقة بتطبيؽ القانكف ال بتنفيذ األحكاـ القضائية

. معيف كصدر فييا حكـ نيائي بالبراءة، فبل يجكز رفع الدعكل ثانية عف الكاقعة ذاتيا بكصؼ آخر

نيا مرتبطة         كعمى المحكمة أف تفصؿ في ىذه الجرائـ جميعيا، فإذا رأت أنيا ثابتة كميا عمى الجاني، كا 

بعضيا ببعض بحيث تكٌكف مجمكعا غير قابؿ لمتجزئة، كجب أف تحكـ فييا جميعا بعقكبة كاحدة ىي األشد، كأف تشير 

. ع.(34)في حكميا إلى المادة المنطبقة عمى كؿ جريمة مف الجرائـ، مع اإلشارة أيضا إلى المادة 

ف رأت المحكمة أف بعض ىذه الجرائـ غير ثابتة قبؿ المتيـ، فإنيا تبرئو منيا، كالقكؿ بعدـ تجزئة الدعكل           كا 

ال يمنع مف رفعيا بإحدل الجرائـ دكف األخرل، كذلؾ فيما إذا تعذر إقامتيا بالنسبة إلى إحدل ىذه الجرائـ لصدكر عفك 

 . شامؿ عنيا، أك لسقكط دعكىا بمضي المدة

 ك إذا فصؿ نيائيا في أحد األكصاؼ باإلدانة أك البراءة، لـ يعد مف الجائز إعادة النظر مف جديد في الفعؿ كلك 

. تحت كصؼ آخر
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الشرط المانع من التصرف في السكنات المستفيدة من إعانة الدولة 

جمال بوشنافة / د

يحي فارس بالمدية  الدكتور جامعة

boussafa_djamel@yahoo.fr 

 

 ممخص

إذا كاف المشرع الجزائرم لـ ينظـ الشرط المانع مف التصرؼ في األحكاـ العامة ، فإنو قد تناكلو في نصكص    

خاصة تتعمؽ بالسكنات المستفيدة مف إعانة الدكلة بيدؼ التمميؾ ، كيتمثؿ األثراف القانكنياف المذاف يترتباف عمى كجكد مثؿ 

 سنكات ، كامتناع الحجز عمييا ، كؿ ىذا مع مراعاة االستثناءات 10ىذا الشرط امتناع التنازؿ عف ىذه السكنات لمٌدة 

ذا كاف ىدؼ المشرع مف كضع ىذا الشرط ، ىك منع المستفيد مف السكف مف بيع مسكنو ك المتاجرة  فيو . الكاردة عمييما كا 

 سنكات ، حتى ك لك كانت الظركؼ ك العكامؿ 10، فإنو في نفس الكقت فرض عميو البقاء في نفس المسكف ك لمدة 

المحيطة بالمستفيد تدفعو لبلنتقاؿ مف مسكنو كتغيير مقر عممو أك سكء الجكار، فيؿ اإلعانة التي تقدميا الدكلة كالتي تقدر 

  مف القيمة المالية لمسكف تخكؿ ليا فرض مثؿ ىذا الشرط بمكجب نص قانكني تحكؿ بمكجبو ىذا الشرط مف قيد 1/4

إرادم إلى قيد قانكني كبالتالي حرماف المستفيد مف حٌقو في التصرؼ ك ىك ما يعتبر مساسا بحؽ الممكية الفردية التي ينص 
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 يعتبر مساسا بحؽ منصكص عميو الشرط المانع مف التصرؼ-  الدستكر يضمف حماية حؽ الممكية الفردية - قانكني 

  .دستكريا
Résumé    

    

Si le législateur algérien n'a pas défini les conditions imposant l’interdiction de disposer 

dans les textes généraux, il les a traités dans des textes particuliers applicables aux logements 

ayant  bénéficiés de l’aide de l’État en vue de l’accession à la propriété. La première 

conséquence serait l’interdiction de désistement sauf en cas de décès du bénéficiaire et le 

transfert de la succession aux héritiers; Le logement resterait dans ce cas en copropriété 

jusqu'à la fin d'une période de 10 ans. La seconde conséquence consiste en l’insaisissabilité du 

logement malgré une dette exigible sauf vis-à-vis de banque qui a accordée un prêt au 

bénéficiaire pour compléter le financement du logement ayant  bénéficié de l’aide de l’État. 

Si l'objectif du législateur est d’interdire au bénéficiaire de vendre son logement et de 

s’adonner au trafic, ce dernier est cependant obligé de rester dans le même logement et ce 

pour une période de 10 ans, même si les circonstances et les facteurs inhérentes au 

bénéficiaire devraient l’amener déménager tel le changement du lieu de travail ou un mauvais 

voisinage. La subvention accordée par l'Etat, estimée à un quart de la valeur financière du 

logement autorise à imposer une telle exigence en vertu d’un texte juridique qui permet de 

passer d’une adhésion volontaire à une restriction légale, et donc priver le bénéficiaire de son 

droit de disposition. Cette privation peut être considérée comme une atteinte à un droit 

constitutionnel garantissant la protection du droit à la propriété privée.Le Législateur aurait dû 

trouver autre un moyen pour empêcher les trafics. 

 

Mots clés 

Condition imposant l’interdiction de disposer - logements  bénéficiaires de l’aide de 

l’État -Interdiction de se désister des logements - Insaisissabilité des logements - L'objectif est 

d’interdire au bénéficiaire de vendre son logement et de s’adonner au trafic - Passer d’une 

adhésion volontaire à une restriction légale -  La constitution garantie la protection du droit à 

la propriété privée – La condition imposant l’interdiction de disposer est considérée comme 

une atteinte à un droit constitutionnel. 
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الخطكة األكلى لتحقيؽ  عنو فيك بمثؿ إٌف لمٌسكف أىمية كبيرة في حياة الفرد باعتباره حاجة ضركرية ال يمكف االستغناء    

تدخؿ اؿىا ك ذلؾ بؿٌ في الجزائر فقد  دفع ذلؾ بالدكلة إلى السعي إليجاد حمكؿ  السكف ، ك نظرا لتفاقـ أزمة  البناء األسرم

 شرطا بعدـ التصرؼ في ىذه فرضت عمييـ عف طريؽ منح إعانات لممكاطنيف تمكنيـ مف تمٌمؾ مسكف ك في المقابؿ 

كالتي بناء عمييا    2008قانكف المالية لسنة  المتضمف  12-07قانكف اؿ مف 57المادة بمكجب  سنكات 10السكنات لمدة 

شركط إعادة التنازؿ عف المساكف االجتماعية ؿحدد الـ 2008 يكليك 6 المؤرخ في 196-08التنفيذم رقـ صدر المرسـك  

، ك اإلشكالية التي تطرح في ىذا الصدد  مف طرؼ الدكلة ك السكنات المستفيدة مف إعانات الدكلة الكتساب الممكية الممكلة

؟ ك ىؿ كفؽ  التي يشمميا ىذا الشرط  كأثره عمى التعامؿ فييا المستفيدة مف إعانات الدكلةىي أنكاع السكنات ما ىي 

 .؟ األخير  قيدا يرد عمى حؽ الممكيةا باعتبار ىذالمشرع الجزائرم في تجسيد ىذا الشرط 

األكؿ مفيـك السكنات المبحث        لئلجابة عمى اإلشكالية السابقة قمنا بتقسيـ ىذا المكضكع إلى مبحثيف تناكلنا في 

 فيو تقييـ الشرط المانع مف نا، أٌما المبحث الثاني فتتناكؿ.المستفيدة مف إعانة الدكلة ك آثر الشرط المانع مف التصرؼ عمييا

 . الدكلةةالتصرؼ في السكنات المستفيدة مف إعاف

 .ثر الشرط المانع من التصرف عميياامفيوم السكنات المستفيدة من إعانة الدولة و :  األول المبحث 

بكضع برامج لبلستفادة مف سكنات تقدـ فييا إعانة مباشرة ك تحصر كذلؾ حؿ أزمة السكف مف أجؿ تتدخؿ الدكلة      

 السكنات ك ليس في مقدكرىا اقتناء سكف ، إاٌل أٌف ىذا التدخؿ كاف  إلى ىدهاالستفادة منيا عمى الفئة التي ىي بحاجة

مثؿ كضع شركط البد مف تكافرىا في المستفيد إضافة إلى ذلؾ كضع شرط يمنع التصرؼ في ، بمجمكعة مف الضكابط 

كعميو سنقٌسـ ىذا ، ىذه السكنات لمدة عشر سنكات مٌما ترٌتب عميو آثار خاصة تتعمؽ بيذا الٌنكع مف السكنات دكف غيرىا 

مفيـك السكنات المستفيدة مف إعانة الدكلة كفي المطمب الثاني  آثار الشرط  المبحث إلى مطمبيف نتناكؿ في المطمب األكؿ

. المانع مف التصرؼ عمى السكنات المستفيدة مف إعانة الدكلة 

. مفيوم السكنات المستفيدة من إعانة الدولة:  المطمب األول

 ك ذلؾ بتشجيعيا إلنجاز السكنات 1993نظر في مجاؿ الترقية العقارية سنة اؿإعادة بالدكلة الجزائرية قياـ       رغـ 

بذلؾ إاٌل أٌف ىذه الصيغة مف السكنات تبقى كحؿ  ليـ الترقكية ، كفتح المجاؿ أماـ الخكاص ك تقديـ التسييبلت التي تسمح

لمفئة ذات الدخؿ المرتفع فقط مع العمـ أٌف جؿ المكاطنيف الجزائرييف ىـ مف الطبقة الضعيفة أك المتكسطة، لذا أكجدت 

ك سنحاكؿ في ىذا المطمب التعريؼ ،  لممكاطنيفتناسب مع القدرة الشرائية مف اجؿ انجاز سكنات تة مالدكلة برامج سكف
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السكنات المستفيدة مف إعانة الدكلة ب كذلؾ مف خبلؿ فرعيف نخصص الفرع  األكؿ لمتعريؼبيذه السكنات ك معرفة أنكاعيا 

. نكاع السكنات المستفيدة مف إعانات الدكلة أل ك الفرع الثاني

تعريف السكنات المستفيدة من إعانة الدولة : الفرع األول 

أٌنيا كؿ محؿ ذم بالٌسكنات المستفيدة مف إعانات الدكلة  (lxxvi) 196-08 مف المرسـك التنفيذم 5عٌرفت المادة    

استعماؿ سكني استفاد مف إعانة الكتساب الممكية السيما المساكف االجتماعية التساىمية ك المساكف المنجزة في إطار البيع 

ك تتجٌسد ىذه اإلعانات في عٌدة صكر كاإلعانات العمكمية المباشرة مثمما ىك الحاؿ في  ،باإليجار ك السكف الريفي المدعـ 

السكنات االجتماعية إذ تبادر الٌدكلة بإنجاز سكنات ك تتنازؿ عنيا لصالح الفئات المعكزة ، أك في شكؿ إعانات مالية 

مباشرة تقدر عمى أساس نسبة مف مبمغ شراء المسكف ك ما عمى الفرد إاٌل إكماؿ ما تبقى مف المبمغ لمحصكؿ عمى ممكية 

لسكف كالحالة األكلى بؿ االسكف أك عف طريؽ إعانات مالية غير مباشرة ، فيي ليست مكجية بصفة مباشرة ألجؿ حيازة 

ىي مكٌجية لؤلفراد ذكم الدخؿ الضعيؼ مف أجؿ رفع قدرتيـ الشرائية كاإلعفاء مف الضرائب مثبل ، ك لئلشارة فإٌف 

المستفيديف مف إعانات الصندكؽ الكطني لمسكف أم إعانات مالية مباشرة بإمكانيـ أيضا االستفادة مف إعانات مالية غير 

 عمى أٌنو ال يككف الدعـ المالي لمصندكؽ المالي لمسكف مانعا 308-94 مف المرسـك التنفيذم 5مباشرة حيث نٌصت المادة 

- الجماعات المحمية : - ألشكاؿ أخرل مف المساعدات المالية لصالح المستفيديف أنفسيـ  كال سيما تمؾ التي تمنحيا 

 .(lxxvii)ىيئات الضماف االجتماعي - صناديؽ الخدمات االجتماعية 

. أنواع السكنات المستفيدة من إعانات الدولة : الفرع الثاني 

 ، السكف الريفي تتمثؿ السكنات المستفيدة مف إعانة الدكلة في السكنات االجتماعية ، السكنات االجتماعية التساىمية     

 .، كىذا ما سنتناكلو بالدراسة مف خبلؿ فقرات أربع عمى التكاليالسكنات المنجزة في إطار البيع باإليجارالمدعـ ، 

يقصد  فإنو   ق المذككر أعبل196- 08 مف المرسـك التنفيذم 02المادة بالرجكع إلى : السكنات االجتماعية  - أوال

 المحبلت ذات االستعماؿ السكني الممكلة مف طرؼ الدكلة كالتي تـ التنازؿ عنيا لفائدة شاغمييا تمؾلسكنات االجتماعية با

 06-2000 مف القانكف 41في ىذا الصدد المادة نصت   حيث،(lxxviii) 269-03الشرعييف في إطار المرسـك التنفيذم 

لتشريع ك ؿيمكف التنازؿ بالتراضي عمى أساس القيمة التجارية ك كفقا : "  عمى ما يمي 2001المتضمف قانكف المالية لسنة 

الحرفي  أو التنظيـ السارم المفعكؿ ك لفائدة شاغمييا الشرعييف عمى األمبلؾ ذات االستعماؿ السكني ك الميني ك التجارم

 269-03 المرسـك التنفيذم صدرثـ  ، (lxxix)"التابعة لمدكلة ك الجماعات المحمية ك دكاكيف الترقية ك التسيير العقارم 
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 منو عمى أٌف التنازؿ عف ىذه السكنات يككف 02 المادةالسابقة الذكر ك الذم نٌص في  41قا ألحكاـ المادة مطبتالذم جاء 

ييا الشرعييف مف األشخاص الطبيعييف مف جنسية جزائرية عمى أساس قيمتو التجارية إذ تحدد ىذه القيمة غؿلفائدة شا

 .(lxxx)بمكجب قرار مشترؾ بيف الكزير المكمؼ بالجماعات المحمية ك كزير المالية ك الكزير المكمؼ بالسكف 

ىا عف طريؽ إعانة تمنحيا الدكلة ك تسمى ؤىي سكنات يتـ إنجازىا أك شرا :السكنات االجتماعية التساىمية  - ثانيا

اإلعانة لمحصكؿ عمى الممكية ، ك يستيدؼ عرض السكف التساىمي ، أساسا طمبات السكف التي تتقدـ بيا الطبقات ذات 

ك يكتسي ىذا السكف الطابع الترقكم ك  ،الدخؿ المتكسط التي ال يمكنيا الحصكؿ عمى ممكية المسكف دكف إعانة الدكلة  

االجتماعي في آف كاحد فالطابع الترقكم يتجمى في ككف أٌف المرقيف العقارييف بادركا بو لحسابيـ الخاص أك لحساب ىيئات 

 فيتجٌسد في دعـ االجتماعيأٌما الطابع ،   عمكمية  حيث أٌف عممية إنجاز السكنات االجتماعية التساىمية تعد نشاطا عقاريا

الٌدكلة في شكؿ إعانات مباشرة أك غير مباشرة ، كاإلعانة المباشرة تككف غير قابمة لمتسديد تدعى إعانة لمحصكؿ عمى 

 حيث يتدخؿ الصندكؽ الكطني لمسكف في حدكد مكارده ك حسب األشكاؿ 308-94الممكية ك ذلؾ طبقا ألحكاـ المرسـك 

 :اآلتية 

 (lxxxi)تمديد مٌدة تسديد القرض     - التخفيض في نسب الفكائد    - المساعدات المالية - 

بمكجب القرار الكزارم المشترؾ  بيف كزارتي السكف كالعمراف ك المالية الصادر بتاريخ  كانت تحددحيث أٌف قيمة اإلعانة 

 المحدد لقكاعد 1994 أكتكبر 4 المؤرخ في 308-94التنفيذم رقـ المرسـك    المحدد لكيفيات تطبيؽ2000 نكفمبر15

 :اآلتي النحك ل عؿلؤلسرتدخؿ الصندكؽ الكطني لمسكف في مجاؿ الدعـ المالي 

حجم اإلعانة  الدخل الفئة

 دج 000 500 مرة الحد األدنى لؤلجكر 2.5 ≥الدخؿ 1

 دج 000 450 مرة الحد األدنى لؤلجكر 4> الدخؿ≥ مرة الحد األدنى لؤلجكر2.5 2

 دج 000 400 مرة الحد األدنى لؤلجكر 5>  الدخؿ≥مرة الحد األدنى لؤلجكر 4  ك  3

 .باإلضافة إلى ىذه اإلعانات يمكف لممستفيد الحصكؿ عمى قرض عقارم مف قبؿ البنكؾ لحيازة ىذا السكف

 بمكجب القرار الكزارم المشترؾ  بيف كزارتي السكف  قد تغيرتاإلعانات المذككرة أعبله مع اإلشارة إلى أف نسبة     

 المؤرخ في 308-94التنفيذم رقـ المرسـك   المحدد لكيفيات تطبيؽ2008 سبتمبر13كالعمراف ك المالية الصادر بتاريخ 

كؿ مكاطف أصبح حيث    المحدد لقكاعد تدخؿ الصندكؽ الكطني لمسكف في مجاؿ الدعـ المالي لؤلسر،1994 أكتكبر 4
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  بػ قدعـيتـ  شيريا،  دج 72000 مرات  األجر الكطني األدنى المضمكف أم 06ال يتجاكز  دخمو الصافي العائمي

 . دج 000700

أٌدت األكضاع التي شيدتيا الجزائر خبلؿ العشرية السكداء إلى النزكح الريفي نحك المدف، : السكن الريفي المدعم  - ثالثا

مٌما دفع بالدكلة إلى تبني إستراتيجية تشٌجع االستقرار بالمناطؽ الريفية مف أجؿ خدمة االقتصاد ك ذلؾ عف طريؽ تقديـ 

إعانات مالية لؤلشخاص المقيميف بالريؼ الجزائرم لمساعدتيـ في إنجاز سكنات ، ك عمى الرغـ مف إعادة النظر في ىذا 

 إنجاز مسكف خاصة مع ك ذلؾ بالرفع منو إاٌل أٌف المستفيد يجد أٌف قيمة ىذه اإلعانة ال تكفي كمساعدة إلتماـ  الدعـ 

 .ارتفاع أسعار مكاد البناء ك ىذا ما خٌمؼ ظاىرة العديد مف المنازؿ الريفية غير تامة اإلنجاز  

يمثؿ ىذا النكع مف السكف صيغة جديدة لمسكنات تـٌ تأسيسيا عف : السكنات المنجزة في إطار البيع باإليجار - رابعا 

 المحدد لشركط ك كيفيات شراء المساكف المنجزة بأمكاؿ عمكمية في إطار البيع 105-01طريؽ المرسـك التنفيذم 

 مرات األجر 5باإليجار ، ك يستيدؼ ىذا النكع مف السكف الطبقات المتكسطة مف المكاطنيف الذيف ال يتعدل مدخكليـ 

الكطني األدنى المضمكف ك بالتالي يتعمؽ األمر بالمكاطنيف الذيف يمكنيـ الحصكؿ عمى سكف اجتماعي مخصص 

 عمى أٌف البيع 105-01 مف المرسـك التنفيذم 02ك تنص المادة   ،لممعكزيف ك ال عمى السكف الترقكم الرتفاع سعره

باإليجار صيغة تسمح بالحصكؿ عمى مسكف بعد إقرار شراءه بممكية تامة بعد انقضاء مدة اإليجار المحددة في إطار عقد 

. (lxxxii)مكتكب 

 .ثر الشرط المانع من التصرف عمى السكنات المستفيدة من إعانات الدولةا: الثاني المطمب 

 ك  فيو  في عدـ جكاز التنازؿ عمى السكف الممنكع مف التصرؼيتمثبلف   أثراف لشرط المانع مف التصرؼ     إف ؿ

المستفيد مف دعـ الدكلة ك عدـ جكاز الحجز عمى ىذا السكف، ليذا قمنا بتقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف نتناكؿ في الفرع 

األكؿ  عدـ جكاز التنازؿ عمى السكف المستفيد مف إعانة الدكلة كفي الفرع الثاني  عدـ جكاز الحجز عمى السكف المستفيد 

 مف إعانة الدكلة

 .الدولة عدم جواز التنازل عمى السكن المستفيد من إعانة :الفرع األول

عمى أٌف السكنات المذككر أعبله  2008 المتضمف قانكف المالية لسنة 12-07 مف قانكف 57 المادة تنص     

االجتماعية الممكلة مف طرؼ الدكلة ك المتناكؿ عنيا لشاغمييا طبقا لمتشريع السارم المفعكؿ ك كذا السكنات المستفيدة مف 

اإلعانات العمكمية في إطار التدابير المتعمقة بالمساعدة المقدمة مف طرؼ الدكلة مف أجؿ التمميؾ  ال يمكف التنازؿ عنيا 
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 ،  (lxxxiii) سنكات باستثناء حالة ككفاة المالؾ  ك ضركرة تكزيع التركة10مف طرؼ مالكييا خبلؿ مدة يجب أف ال تقؿ عف 

 المحدد لشركط إعادة التنازؿ عف المساكف االجتماعية الممكلة مف 196-08المرسـك التنفيذم مف  06 المادة تكما نٌص 

يجب أف تتضمف العقكد التكثيقية : " طرؼ الدكلة ك السكنات المستفيدة مف إعانات الدكلة الكتساب الممكية عمى ما يمي 

 ـ ك التي تخص التنازؿ عف السكنات التي تدخؿ ضمف إحدل الفئات المنصكص 2007 ديسمبر 31التي تعد بعد تاريخ 

 سنكات ك ميما كاف تاريخ التسديد الكمي أك الجزئي لسعر 10 أعبله بندا بعدـ إعادة التنازؿ لمدة 05عمييا في المادة 

 " .التنازؿ 

أٌف المشرع  قد منع المستفيديف مف السكنات االجتماعية الممكلة مف طرؼ نبلحظ بمف خبلؿ المادتيف السابقتيف       

 عمى ذلؾ يتمثؿ إاٌل أٌف ىناؾ استثناء  .  مثبل البيع ك اليبةب إلى شخص آخر تيانقؿ ممكيب كذلؾ  عنياالدكلة مف التنازؿ 

ؤدم إلى تكزيع التركة عمى الكرثة ك المكصى ليـ إف كيجدكا ، ك باعتبار أٌف السكف مف  مماألمر الذ حالة كفاة المالؾ في

تركة الميت فإٌنو ينتقؿ إلى الكرثة ك المكصى ليـ مثقبل بالشرط المانع مف التصرؼ ك ال يمكف ليـ التصرؼ فيو إاٌل بعد 

.  سنكات10انقضاء مٌدة 

  . عدم جواز الحجر عمى السكن المستفيد من إعانة الدولة: الفرع الثاني

 مف القانكف المدني الجزائرم تنص عمى أٌف أمكاؿ المديف جميعيا ضامنة لمكفاء بديكنو 188بالرغـ مف أٌف المادة     
(lxxxiv) ،  ٌف ىناؾ حاالت ال يجكز فإ إلى التنفيذ الجبرم عمى أمكالو ؛  الدائف حالة عدـ كفاء المديف بديكنو يمجأأم أنو في

فضبل عف : "  المدنية ك اإلدارية عمى ما يمي تاإلجراءا مف قانكف 636فييا التنفيذ عمى أمكاؿ المديف حيث نٌصت المادة 

: األمكاؿ التي تنص القكانيف الخاصة عمى عدـ جكاز الحجر عمييا ال يجكز الحجر عمى األمكاؿ اآلتية 

 1..... - 

ك بما أٌف التصرؼ في السكنات المستفيدة مف  (lxxxv)... " األمكاؿ التي يممكيا المديف ك التي ال يجكز التصرؼ فييا - 5

 فإٌف ىذا يؤدم إلى عدـ جكاز تكقيع الحجر عمييا 12-07 مف القانكف 57إعانات الدكلة غير جائز ك ذلؾ بمكجب المادة 

 كجكد مثؿ ىذا الشرط قد يؤدم إلى أف إلشارة ، مع ا، إذ أٌف الحجر عمييا سيؤدم إلى نقؿ ممكيتيا بطريقة غير مباشرة 

إلى إىدار حؽ الدائنيف في استفاء ديكنيـ ك ذلؾ في حالة عدـ كفاية المنقكالت المممككة مف قبؿ المديف المستفيد مف ىذا 

النكع مف السكنات ، ك ىذا بالرغـ مف أٌف القانكف كاف يحرص دكما عمى منع األشخاص مف اقتضاء ديكنيـ بأنفسيـ ك في 

نفس الكقت يحرص عمى تمكينيـ مف المجكء إلى السمطة المكمفة بتطبيؽ القانكف ك ىي القضاء لكي يتمكف مف الحصكؿ 
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كعند عدـ كفاية المبمغ المٌدخر مقارنة مع الثمف الكاجب دفعو مف قبؿ المستفيد فإٌنو ،  (lxxxvi)عمى حماية تأكيدية لحقو 

الصندكؽ الكطني لمتكفير : " يمكف ليذا األخير المجكء إلى طمب قرض عقارم مف أحد البنكؾ نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ

يو لحجز عؿؿك كضماف قانكني الستيفاء البنؾ لدينو يمكف رىف المسكف ، ك االحتياط، بنؾ التنمية المحمية، بنؾ البركة  

 عف قاعدة عدـ جكاز الحجر عمى الماؿ الممنكع مف التصرؼ ، ك يمجأ البنؾ اعند عدـ الكفاء بالديف ك ىذا يعتبر خركج

لككف ىذا البنؾ مف أصحاب -  إلى التنفيذ عمى العقار رغـ أٌف الحجز العقارم ىك آخر كسيمة جبرية في يد الدائف 

التأمينات العينية بحيث يجكز ليـ التنفيذ مباشرة عمى العقار بغض النظر عف كفاية منقكالت مدينيـ عمبل بأحكاـ المادة 

. (lxxxvii) مف قانكف اإلجراءات المدنية  ك اإلدارية721

.  الدولةةتقييم الشرط المانع من التصرف في السكنات المستفيدة من إعان: الثاني المبحث 

بعد تناكلنا لمفيـك السكنات المستفيدة مف إعانات الدكلة ك آثر الشرط المانع مف التصرؼ عمييا ، سنحاكؿ في ىذا        

المبحث تقييـ الشرط المانع مف التصرؼ مف خبلؿ محاكلة معرفة اليدؼ الذم أراده المشرع بفرضو مثؿ ىذا الشرط ىذا 

مف جية ك مف جية أػخرل سنناقش مدل مشركعية الشرط المانع مف التصرؼ  ك بيذا سنقٌسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف 

 الدكلة كفي المطمب الثاني  ةنتناكؿ في المطمب األكؿ  أىداؼ الشرط المانع مف التصرؼ في السكنات المستفيدة مف إعاف

.  الدكلةةمدل مشركعية الشرط المانع مف التصرؼ في السكنات المستفيدة مف إعاف

 . الدولةةأىداف الشرط المانع من التصرف في السكنات المستفيدة من إعان : المطمب األول

لو جالحديث عف أىداؼ الشرط المانع مف التصرؼ يعيدنا إلى فكرة الباعث المشركع أم السبب الذم فرض مف أ     إف 

ىذا الشرط ك ىك ما سنحاكؿ تكضيحو في ىذا المطمب حيث سنسعى لمحاكلة معرفة اليدؼ الذم أراد المشرع تحقيقو 

 .الشرطبفرضو مثؿ ىذا 

لطالما أرادت الدكلة حؿ أزمة السكف مستعممة في ذلؾ عٌدة كسائؿ حيث عمدت إلى فرض مجمكعة مف الشركط       

:  يجب أف تتكفر في طالب الحصكؿ عمى سكف ك مف بيف ىذه الشركط نجد 

لـ يتحصؿ عمى إعانة مف الدكلة - 2 .أف ال يككف قد استفاد مف تنازؿ عف مسكف تابع لمممكية العقارية لدكلة-  1

 .ال يممؾ ممكية تامة بناية ذات استعماؿ سكني- 3لمسكف مكجية 

 عمى ضركرة إنشاء 142-08 مف المرسـك التنفيذم 59إضافة إلى ىذه الشركط قد نٌص المشرؼ في نص المادة       

لدل الكزير المكمؼ بالسكف بطاقية كطنية لمسكف تدكف فييا كؿ قرارات منح السكنات االجتماعية التساىمية ك السكنات التي 
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يتـ اقتناءىا في إطار البيع باإليجار ك السكنات ذات الطابع االجتماعي ك إعانات الدكلة الممنكحة لشراء ك بناء 

 مف المرسـك المذككر أعبله عمى إنشاء بطاقية معمكماتية عمى مستكل كؿ كالية تدكف 60 ، كما نٌصت المادة (lxxxviii)سكف

 .(lxxxix) 59فييا جميع قرارات منح السكنات المذككرة في الماد 

مف خبلؿ ما سبؽ ذكره يتجمى لنا حرص الدكلة عمى أف ال يستفيد مف ىذه السكنات إاٌل األفراد الذيف ىـ فعبل في      

لكف رغـ كؿ ىذه التدابير التي اتخذتيا الدكلة إاٌل أٌننا نجد بعض ، حاجة ليذا السكف ك لـ تسمح ليـ قدرتيـ الشرائية بذلؾ 

ك التجاكزات مف طرؼ أشخاص ال تتكافر فييـ الشركط السابقة الذكر ك الذيف تمكنكا مف الحصكؿ عمى أكثر  التبلعبات

مف سكف بغرض المتاجرة فييا ، ك ىذا كمو عمى حساب الفئة التي ىي في حاجة ماسة لمحصكؿ عمى السكف ، ك ليذا لجأ 

 سنكات لمنع المضاربة عمى 10 ـ إلى كضع شرط يمنع التصرؼ في السكنات لمدة 2008المشرع في قانكف المالية لسنة 

 يصرفكف النظر عمى فكرة محاكلة االنتيازييفكفيمة بجعؿ األشخاص – ىذه السكنات ، ألٌف مدة العشر سنكات في نظره 

ك باعتبار أٌف اإللزاـ مف أىـ خصائص القاعدة القانكنية ، لحصكؿ عمى سكنات ممكلة مف قبؿ الدكلة بغرض المتاجرة بيا ا

، فحتى يمتـز األفراد باحتراميا البد أف تقترف بجزاء ك ىذا الجزاء يكٌقع مف قبؿ السمطة العامة عمى كؿ مف يخالؼ القاعدة 

 ك ما نٌظمو مف مراسيـ أٌف أشد جزاء يمكف أف يترتب 2008 مف قانكف المالية لسنة 57القانكنية ، ك ما يبلحظ في المادة 

عمى مخالفة الشرط المانع مف التصرؼ ىك جزاء مدني يتمثؿ في فسخ عقد االستفادة مف السكف فمربما كاف مف األحسف 

. تكقيع عقكبة جزائية عمى مف يخالؼ ىذا الشرط مثبل كتكقيع غرامة 

 . الدولةةمدى مشروعية الشرط المانع من التصرف في السكنات المستفيدة من إعان: المطمب الثاني 

يقصد بمبدأ المشركعية بمعناه الكاسع سيادة القانكف أم خضكع جميع األشخاص بما فييا السمطة العامة ىيآتيا ك      

انطبلقا مف ىذا سنحاكؿ مناقشة مدل مشركعية الشرط المانع مف . الدكلةفي أجيزتيا لمقكاعد القانكنية السارية المفعكؿ 

 كقيد عمى حؽ الممكية الذم ىك حؽ محمي دستكريا مف جية ،ك سنتناكؿ أيضا التغيير الذم يعدالتصرؼ ككف ىذا األخير 

األكؿ التغيير في تكييؼ  الفرع استحدثو المشرع في تكييؼ الشرط المانع مف التصرؼ ك ىذا مف خبلؿ فرعيف نتناكؿ في

 .الشرط المانع مف التصرؼ  كفي الثاني الشرط المانع مف التصرؼ اعتداءا عمى حؽ محمي دستكريا

  . التغيير في تكييف الشرط المانع من التصرف:األولالفرع 

استعصى عمى الفكر القانكني في بادئ األمر تقرير صحة الشرط المانع مف التصرؼ ، إذ ىاجـ الفقو في فرنسا      لقد 

 بيذا الشرط لكف مع االعتراؼىذا الشرط عندما ظير في الحياة العممية غير أٌف الكاقع العممي كاف أقكل ، مٌما دفع إلى 
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 ، فبل يكجد مثؿ ىذا فضركرة تكفره عمى مجمكعة مف الشركط مف بينيا أف يرد في عقد ، أم يككف خاضعا إلرادة الطرفي

لكف ما يبلحظ في الشرط المانع مف التصرؼ في السكنات المستفيدة مف إعانات الدكلة ، الشرط إاٌل باتفاؽ الطرفيف عميو 

 ـ ك 2008أٌف المشرع قد جعؿ ىذا القيد قيدا قانكنيا مفركض بقكة القانكف ك ىذا بنصو عميو في قانكف المالية لسنة 

 الذم أٌكد عمى ضركرة كجكد ىذا الشرط عند إبراـ العقكد التكثيقية ، ك بالرغـ مف أٌف ىذا 196-08المرسـك التنفيذم 

الشرط يرد في العقكد التي تتضمف التنازؿ عمى السكنات فإٌف كجكده يفترض أف يككف ناتجا عف اتفاؽ الطرفيف غير أف 

ك السؤاؿ الذم يمكف إثارتو  ، الحاجة الممحة لمسكف تدفع بالمكاطف بقبكؿ أم شرط يفرض عميو مقابؿ الحصكؿ عمى سكف 

 ىؿ اإلعانة التي تمنحيا الدكلة لممستفيد ستخكؿ ليا فرض مثؿ ىذا الشرط ؟ كىؿ األىداؼ :كاآلتيفي ىذا الصدد ىك 

. المرجكة مف ىذا الشرط ترقى إلى درجة قياـ المشرع بتحكيؿ ىذا الشرط مف قيد اتفاقي إلى قيد قانكني ؟

  . الدولة اعتداء عمى حق محمي دستورياة الشرط المانع من التصرف في السكنات المستفيدة من إعان:الثاني الفرع 

 نقطة تحكؿ في الجزائر ، حيث تبنى ىذا الدستكر النظاـ الرأسمالي بعدما كانت الجزائر دكلة 1989شكؿ دستكر       لقد 

 ـ 1996اشتراكية ك ترتب عمى ىذا التغير في النظاـ فؾ الخناؽ عمى الممكية الخاصة  ك تـٌ التأكيد عمى ذلؾ في دستكر 

الممكية الخاصة "  ما يمي  فييا التي جاء52 ـ حيث نٌص عمى حؽ الممكية في المادة 1989الذم جاء بعد دستكر 

ك كما أكضحنا سابقا أٌف حؽ الممكية ىك حؽ التمتع ك التصرؼ في األشياء، أم أٌف حؽ الممكية ال يثبت ،  (xc)" مضمكنة 

مف ىنا يتضح  ، لشخص ما إاٌل إذا اجتمعت السمطات الثبلث في يده ك المتمثمة في االستعماؿ ك االستغبلؿ ك التصرؼ

 ك ذلؾ ككف أٌف الدستكر قد نٌص عمى ىيأتياأٌف حؽ الممكية ىك مف الحقكؽ الكاجب احتراميا مف طرؼ الدكلة ك مختمؼ 

ضركرة حمايتيا فيك يعتبر الضماف األكؿ لمحقكؽ كالحريات ك كؿ القكاعد القانكنية في النظاـ القانكني لدكلة ما يجب أف 

في المادة  الجزائرم إاٌل أٌف المشرع ، كىذا مراعاة لمبدأ التدرج في القكاعد القانكنية      تككف مكافقة لما نٌص عميو الدستكر

اعتدل عمى سمطة مف سمطات حؽ الممكية كالتي قد . 2008قانكف المالية لسنة  المتضمف  12-07قانكف اؿ مف 57

تتمثؿ في سمطة التصرؼ التي تعتبر جكىر حؽ الممكية ، بحيث غيابيا يؤدم إلى االنتقاص مف قيمة حؽ الممكية مٌما 

. يجعؿ المالؾ في مكضع يتساكل فيو مع المنتفع

خاتمة 

إلى أف بعد دراستنا لمكضكع الشرط المانع مف التصرؼ في إطار السكنات المستفيدة مف إعانات الدكلة تكصمنا      

السكنات خاصة تتعمؽ ب لكٌنو تناكلو في نصكص  شرع الجزائرم لـ ينظـ الشرط المانع مف التصرؼ في األحكاـ العامةالـ
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خكؿ ليا فرض مثؿ ىذا الشرط عمى تمكضع قكة  في  التي جعمتيا ةاإلعافتمؾ  الدكلة بيدؼ التمميؾ ، ةالمستفيدة مف إعاف

. المستفيديف 

 عمى كجكد ىذا الشرط ىك امتناع التنازؿ عف ىذه السكنات إال في حالة تبترم ذماؿ األكؿ  القانكني يتمثؿ األثرك       

كفاة المستفيد ك بالتالي انتقاؿ التركة إلى الكرثة ك يبقى السكف الممنكع مف التصرؼ مممككا عمى الشيكع إلى غاية انتياء 

أٌما األثر الثاني لمشرط المانع مف التصرؼ ، سنكات ، ألٌف قسمتو بيف الكرثة مف شأنيا أف تؤدم إلى نقؿ ممكيتو 10مٌدة 

ىك امتناع الحجز عمييا رغـ كجكد ديف مستحؽ األداء ، غير أٌف ىناؾ استثناء ؼفي السكنات المستفيدة مف إعانات الدكلة 

لتكممة ثمف السكف الممكؿ مف – يمكف فيو الحجز عمى ىذه السكنات ك يككف ذلؾ مف قبؿ البنؾ الذم منح قرضا لممستفيد 

 .في حالة عدـ تسديده ليذا القرض – طرؼ الدكلة 

اآلثار المترتبة عف الشرط المانع مف التصرؼ يتجمى لنا اليدؼ الذم أراده المشرع مف كضع ىذا ىذه مف خبلؿ         

مف أجؿ تحقيؽ الربح ، لكٌنو في نفس الكقت فرض  فيو  المتاجرة كمنع المستفيد مف السكف مف بيع مسكنو كىك الشرط ، 

 لبلنتقاؿ سنكات ، حتى ك لك كانت الظركؼ ك العكامؿ المحيطة بالمستفيد تدفعو 10عميو البقاء في نفس المسكف ك لمدة 

  مف القيمة المالية لمسكف 1/4 كالتي تقدر فيؿ اإلعانة التي تقدميا الدكلة ،أك سكء الجكارمقر عممو  مف مسكنو كتغيير 

تخكؿ ليا فرض مثؿ ىذا الشرط بمكجب نص قانكني مٌما أٌدل إلى تحكيمو مف قيد إرادم إلى قيد قانكني  ك بالتالي حرماف 

أٌف الدستكر يضمف حماية حؽ باعتبار المستفيد مف حٌقو في التصرؼ ك ىك ما يعتبر مساسا بحؽ منصكص عميو دستكريا 

، يمنع مف خبلليا التبلعبات ك المتاجرة في غير ىذه كاف األجدر بالمشرع أف يجد كسيمة أخرل الفردية ، كالممكية 

 في التصرؼ عندكذلؾ مف خبلؿ إنشاء لجاف لمراقبة ىكية شاغمي ىذه المساكف ، ك ة ػالسكنات المستفيدة مف إعانات الدكؿ

 المؤرخ 308-94التنفيذم رقـ المرسـك  المحدد لكيفيات تطبيؽ  القرار الكزارم المجاف مف خبلؿتمؾىذه السكنات تتدخؿ 

 .لؤلسر المحدد لقكاعد تدخؿ الصندكؽ الكطني لمسكف في مجاؿ الدعـ المالي 1994 أكتكبر 4في 

 قائمة المراجع

 المؤلفات  :أوال

 الثانية، الطبعة عماف، التكزيع،  دار الثقافة لمنشر ك األكؿ، بالممكية، الكتا حؽ سكار، محمد كحيد الديف الدكتكر - 01

1997. 

 .2000الدكتكر أحمد خميؿ، أصكؿ التنفيذ الجبرم، بدكف رقـ طبعة، الدار الجامعية، بيركت، لبناف،  - 02
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 .2009الدكتكر عبد الرحمف بربارة ، طرؽ التنفيذ ، الطبعة األكلى ، منشكرات بغدادم ، الجزائر ،  - 03

  القانونيةالنصوص : ثالثا 

 القوانين واألوامرـ  أ

 المعدؿ ك المتمـ    1996 نكفمبر 28دستكر  د  –01

 المؤرخة 78المتضمف القانكف المدني، الجريدة الرسمية العدد  1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58ػػ75 رقـ األمر - 02

 .المتمـ المعدؿ ك ،30/09/1975في 

، الجريدة الرسمية العدد 2001 المتضمف قانكف المالية لسنة 2000 ديسمبر 23 المؤرخ في 06-2000القانكف  - 03

. 2000 ديسمبر 24 المؤرخة في80

 82، الجريدة الرسمية العدد 2008 المتضمف قانكف المالية السنة 2007 ديسمبر 30 المؤرخ في 12-07القانكف  - 04

 .2007 ديسمبر 31المؤرخة في 

 المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية   ك اإلدارية ، الجريدة 2008 فيفرم 25 المؤرخ في 09-08القانكف رقـ  - 05

 . 2008 أفريؿ 23 المؤرخة في 21الرسمية العدد 

  المراسيم والقرارات الوزاريةب ـ 

 المحدد لقكاعد تدخؿ الصندكؽ الكطني لمسكف في 1994 أكتكبر 4 المؤرخ في 308-94المرسـك التنفيذم رقـ  - 01

. 1994 أكتكبر 16 المؤرخة في 66مجاؿ الدعـ المالي لؤلسر، الجريدة الرسمية العدد 

 المتعمؽ بإصدار نص تعديؿ الدستكر المصادؽ عميو 1996 ديسمبر 7 المؤرخ في 438-96المرسـك الرئاسي  - 02

 .1996 ديسمبر 8 المؤرخة في 76، الجريدة الرسمية العدد 1996 نكفمبر 28في استفتاء 

 يحدد شركط شراء المساكف المنجزة بأمكاؿ عمكمية في 2001 أبريؿ 23 المؤرخ في 105-01المرسـك التنفيذم  - 03

 .2001 أبريؿ 29 المؤرخة في 25البيع باإليجار، الجريدة الرسمية العدد  إطار

 المحدد لشركط ك كيفيات التنازؿ عف األمبلؾ العقارية 2003 أكت 7 المؤرخ في 269-03المرسـك التنفيذم  - 04

 ، الجريدة الرسمية العدد 2004 يناير 01لمدكلة ك لدكاكيف الترقية كالتسيير العقارم المكضكعة حٌيز االستغبلؿ قبؿ  التابعة

  .2003أكت  13 المؤرخة في 48
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  ، الجريدةاإليجارم السكف العمكمي ح المحدد لقكاعد مف2008 مام 11 المؤرخ في 142- 08المرسـك التنفيذم -  05

 .2008 مايك 11 المؤرخة في 24الرسمية العدد 

 يحدد شركط إعادة التنازؿ عف المساكف االجتماعية 2008 يكليك 6 المؤرخ في 196 - 08المرسـك التنفيذم رقـ  - 06

 المؤرخة 38مف طرؼ الدكلة ك السكنات المستفيدة مف إعانات الدكلة الكتساب الممكية ، الجريدة الرسمية ، العدد  الممكلة

 .2008 يكليك 9في 

   2000 نكفمبر15القرار الكزارم المشترؾ  بيف كزارتي السكف كالعمراف ك المالية الصادر بتاريخ  - 07

 المحدد لكيفيات 2008 سبتمبر13القرار الكزارم المشترؾ  بيف كزارتي السكف كالعمراف ك المالية الصادر بتاريخ  - 08

 المحدد لقكاعد تدخؿ الصندكؽ الكطني لمسكف في 1994 أكتكبر 4 المؤرخ في 308-94التنفيذم رقـ المرسـك  تطبيؽ

 .مجاؿ الدعـ المالي لؤلسر
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 إصـالح المنظـومة التـربـويـة

  واقع وتحديات

عبذ الحفيظ تحريشي .د

 جبهعت بشبر

 
 :         الممخص

  تكاجو المدرسة الجزائرية تحديات كبيرة ال تخص كظيفتيا التربكية فحسب، بؿ تتعمؽ أيضا بصياغة مشركع   

مجتمع الغد، الذم يرتكز أساسا عمى المتعمـ القادر عمى التكٌيؼ مع المستجدات كاالستفادة منيا في تطكير ببلده، كيأخذ 

 .ىذا المشركع بعيف االعتبار عمى المستكل المحمي التحٌكالت السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية التي تعيشيا الجزائر

 

Résumé:       

     L’école algérienne affronte des défis énormes non  seulement au niveau de sa 

fonction éducative, mais aussi en ce qui concerne un future projet  de la société, qui se base 

sur un apprenant capable de s'adapter aux changements actuels et les exploiter dan le cadre du 

développement de son pays, et ce projet prend en considération les reformes politiques, 

sociales et économiques qui l'Algérie vient de vivre. 

 

الص - حُٔ٘طِوخص  :  - حٌُِٔخص حُٔلظخك٤ش ّٞ - حُظو٤٤ْ - حُٜٔ٘خؽ- حُظؼ٤ٔ٤ِش - افالف  - حُٔ٘ظٞٓش حُظشر٣ٞش - حُظل

 .حُظٔذسط –حإلعظشحط٤ـ٤ش -حإلؿشحءحص 

: مقدمة

يتشكؿ كؿ نظاـ مف أقساـ متفاعمة فيما بينيا تيدؼ إلى تحقيؽ غايات، كما لو أىداؼ يرمي إلى تجسيدىا كبيئة 

فتركيبو ىرمي يجمع بيف كؿ عناصر النظاـ أك المنظكمة كيربط بينيا . تحدده كىكية تمٌيزه، كلو سمطات كمسؤكليات مختمفة

  جامعة بشارحوليات
Annales de l’Université de Bechar 

N° 11, 2011, 11 العدد 
ISSN : 1112-6604 
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تمؾ المكٌكنات »:يمكف تعريؼ المنظكمة التربكية الجزائرية بأنيا. مف جية كيصؿ بينيا كبيف المحيط مف جية أخرل

كالتكجييات السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية ... األساسية كالمتفاعمة كفقا لممرجعية المبنية في مختمؼ دساتير الجزائر

لمجزائر في ظؿ التعددية كاالنفتاح االقتصادم كالمحافظة عمى ىكية الشعب الجزائرم كأصالتو كقيىمو كالتي تيدؼ إلى 

، فيي مجمكعة الكسائؿ البشرية كالمادية التي (1 )«تككيف الفرد الجزائرم المتشبع كالمعتز بثقافتو كالمتفتح عمى عصره

. تتكفؿ بتربية أفراد األمة بتفكيض مف المجتمع

 : دواعي اإلصالح.1

  إف رىانات الببلد منذ االستقبلؿ في إصبلح منظكمة التربية كالتككيف تمحكرت في ثبلثة أبعاد أساسية 

: ىي

 البعد الكطني 

 البعد الديمقراطي 

 البعد العصرم. 

 فرفعت 1962-09-15  كقد حققت المنظكمة التربكية نتائج معتبرة منذ تنصيب لجنة إصبلح التعميـ في 

نسب التمدرس في مختمؼ المراحؿ التعميمية كزادت عدد اليياكؿ كالمؤسسات التربكية خاصة في ىذه السنكات األخيرة 

كقامت بجزأرة التعميـ، لكف مع ذلؾ سجمت جممة مف االختبلالت كالتحٌكالت الداخمية كالخارجية التي استدعت تصكر سياسة 

: تربكية جديدة نذكر منيا

 :في مجال التربية الوطنية-أ

:  تبايف نسبة التمدرس

 حيث ما زالت بعض المناطؽ مف الكطف تسجؿ نسبا متفاكتة في نسبة التمدرس بيف الذككر كاإلناث ألسباب 

. اجتماعية أك اقتصادية أك جغرافية

:  قمة اليياكؿ كالمؤسسات التربكية
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  تسعى الدكلة جاىدة لتكفير المؤسسات المدرسية، كقد نجحت في الفترة األخيرة في إنجاز مشاريع كثيرة 

كتـ تزكيدىا بكؿ المستمزمات التي مف شأنيا تحسيف األداء المدرسي، لكف رغـ كؿ ىذا ما زالت تسجؿ بعض النقائص 

: (2)تتعمؽ بػ

 استعماؿ اليياكؿ إلى أقصى الحد بالمجكء إلى نظاـ الدكاميف .

  حجرات الدراسة  اكتظاظ. 

 المؤسسات المدرسية مف طكر آلخر  المجكء إلى تحكيؿ . 

 عدـ استعماؿ بعض المنجزات بسبب النزكح الريفي نحك المدف. 

 استعماؿ المنجزات المكجكدة بدكف المرافؽ الضركرية. 

 عدـ احتراـ معايير البناءات المدرسية. 

 ارتفاع كمفة اإلصبلحات الكبرل. 

 تدىكر كضعية المنشآت المدرسية. 

  إف مستكل التأىيؿ العممي كالبيداغكجي لممعمميف ال يزاؿ غير مقبكؿ رغـ تسجيؿ نسب تأطير كافية في 

: التعميـ األساسي، كلعؿ مف أسبابو ما يأتي

عف طريؽ التعييف بعد اجتيازىـ )نقص التككيف البيداغكجي خاصة بالنسبة لممكظفيف في ىذا القطاع-

 .(لمقاببلت الفحص أك االمتحانات

 .عدـ فعالية التككيف كتحسيف المستكل الفتقادىا لمتشخيص-

  أثرت نكعية التعميـ في نسبة المردكد الداخمي لمنظاـ التربكم، فمعظـ المتعمميف الجزائرييف يجدكف 

، حيث تعاني المدرسة مف برامج كثيفة (3)صعكبات في تكظيؼ معارفيـ العممية عند حؿ المشكبلت داخؿ القسـ كخارجو

. كمكاقيت ثقيمة كنقص في التكفؿ بالمتمدرسيف الذيف يعانكف مف صعكبات في التعمـ

 :التحوالت الداخمية والخارجية-  ب
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  تكاجو المدرسة الجزائرية تحديات كبيرة ال تخص كظيفتيا التربكية فحسب بؿ تتعمؽ أيضا بصياغة 

مشركع مجتمع الغد الذم يرتكز أساسا عمى المتعمـ القادر عمى التكٌيؼ مع المستجدات كاالستفادة منيا في تطكير ببلده، 

كيأخذ ىذا المشركع بعيف االعتبار عمى المستكل المحمي التحٌكالت السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية التي تعيشيا الجزائر، 

: (4)كأىـ ىذه التحديات ما يأتي

 انتقاؿ الجزائر مف نظاـ الحزب الكاحد إلى التعددية الحزبية. 

 النمك الديمغرافي الكبير في عدد السكاف. 

 ارتفاع نسبة البطالة. 

 العجز الكبير في السمع كالخدمات األساسية. 

 بركز ثقافة اليأس كالشؾ كاإلقصاء. 

 تفشي ظاىرتي التطرؼ كالعنؼ. 

 عدـ االىتماـ بالعمؿ كاإلنتاج. 

  يشيد العالـ المعاصر تطكرا كبيرا في كافة األصعدة كفي مختمؼ المجاالت مما ينعكس أثره  عمى 

المشركع التربكم الذم يسعى جاىدا إلى مكاكبة ىذا التطٌكر بإصبلح مناىجو كمفاىيمو كتكييفيا مع المتغيرات الجديدة 

الناشئة عف التقدـ العممي كتطبيقاتو التكنكلكجية، كما يصاحبو مف قابمية الفرد كالجماعة إلدراؾ المنجزات الحضارية ليذا »ك

 حتى (5)«التقدـ يستمـز أدكار لكافة التنظيمات االجتماعية كالمينية في بناء شخصيات أبناء األمة كتككينيـ ثقافيا كمينيا

التحميؿ، كالتركيب ... االستدعاء كاالستيعاب كالتفسير كالمبلحظة كالتطبيؽ كالمقارنة كالتصنيؼ،»يمتمككف القدرة عمى 

.  (6)«كالتقكيـ

  لقد أدل الترابط الكثيؽ بيف جميع بمداف العالـ في مختمؼ المجاالت إلى تبلشي الحدكد الجغرافية القديمة 

لى اتساع حجـ التبادؿ بينيما، كمع  التطكرات التي سادت العالـ في المجاالت العممية كالتكنكلكجية كاالقتصادية »كا 

كالفضائية أصبح العالـ كقرية صغير ببل حدكد اقتصادية أك ثقافية أك سياسية كبذلؾ تزداد مظاىر العكلمة بالدكؿ النامية 

، كأصبح العالـ المعاصر ذا تكجو سياسي يميؿ إلى (7)«الغير مستعدة لما يحدث  مف متغيرات عالمية تؤثر سمبا أك إيجابا
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النمط الغربي بعد سقكط النظاـ الشيكعي كىيمنة األحادية القطبية عمى العالـ، كما ظيرت تكتبلت دكلية لمجابية المنافسة 

. (8)«لف يصمد أماميا إال اقتصاد قكم غايتو اإلنساف»الحرة التي 

  إف الميمة شاقة أماـ المشركع التربكم كليس مستحيمة في تككيف األفراد القادريف عمى تطكير ببلدىـ 

. كانتشالو مف شبح التخمؼ كجعمو قادرا عمى المنافسة كعمى الصمكد في كجو التغيرات كالتحكالت الكطنية كالعالمية

 :تجاىات اإلصالح التربوي ا.2

  تسعى األمـ عمى اختبلؼ إيديكلكجياتيا إلى إصبلح النظاـ التربكم بيدؼ تطكير األداء المدرسي 

كاالستفادة مف اتجاىات التغيير التربكم كالقياـ بمزيد مف المجيكد حكؿ القضايا التعميمية التي كجدت عقبات في تنفيذىا 

كاالستفادة مف المستجدات العممية كالتكنكلكجية كتكظيفيا لترقية األداء التربكم كتحسينو، فاتجاىات التغيير التي يتكقع 

حدكثيا مستقببل انطبلقا مف الممارسات الحالية لعمميات اإلصبلح كالتطكير في المنظكمة التربكية يمكف حصرىا في ستة 

: (9)اتجاىات متكقعة لمتغيير ىي

 كذلؾ : التقدـ الذم تشيده تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ سكؼ يككف لو تأثير قكم عمى األداء المدرسي

بفسح المجاؿ أماـ أفراد األسرة التربكية لئلفادة مف تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ في تحسيف األداء التعميمي 

 .بمختمؼ أبعاده

  ىناؾ احتماؿ أف المدارس سكؼ تكاجييا تحديات عند تحديث بنيتيا التنظيمية فقد تكاجو اإلدارة

 .المدرسية تحديات داخمية أك خارجية

  ىناؾ احتماؿ أف تزداد أعباء دكر القيادات المدرسية مستقببل فيي مطالبة بكاجبات معقدة كمعاينة

األحداث اإلقميمية كالعالمية كتأثيراتيا في األداء المدرسي كمعالجة الخمؿ في التطبيع كالقياـ بدكر الميسر لشركاء 

 .العممية التربكية

  ىناؾ احتماؿ قكم أف تكاجو المدارس أزمة في تمكيميا مستقببل فيتعاظـ دكر الدكلة في تمكيؿ التعميـ

 .فاالعتماد عمى مصدر كاحد في التمكيؿ سكؼ يشكؿ عبئا عمى الدكلة ييضاؼ إلى أعبائيا الكثيرة
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  ىناؾ احتماؿ أف يتـ تكسعة أساسيات التعميـ كزيادتيا لتشمؿ القدرة عمى حؿ المشكبلت كالتعمـ الذاتي

عادة التعمـ إذا لـز األمر كذلؾ لتمكيف التبلميذ مف مكاجية التحديات كالتغيرات المختمفة حاضران  مدل الحياة كا 

 .كمستقببل

 :المنطمقات األساسية لإلصالح التربوي.3

   يعد المعمـ مرتكز اىتماـ المنظكمة التربكية، فيي تكليو عناية خاصة مف أجؿ أف يكتسب الميارات 

. كالمعارؼ كالسمككيات كالكفاءات التعميمية كالبنيكية التي تؤىمو ليصبح مكاطنا صالحا يسيـ في بناء كطنو كازدىاره

  إف المنطمقات التي تستند عمييا معالـ السياسة التربكية كالتي تستخمص بدكرىا مف المبادئ العامة تتمثؿ 

: فيما يأتي

 :المنطمقات التاريخية-أ

 .1954 بياف أكؿ نكفمبر  -

 .1956 كثيقة مؤتمر الصكماـ  -

: المنطمقات التشريعية-ب

 .1996 الدستكر المعدؿ سنة  -

 . المنشئ لممجمس األعمى لمتربية101-96:  المرسـك التنفيذم رقـ -

 التي أككمت ليا ميمة التفكير 2000 تشكيؿ لجنة كطنية إلصبلح المنظكمة التربكية في مام  -

تحسيف نكعية التأطير كالسبؿ التي ينبغي إتباعيا لتطكير : كتقديـ االقتراحات بخصكص ثبلثة مكاضيع ىي

عادة تنظيـ المنظكمة التربكية بكامميا  .العمؿ البيداغكجي كا 

 . كالمتضمف تنظيـ التربية كالتككيف1976 أبريؿ 16 المؤرخ في 09-03:  األمر -

، كىك النص التشريعي الذم 2008 يناير 23 المؤرخ في 04/ 08:  القانكف التكجييي رقـ -

 .يرمي إلى تجسيد المسعى الشامؿ لمدكلة الجزائرية إلصبلح المنظكمة التربكية
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  يضاؼ إلى ىذه المنطمقات األساسية في رسـ السياسة التربكية ما يحتكيو برنامج السيد رئيس الجميكرية 

مف تكجيات بيذا الخصكص، كتستميـ مف ىذه المنطمقات التكٌجيات العامة لممنظكمة التربكية كالغايات التي تتكخى األمة 

. (10 )بمكغيا، كتضبط االستراتيجيات المبلئمة كتحدد اإلمكانات البلزمة لتحقيؽ الغايات المنشكدة

: مالمح اإلصالح.4

يشكؿ التعميـ األساسي المرحمة التعميمية اإلجبارية كالمجانية التي تضمف تربية قاعدية لمتبلميذ كتؤىميـ لمكاصمة 

تعميميـ، كلتحقيؽ إصبلح شامؿ لممنظكمة التربكية تستجيب لتطمعات األمة في إعادة بنائيا ككحدة متكاممة في أىدافيا 

 :كمحتكياتيا ال بد مف العناية بالعناصر اآلتية

 :إصالح األىداف والمناىج والتنظيم - أ

ذ يمثؿ المتعمـ فيو محكر الفعؿ التربكم، إ  يعد التعميـ األساسي مف أىـ انشغاالت الدكلة كالمجتمع 

 سنكات حيث ينسجـ التعميـ مع التكجيات الجديدة 6كيضمف القانكف الحؽ في التمدرس المجاني كاإللزامي لكؿ طفؿ يبمغ 

. (11)السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية

لى    ييدؼ  التعميـ األساسي إلى تنمية شاممة لممتعمـ في المجاؿ الكجداني كالحس الحركي كالمعرفي كا 

كسابو المعارؼ كالميارات كالقيـ التي تؤىمو إلى االندماج في بيئتو، كتسمح لو أيضا بمكاصمة  تمكينو مف لغتو الكطنية كا 

. التعميـ أك االنخراط في الحياة المينية

  يشكؿ إصبلح المناىج التعميمية عنصران ميما في أم مشركع إصبلح يستيدؼ تطكير نكعية التككيف في 

صبلح المناىج  ال يقتصر عمى جانب مف »المدرسة، فتطكير المناىج معناه المساىمة في تطكير كبناء رجؿ المستقبؿ، كا 

بؿ يشمؿ كؿ ذلؾ مف حيث إستراتيجية اإلصبلح في حد ذاتيا، ثـ مف حيث غاياتيا ... جكانبيا دكف األخرل

، فيي تصاغ مف مبادئ كمقكمات الشخصية الجزائرية كمكٌكناتيا األساسية، كتستفيد مف نتائج البحكث (12)«كأدكاتيا

. العممية كالبيداغكجية كالتكنكلكجية

:   يشمؿ اإلصبلح المناىج كمككناتيا األساسية المتمثمة في
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 األىداؼ  بمجاالتيا كمستكياتيا. 

 المحتكيات. 

 األنشطة. 

 التقكيـ كأنكاعو كأساليبو كأدكاره. 

 الطرائؽ التي تكجو أنشطة التعميـ كالتعٌمـ. 

 الكسائؿ المساعدة عمى التعمـ. 

  سمح تنظيـ المدرسة األساسية في شكؿ المدرسة األساسية المندمجة بإقامة التنسيؽ البيداغكجي كاإلدارم 

بيف المدارس االبتدائية كبيف المدارس اإلكمالية، أما في مستكل المضاميف فإنو ما زاؿ مفصكال بيف المرحمتيف مما يستدعي 

عادة تقسيميا إلى  إعادة بناء ىذيف الجزأيف لتحقيؽ كحدة مضمكف تعميـ مناىج المدرسة األساسية ذات التسع سنكات كا 

، كتنظـ المدرسة األساسية المندمجة بشكؿ خاص يراعي الكحدة كاالنسجاـ كالتناسؽ في التنظيـ اإلدارم (13)أطكار

كالتربكم، كاعتماد مشركع المؤسسة في المؤسسات التربكية يضمف مشاركة كؿ أطراؼ الجماعة كالكسائؿ الحديثة، كيشجع 

. الجيد الخبلؽ كالمبادرة في الترقية اإلدارية

 :تكوين المكونين  - ب

  يرتكز تطبيؽ إستراتيجية جديدة في اإلصبلح التربكم عمى تككيف المككنيف باعتباره أىـ عنصر في 

نجاحيا كىذا ما يستدعي االىتماـ بتككيف المككنيف كذلؾ بإدخاؿ التعديبلت البلزمة عمى العممية التككينية كتجاكز العقبات 

: (14)التي تقؼ أماـ عمميات التحسيف كاإلقباؿ الكاعي عمى التككيف المبرمج، كلعؿ مرد ذلؾ إلى األسباب اآلتية

 نقص التككيف القاعدم الستيعاب مضاميف برامج التككيف. 

 تقدـ سف األغمبية يطرح صعكبة فيـ كتطبيؽ محتكيات التككيف المقترحة. 

 ذىنية التقميد المتأصمة. 

 انعداـ الحكافز المشجعة. 
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  يقع العبء األكبر عمى المعمـ في تربية التبلميذ كتنشئتيـ تنشئة سميمة تؤىميـ لمجابية تحديات العصر، 

مما يستكجب االىتماـ بتككينو كتحديد شركط أىميتو لمينة التعميـ كتكفير المناخ المناسب لمقياـ بعممو دكف أف ننسى العناية 

. التامة بأفراد األسرة التربكية خاصة المفتش كالمدير

: (15)  يجب أف تراعي سياسة التككيف مبادئ أساسية أىميا

 الشمكلية في التككيف كالتكيؼ كالمركنة في برامجو. 

 إشراؾ المككنيف في برامج التككيف. 

 جعؿ التككيف عممية مستمرة. 

  تكفؿ الدكلة بكؿ حاجيات التككيف. 

:   يستند التككيف عمى كيفيتيف أساسيتيف ىما

 (التككيف األكاديمي ألتأىيمي لممينة)التككيف األكلي 

 كىك التككيف المستمر الذم قد يأخذ صيغان عديدة لمرفع مف مستكل تأىيؿ : التككيف في أثناء الخدمة

 :المككنيف في مادة التخصص، مثؿ

o التككيف عف بعد. 

o التككيف الذاتي. 

o التككيف الدكرم. 

  يستدعي ىذا اإلصبلح تجنيد كؿ المعنييف كتكعية المككنيف بأىمية المسعى في تطكير المنظكمة 

. التربكية كتحسينيا لتضطمع بمسؤكلياتيا الجساـ في التربية كالتعميـ

:  عالقة المدرسة بالمحيط- جـ

  يساعد المحيط المدرسي عمى تحقيؽ مياـ المدرسة كتأدية رسالتيا كالمساىمة في نمك التبلميذ جسميا 

فالمحيط مصدر أساسي لتزكد الطفؿ بالمعمكمات كتكسيع أفؽ كتنمية مداركو، كعمى المدرسة أف تعمؿ » كفكريا كاجتماعيا 
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عمى إضفاء االنسجاـ عمى ىذه المعمكمات كتصحيحيا كتنظيميا لتحقيؽ األىداؼ السمككية، كالمحيط إما اجتماعي أك 

.  (16)«اقتصادم أك بيئي

  تساىـ العبلقة بيف المدرسة كمحيطيا في عممية االكتشاؼ كالتعمـ كتنمية سمكؾ التمميذ كتقكيمو حيث 

تسعى الرؤية الجديدة لعممية اإلصبلح إلى تخطي معيقات تجسيد العبلقة الحقيقية بيف المدرسة كمحيطيا، كذلؾ بجعميا 

مرنة كفعالة تكسب الفصؿ التربكم حيكية كنشاط، كتراعي خصائص عبلقة التمميذ بمحيطو حتى يتمكف مف مسايرة تحديات 

:  العصر، كال تقتصر تربية الناشئة عمى المدرسة فقط، بؿ تككف في أنكاع أخرل مف الكسط منيا

: كالذم يضـ: المحيط االجتماعي

 األسرة . 

 جمعية أكلياء التبلميذ . 

 الجمعيات الثقافية كالرياضية . 

 الجماعات المحمية . 

 المؤسسات اإلدارية كاالجتماعية كالثقافية . 

 المنضمات ككسائؿ اإلعبلـ . 

: المحيط االقتصادم

: المحيط البيئي

: (17)  يتطمب تجديد العبلقة بيف المدرسة كمحيطيا ما يأتي

 متطمبات تربكية كبيداغكجية. 

 متطمبات تنظيمية. 

 متطمبات بشرية. 

 متطمبات مادية كمالية . 
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  :أسس المدرسة الجزائرية. 5

: (18)حدد القانكف التكجييي األحكاـ المطبقة عمى المنظكمة التربكية الكطنية فيما يتعمؽ بػ

 :الغايات - أ

لى تككيف    يرمي النظاـ التربكم إلى بناء مجتمع متكافؿ متماسؾ معتز بأصالتو ككاثؽ بمستقبمو، كا 

كسابو الكفاءات كالقدرات، فرسالة المدرسة الجزائرية تتمثؿ في تككيف مكاطف مزكد بمعالـ كطنية أكيدة، شديد  المكاطف كا 

التعمؽ بقيـ الشعب الجزائرم، قادر عمى فيـ العالـ مف حكلو كالتكيؼ معو كالتأثير فيو، كمتفتح عمى الحضارات 

: ، كتسعى التربية بيذه الصفة إلى تحقيؽ الغايات اآلتية(2المادة )العالمية

 . تجذير الشعكر باالنتماء لمشعب الجزائرم في نفكس أطفالنا كتنشئتيـ عمى حب الجزائر -

 .تقكية  الكعي القكمي كالجماعي باليكية الكطنية -

كتقكية تعمؽ ىذه ...  كمبادئيا النبيمة لدل األجياؿ الصاعدة1954ترسيخ قيـ أكؿ نكفمبر  -

 .األجياؿ بالقيـ التي يجٌسدىا تراث ببلدنا التاريخي كالجغرافي كالديني كالثقافي

 .تككيف جيؿ متشبع بمبادئ اإلسبلـ كقيمو الركحية كاألخبلقية كالثقافية كالحضارية -

 .ترقية قيـ الجميكرية كدكلة القانكف -

إرساء ركائز مجتمع متمسؾ بالسمـ كالديمقراطية، متفتح عمى العالمية كالرقي كالمعاصرة،  -

.  كمساعدة التبلميذ عمى امتبلؾ القيـ التي يتقاسميا مع المجتمع الجزائرم

 :ميام المدرسة - ب

 .   تضطمع المدرسة بمياـ التعميـ كالتنشئة االجتماعية كالتأىيؿ

:  في مجاؿ التعميـ
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تقـك المدرسة في مجاؿ التعميـ بضماف تعميـ ذم نكعية يكفؿ التفتح الكامؿ كالمنسجـ كالمتكازف لشخصية التبلميذ 

، (4المادة)بتمكينيـ مف اكتساب مستكل ثقافي عاـ ككذا معارؼ نظرية كتطبيقية كافية قصد االندماج في مجتمع المعرفة

: لذلؾ يتعيف عمى المدرسة القياـ باألمكر اآلتية

ضماف اكتساب التبلميذ معارؼ في مختمؼ مجاالت المكاد التعميمية كتحكميـ في أدكات  -

 .المعرفة

 .إثراء الثقافة العامة لمتبلميذ بتعميؽ عمميات التعٌمـ ذات الطابع العممي كاألدبي كالفني -

 .تنمية قدرات التبلميذ الذىنية كالنفسية كالبدنية كالتكاصمية -

 .ضماف تككيف ثقافي في مجاالت الفنكف كاآلداب كالتراث الثقافي -

تزكيد التبلميذ لكفاءات مبلئمة كمتينة كدائمة مما يتيح ليـ التعٌمـ مدل الحياة كالمساىمة فعميا  -

 .فييا

 .ضماف التحكـ في المغة العربية -

 .ترقية تعميـ المغة األمازيغية -

 .تمكيف التبلميذ في التحكـ في لغتيف أجنبيتيف عمى األقؿ -

 .إدماج تكنكلكجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ الحديثة في محيط التبلميذ كفي أىداؼ التعميـ كطرائقو -

منح جميع التبلميذ إمكانية ممارسة النشاطات الرياضية ك الثقافية ك الفنية كالترفييية،  -

. كالمشاركة في الحياة المدرسية كالجماعية

 : في مجاؿ التنشئة االجتماعية

  تقـك المدرسة باالتصاؿ الكثيؽ مع األسرة التي تعتبر امتدادا ليا بتنشئة التبلميذ عمى احتراـ القيـ 

فتسعى (3المادة )الركحية كاألخبلقية كالمدنسة لممجتمع الجزائرم كالقيـ اإلنسانية ككذا مرحمة قكاعد الحياة في المجتمع 

: المدرسة في ىذا المجاؿ إلى القياـ بما يأتي

o تنمية الحس المدني لدل التبلميذ كتنشئتيـ عمى قيـ المكاطنة. 

o منح تربية تنسجـ مع حقكؽ الطفؿ كحقكؽ اإلنساف. 
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o تنمية ثقافة ديمقراطية لدل التبلميذ. 

o تكعية األجياؿ الصاعدة بأىمية العمؿ. 

o إعداد التبلميذ بتمقينيـ آداب الحياة الجماعية. 

o  تككيف مكاطنيف قادريف عمى المبادرة كاإلبداع كالتكٌيؼ كتحمؿ المسؤكلية في حياتيـ الشخصية كالمدنية

 .كالمينية

 :في مجاؿ التأىيؿ

o  تقـك المدرسة في مجاؿ التأىيؿ بتمبية الحاجيات األساسيات لمتبلميذ كذلؾ بتمقينيـ المعارؼ كالكفاءات

 : التي تمكنيـ مف (6المادة )األساسية 

o ∆إعادة استثمار المعارؼ كالميارات المكتسبة كتكظيفيا . 

o ∆االلتحاؽ بتككيف عاؿو أك ميني أك بمنصب شغؿ يتماشى كقدراتيـ كطمكحاتيـ  .

o ∆التكيؼ باستمرار مع تطكر الحرؼ كالميف ككذا مع التغيرات االقتصادية كالعممية كالتكنكلكجية  .

o ∆االبتكار كاتخاذ المبادرات  .

o ∆ استئناؼ دراستيـ أك الشركع في تككيف جديد بعد تخرجيـ مف النظاـ المدرسي ككذا االستمرار في 

 .التعمـ مدل الحياة بكؿ استقبللية

 :المبادئ األساسية لمتربية الوطنية- جـ

o محكر اىتماـ العممية التعميمية كمركز انشغاؿ السياسة التربكية، (المتعمـ)يعد التمميذ 

o  إف التربية أكلكية أكلى لمدكلة التي تسير عمى تجنيد الكفاءات كالكسائؿ الضركرية لمتكفؿ بالطمب

 (.8المادة )االجتماعي لمتربية الكطنية كاالستجابة لحاجات التنمية الكطنية

  تتكفؿ الجماعات المحمية بالطمب االجتماعي لمتربية الكطنية فتسير عمى بناء المؤسسات التي تساعد 

عمى تحقيؽ األىداؼ التعميمية، كتضمف الدكلة الحؽ في التعميـ لكؿ الجزائرييف دكف تمييز مع ضماف تكافؤ الفرص فيما 

. (19)يتعمؽ بظركؼ التمدرس كمكاصمة الدراسة ما بعد التعميـ األساسي
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  يستفيد التبلميذ المعكزكف مف إعانات متعددة مف الدكلة تخص المنح المدرسية كالتغذية كاإليكاء كالنقؿ 

كالصحة المدرسية كما يطمب مف األكلياء المساىمة في تغطية بعض المصاريؼ المتصمة بالتمدرس دكف المساس بمجانية 

(. 13المادة )التعميـ 

  تعتبر المدرسة الخمية األساسية لممنظكمة التربكية الكطنية، كىي الفضاء المؤمف إليصاؿ المعارؼ 

 .كما يجب أف تككف المدرسة بعيدة عف كؿ تأثير إيديكلكجي أك سياسي أك حزبي يتبلعب بمصير التبلميذ (16المادة )كالقيـ

  يحدد التنظيـ شركط الدخكؿ إلى المدارس ككيفية استعماليا كحمايتيا، كتعتمد التربية الكطنية عمى 

. القطاع العمكمي كالمؤسسات الخاصة لمتربية كالتعميـ المصرح لو بممارسة ىذا النكع مف النشاط

 :الخاتمة

دفع بالدكلة ؼكرثت الجزائر عف االستعمار كضعا اقتصاديا كاجتماعيا كثقافيا كارثيا انعكس عمى كؿ مناحي الحياة، 

كحتى تتمكف ىده المنظكمة مف تمبية رىا باستمرار، مالجزائرية إلى بناء منظكمة تربكية جزائرية مع الحرص عمى تطكٌ 

 : طمكحات األمة ضبط القانكف التكجييي غايات السياسة التربكية فيما يأتي

 .تعزيز دكر المدرسة في بمكرة الشخصية الجزائرية كتكطيد كحدة الشعب الجزائرم -

 .ضماف التككيف لكؿ مكاطف -

 .انفتاح المدرسة عمى الحضارات كالثقافات األخرل كاندماجيا في حركة الرقي العالمي -

 .إعادة تأكيد مبدأ ديمقراطية التعميـ -

 .إلزامية التعميـ األساسي -

 .تثميف كترقية المكارد البشرية -

: االحـــاالت

كزارة التربية الكطنية، المعيد الكطني لتككيف مستخدمي التربية، النظاـ التربكم كالمناىج التعميمية، سند تككيني لفائدة :  أنظر      - 

 .11-10: مديرم المدارس االبتدائية، ص

صبلح التعميـ األساسي، مشركع تمييدم، الجزائر، ديسمبر - 2 المجمس األعمى لمتربية، المبادئ العامة لمسياسة التربكية الجديدة كا 

 .11-10:، ص1997

. 69: ، ص2006، 4: فاطمة الزىراء أغبلؿ ، اإلصبلح التربكم في الجزائر، مجمة الباحث ، العدد: أنظر-3
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صبلح التعميـ األساسي، ص: أنظر-4 . 15: المجمس األعمى لمتربية، المبادئ العامة لمسياسة التربكية الجديدة كا 

محمد األصمعي محركس سميـ، اإلصبلح التربكم كالشراكة المجتمعية المعاصرة مف المفاىيـ إلى التطبيؽ، دار الفجر، القاىرة، -5

 .25: ، ص205، 1: مصر، ط

 .17: ، ص2008، 1: غساف يكسؼ قطيط، استراتيجيات تنمية ميارات التفكير العميا، دار الثقافة، عماف، األردف، ط-6

 .38: ، ص2008/ 1: محمد جاد أحمد، التجديد التربكم في التعميـ قبؿ الجامعي، دار العمـ كاإليماف، اإلسكندرية، مصر، ط-7

 .16: المجمس األعمى لمتربية، المرجع السابؽ، ص-8

، 1: آليات تحسينيا، عالـ الكتب، القاىرة، مصر، ط-إدارتيا–السيد عبد العزيز البيكاشي، المدرسة الفاعمة مفيكميا : أنظر-9

 .102-101: ، ص2006

صبلح التعميـ األساسي، المجمس األعمى لمتربية، مشركع تمييدم، ص:أنظر-10  .19:المبادئ العامة لمسياسة التربكية الجديدة كا 

 .31: المجمس األعمى لمتربية، المرجع السابؽ، ص: أنظر-11

. 28: ، ص1رمضاف أرزيؿ كمحمد حسكنات، نحك إستراتيجية التعميـ بمقاربة الكفاءات، ج -12

 .39: المجمس األعمى لمتربية، المرجع السابؽ، ص: أنظر-13

 .34: رمضاف أرزيؿ كمحمد حسكنات، المرجع السابؽ، ص-14

 .54-53: المجمس األعمى لمتربية، ص: أنظر-15

1
. 80: المجمس األعمى لمتربية، ص - 6

 .96: المرجع نفسو، ص- 17

، المتضمف القانكف التكجييي لمتربية الكطنية، الجريدة الرسمية 2004 يناير 23 المؤرخ في 04-08: القانكف رقـ: أنظر- 18

 .2008، سنة 4: لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد

. 11-10-9: القانكف التكجييي، المرجع السابؽ، المكاد: أنظر- 19     
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 دراسة  لوثائق  من  أرشيف  بمدية  لمقنادسة

 -رفقيقي محمد الكبي: أ

  جامعة بشار

 : الممخص 

ىذه الدراسة ىي بمثابة مقدمة كخطكة أكلية نحك مشركع بحث عممي أكاديمي يتناكؿ بالدراسة العممية     

كالمكضكعية التراث األرشيفي المتكاجد عمى مستكل المؤسسات اإلدارية كالعسكرية كاالقتصادية كالثقافية في الجنكب الغربي 

الجزائرم ، بما في ذلؾ منطقة الساكرة ، كنظرا لضخامة حجـ األرشيؼ المتكفر في تمؾ المؤسسات ، فمقد انطمقت في ىذه 

الدراسة مف أرشيؼ بمدية القنادسة بالنظر إلى األىمية االقتصادية كاإلستراتيجية لمدينة القنادسة في المشركع االستعمارم 

الفرنسي  ، كسكؼ تعني ىذه الدراسة بالنكاحي اإلدارية كالسياسية كالعسكرية ،ككذلؾ األكضاع االجتماعية كاالقتصادية، 

 .إضافة إلى المجاؿ الثقافي كالتعميمي كالتربكم

:Résumé    

      Cette étude c’est une introduction, vers un projet de recherche scientifique 

,académique qui consiste à étudier d’une manière scientifique et objective de l’archive , qui se 

trouve dans les establishments militaires , économiques , et  culturels ,dans le sud  oust  de  

l’Algérie , ainsi  que dans toute la région de la saoura . vu l’ampleur  et  le  volume  de  

l’archive  qui s’y  trouve  ,j’ai  entamé  cette  étude de l’archive de kénadsa, vu  son  

importance  économique  et  stratégique  on  ce  qui  concerne le projet  colonial  français . 

cette  étude prend en charge le coté  administratif , politique  et  militaire , ainsi  que  la  

situation  sociale , économique , culturelle, et  éducative . 

 –الشركات -  الجزائر – االستعمار الفرنسي –المؤسسات -  بشار – القنادسة –األرشيؼ  : الكممات المفتاحية

 االقتصادية  -   االجتماعية – العسكرية – السياسية –اإلدارية 

  جامعة بشارحوليات
Annales de l’Université de Bechar 

N° 11, 2011, 11 العدد 
ISSN : 1112-6604 
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 كالمعاصرة، ال ة المعتمدة  في الدراسات األكاديمية الحديثة مف األصكؿ كالمصادر األساسيؼ      يعٌد األرشي

 ة كالسياسية  العسكرمة  الفرنسي  لمجزائر، ألف المؤسسات  االستعمارية  المختمؼؿ  تعمؽ األمر  بمرحمة  االحتبلاسيما  إذ

 ك العسكرية ثـ  تراعي الجكانب اإلدارية ك السياسية  ة ، يحتاج إلى دراسة عميقة كمستمراخٌمفت أرشيفا ضخـ...كالدينية

  مف  مناطؽ  ببلد الساكرة  كالجنكب ا   لمدينة القنادسة ك ما جاكرهةالتعميمي التربكية ك ك حتى، االقتصادية ك االجتماعية 

 ك منو فاف ىذه الدراسة ىي خطكة أكلية،  كمقدمة لدراسة متكاممة تستكعب أرشيؼ المنطقة عمى المدل .الغربي الجزائرم 

 .البعيد

 أك    بسنة ؽ أرشيفا يتعؿتتضمف عمبة كؿ  أف  إذ ،مرتبة زمنيا  في عمب لقنادسة منظـؿ  إف األرشيؼ البمدم    

 تفحص  إال أف،(1962) كالي غاية ما بعد االستقبلؿ 1939عاـ  فيك يبدأ مف.  كاحدة سنة  ما يرتبط  بكغالبا ، سنتيف

. ( 1945ػ1939) ك لذلؾ اكتفيت بدراسة مرحمة الحرب العالمية الثانية ، مدة طكيمة تتطمب دراستيا ك األرشيفية الكثائؽ

  بالقنادسة كخاصة االقتصادية لممؤسسات  ك بالنسبة،       بالنسبة لفرنسا االستعمارية مف جيةةفترة استثنائي عدٌ نيا تأل

  اإلدارمانبالج-  (1  :ةل العناصر التاليإؿ التاريخية لؤلرشيؼ ىذه الدراسة تؼلقد ٌصٌفٌ  ٌ . جية أخرل مف ـشركة المناج

 .تتضمف نتائج الدراسة:  خاتمة * . االقتصاديةاألحكاؿ االجتماعية ك(- 3.  العسكرمميدافاؿ- (2 . ك السياسي

 : الجانب اإلداري والسياسي -1

 ـ 1870 عاـ ل       إف أكؿ اتصاؿ بيف السمطات العسكرية الفرنسية كأعياف الزاكية الزيانية بالقنادسة يعكد إؿ

،    ك تكثٌقت العبلقات "dewipfen" الفرنسية الجنراؿ ة ك كاف يقكد الحمؿ،  حيث كاف عمى رأس الزاكية  محمد عبد اهلل

ك في ىذه المرحمة نشطت عممية . 1913ـ ، ك إلى غاية عاـ 1894عندما تكلى الشيخ إبراىيـ مشيخة الزاكية سنة 

مف " بميادم"، ثـ شٌيد المركز العسكرم الفرنسي 1904البحث المنجمي كشرع في استغبلؿ منجـ فحـ القنادسة منذ عاـ 

 ،ك ىكذا تحكلت القنادسة إلى مركز اقتصادم ك عسكرم استراتيجي 1906 أكتكبر 14طرؼ القكات الفرنسية المحتمة يـك 

  ، كما شرع في بناء ممحؽ المكتب العربي لمقنادسة مبالنسبة  لممستعمر الفرنس

الحاكـ العاـ الفرنسي لمجزائر : -      إف السمـ اإلدارم االستعمارم المعتمد في األرشيؼ يتدرج عمى النحك التالي

قائد مركز مدينة بشار ،كىك المركز المعركؼ بكمكمب . - القائد العسكرم ألقاليـ الجنكب الكىراني بالعيف الصفراء . - 

.-  القنادسة : -  بشار نسبة إلى الجنراؿ ككلكمب الذم أخضع المدينة لبلحتبلؿ، ك تتفرع عف ىذا المركز، المراكز الثبلث

يشرؼ عمى ىذه المراكز ضباط عسكريكف برتبة رائد أك نقيب ، ك في بعض األحياف يصدر . بني عباس.-  بني كنيؼ 
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 ز  بالعيف الصفراء إلى رئيس مركز القنادسة  نظرا ألىمية ىذا المرؾمالقرار مباشرة مف الحاكـ بالجزائر أك القائد العسكر

ك مف خبلؿ القرار الصادر عف الحاكـ العاـ الفرنسي إلى مديرية . االقتصادية ،ك كجكد شركات    ك مؤسسات مستقمة

 :م فإف الفركع  اإلدارية  الثبلث  تككف  مييكمة  عمى النحك اآلت1941 نكفمبر  24أقاليـ الجنكب المؤرخ بػ 

مستشار  : ةيتألؼ مف العناصر التالي:  المجمس –. قائد الفرع:   الرئيس :-فرع  كولومب  بشار يتكون من * 

إلى جانب . ثـ مدير مدرسة الذككر ببشار. بمدم أكركبي لممركز يعيف مف طرؼ الرائد العسكرم لممركز ك قايد  قصر بشار

 . كىما الطبيب ك الميندس الخاص بالبمدية:  المستشاريف التقنييف

رئيس شركة المناجـ : يتألؼ مف : المجمس - قائد المركز الخاص :  الرئيس - : يتكون من : مركز القنادسة * 

ك ىما الطبيب ك ميندس  شركة  : ثـ المستشاريف التقنييف. كمدير مدارس القنادسة . ك قايد القصر القديـ . بالقنادسة

  .المناجـ  بالقنادسة

مستشار بمدم أكركبي :  يتالؼ مف :  المجمس –. قائد المركز: الرئيس - : يتكون  من : مركز بني ونيف * 

 ( . 1)الطبيب : ك قايد المركز ، فالمستشار التقني. ك مدير مدارس بني كنيؼ .معيف مف طرؼ الرائد العسكرم لئلقميـ 

 العسكرم في القيادة كالتسيير، إذ أف فرنسا احتفظت بالنظاـ ط    كالمبلحظ أف ىذه المجالس يغمب عمييا النـ

العسكرم  في  الجنكب الجزائرم ، رغـ أنيا غٌيٌ رت  نمط اإلدارة في الشماؿ  الجزائرم إلى المدني ، ك ىذا األسمكب في 

الجنكب ال يختمؼ  كثيرا عف أسمكب المكاتب العربية، الذم  ظير مع  بداية  االحتبلؿ ، ك مف جية أخرل أبقت السمطة 

 عمى  منصب  القايد ، باعتباره  يمثؿ السمطة األىمية أكالمحمية ، التي  بكاسطتيا يمكف إخضاع الجزائرييف ةاالستعمارم

 .لمسمطة الفرنسية

 : الميدان العسكري (2

  يعتبر منعرج  خطير في التاريخ الفرنسي،  بعد اليزيمة  التاريخية التي  مني  بيا الجيش 1940  إف عاـ    

، ك سقكط  حككمة باريس ، كاىتزاز مكانة  فرنسا في 1940 جكاف 14الفرنسي  أماـ القكات األلمانية النازية  يـك

مستعمراتيا، ك في  ىذه الظركؼ الحالكة تحكلت  شؤكف تسيير الدكلة الفرنسية  إلى  الييئة العميا ألركاف الحرب ،التي 

 جكيمية  13أصدرت عدة تعميمات ك  امريات إلى الجيش الفرنسي ، تحٌثٌ  عمى االنضباط كالصرامة، مثؿ القرار المؤرخ بػ 

كىكذا .   ، الذم  يصؼ الحالة   التي آلت إلييا فرنسا، كيعتبر العسكرييف المرآة العاكسة   لفرنسا الحقيقية (2)1940

جاءت الحرب العالمية الثانية  لتكٌرٌ س  مف ىيمنة  الجيش عمى السمطة الفرنسية ، ك تمنحو  صبلحيات  أكسع  لمتنكيؿ 
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بأبناء المستعمرات ، ك لكف اليزيمة  الفرنسية  أماـ  النازية مف  جية، ك مشاركة أبناء المستعمرات في الحرب مف  جية 

ك .   ك نضجا   اخذ يتنامى طيمة سنكات الحرب العالمية الثانية كاعقابيااثانية،أكسب الحركات الكطنية التحررية نفسا جديد

مف جية ثانية زادت  أىمية المناطؽ العسكرية كاالقتصادية  ، مثؿ القنادسة ، حيث  ارتفعت  الطاقة اإلنتاجية لمنجـ الفحـ 

 .ك زاد عدد العماؿ، خاصة القادميف مف أكركبا باعتبارىا  الميداف الساخف لمحرب

      بما أف القكات البٌرية الفرنسية كانت  تمٌر  بفترة حرجة ،  فإف القرارات كالتعميمات  كانت  تصدر أحيانا عف 

أميراؿ  القكات البحرية ، المحافظ األعمى لفرنسا في إفريقيا  الفرنسية ، مخٌكلة لو مف طرؼ الماريشاؿ قائد الدكلة  

    .، مف اجؿ تنظيـ كضعية الدفاع  ك تمكيف السكاف  الجزائرييف في  حدكد احتياجاتيـ (3)الفرنسية

 مف أىـ القضايا الممٌحة بالنسبة لمسمطة االستعمارية أثناء الحرب ، مسألة الميميشيا الصحراكية المكٌكنة  مف     

 تحت  سمطة  قائد     (األىالي)الجزائرييف  ،حيث  صدرت التعميمات باف يعامؿ ىؤالء مثؿ المدنييف اآلخريف  مف 

  .(4)  في  حؽ ىذه الميميشيا ةفرع المركز كفؽ األكامر الصادر

 أداة لمحركة الكطنية الجزائرية ل      يتضح أف ىناؾ تخكؼ شديد لمسمطات الفرنسية مف تحكؿ ىذه الميميشيا إؿ

 .ضد المصالح الفرنسية، خاصة في أقاليـ الجنكب، حيث يصعب التحكـ في ىكامش كأطراؼ ىذا المجاؿ الفسيح

  تطرح مشكمة التنظيـ اإلدارم  ليذه 1943  مام  28       صدرت  تعميمة أخرل في نفس المكضكع بتاريخ  

 ، التي ال  تخضع  سكل ألكامر إطاراتيا ، ك ليس لسمطة قائد فرع المركز،الذم ال  يمكنو التعرؼ عمى (5)الميميشيا 

 . عبر الياتؼ في الحاالت االستعجاليةؿأسمكب استخداـ ىذه الميميشيا إال  بعد  تقديـ طمب أكاالتصا

 :األحوال االجتماعية واالقتصادية-3

       يعتبر الممؼ االجتماعي كاالقتصادم ىك األكثر حضكرا في األرشيؼ ، نظرا لطبيعة االستعمار الفرنسي، 

الذم  يعتمد أساسا  عمى االستغبلؿ االقتصادم ، كما أف ظركؼ  الحرب العالمية  الثانية زادت  في أىمية ىذا الممؼ ، ك 

المبلحظ أف ىذه الحرب،   ك كذلؾ اليزيمة الفرنسية في  بدايتيا، لـ تحدث  ارتباكا  في السياسة االقتصادية الفرنسية ، بؿ 

 . االقتصاديةةعمى العكس مف ذلؾ أصبح  االىتماـ مكجو نحك تطكير الكضعي

      مف أكثر المسائؿ االقتصادية التي تناكلتيا تقارير ك مناشير ك تعميمات األرشيؼ ، مسالة التمكيف ،أم تزكيد  

، سكاف  قصر القنادسة ، ىناؾ المؤسسات "األىالي"القنادسة بمختمؼ السمع ك المنتجات الضركرية، فإلى  جانب 

االقتصادية  كىي شركة مناجـ الفحـ ك المؤسسات أك كرشات عمؿ  شركة البحر  المتكسط  ك النيجر ، ك ىاتيف الشركتيف  
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مستقمتيف ، إلى  جانب  شركة السكة الحديدية العمكمية ، ك أماـ  تزايد عدد العماؿ  الكافديف  إلى  القنادسة  نتيجة  

ك االستيبلكي ،  ك تشير التقارير إلى أف  عدد عماؿ   ظركؼ  الحرب  ، كاف ال  بٌد  مف  رفع   نسبة التمكيف  الغذائي

  مام  21ك حسب  تقرير .    عامؿ ، فضبل عف  سكاف القصر ك عماؿ المؤسسات األخرل3000شركة المناجـ تجاكز  

  فقد  تـ  تزكيد  القنادسة بمايمي( 6) 1940

مع العمـ أف ىذه المكاد االستيبلكية يتـ .   كمغ 200: القيكة. -  كمغ700: الشام- ,   كمغ4000: السكر- 

   ضبط تسعيرة مختمؼ السمع ة إلى ضركر(7 )1942 أبريؿ 30،  ك يشير التقرير الصادر يـك    مف  الخارجااستيراده

-  العتاد الفبلحي – الجمكد  – العطكر– مبلبس األىالي – األخشاب  –صياغة الذىب  : - المتكفرة في القنادسة ك ىي 

 أثاث – القبعات  ك الجكارب  – البصريات – المبلبس األكركبية – مكاد أشغاؿ  – األقمشة – ( Espadrilles)األحذية 

 .  مكاد البناء– الببلط –مستعممة بالجممة 

 ،إذ إف (8 )       بينما  مجمكعة  أخرل  مف  المناشير  تٌمح  عمى  ضركرة  ترقية الصناعات التقميدية النفعية

، كالجنكب ال يزاؿ  يعتمد عمى الشماؿ أك الخارج  رغـ "األىالي"ىناؾ  حالة  نقص  حاد في صناعة نسيج المبلبس لدل

مكانيات أخرل مف عماؿ  ك حرفييف ، فبإنشاء تعاكنية بيف  " األىالي"أنو يتكفر عمى المادة  األكلية مثؿ الصكؼ كالجمكد كا 

 . كالعماؿ كاألخكات  المسيحيات  يمكف  تنشيط  ىذه  الصناعة 

 إلى  ضركرة  تطبيؽ  اإلجراءات  ك النصكص التأديبية الخاصة بأقاليـ الجنكب (9)       كما تشير تقارير أخرل 

عبلنيا ك كضع البطاقات ، ك مف  جية أخرل التصريح  بتخزيف المكاد الغذائية كالمحاصيؿ  ك المتعمقة بضبط األسعار، كا 

الزراعية، كىذه النصكص التأديبية ينبغي أف  يشرؼ  عمى  تجسيدىا قائد الفرع اإلدارم لممركز ، كالجدير بالذكر أف  

 فرنؾ، كما أف ىناؾ العديد  100 لمدة  شير ك دفع  غرامة ماليػػة مقػػدرة بػ فمخالفة ىذه النصكص تككف عقكبتيا السج

 .مف المبلحؽ حكؿ تنظيـ األسعار ك ضبطيا

 معظـ المكاد د    ك تعكد ىذه اإلجراءات الصارمة إلى ظركؼ الحرب كاألعباء  المالية الناجمة عف استيرا

 .الضركرية مف  الخارج ، ك كذلؾ ضماف  عدـ  تسرب المنتجات خارج  الببلد

      ىناؾ إشارة إلى أمراض كانت  تصيب  أكراؽ  النخيؿ  في  الجنكب الكىراني  عمكما، ك لذلؾ  ينبغي  أف  

 . (10)لمحاكلة عبلج ىذا  المرض ك الحد مف انتشاره "  األىالي"تتعاكف  المصالح اإلدارية  المختصة  مع 
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  العالمية ب      إف النشاط االقتصادم لمقنادسة ك تكافد العماؿ إلييا  مف  مختمؼ الجنسيات ، خاصة أثناء الحر

  ك بعدىا، أدل إلى  ظيكر الكثير مف النزاعات كالمناكشات بيف األفراد، نتيجة لذلؾ طرحت العديد مف ىذه ةالثاني

كما أف كجكد ىذه المؤسسات االقتصادية  ككذا كالمؤسسات  العسكرية  ، ساىـ  في انتشار الفساد . المنازعات   لممحاكمة

كاالنحبلؿ  الخمقي ، حيث  تشير بعض الرسائؿ إلى  كجكد  مركػز  لمدعػارة ، ك كػػذلؾ  ترخػػيص  بػػفتح  حانة ك مطعـ  

 أكت 24  رسالة بتاريخ لردا عؿ (11)1942 سبتمبر 15 ،بتاريخ  Carbone Mathieuلمسيد و كاربكف ماتيك و 

1942. 

 ينص عمى  (12) 1940 جكاف23       نتيجة لظركؼ الحرب ك تجنيد الجزائرييف فييا صدر قرار  يـك

تخصيص  مساعدة  لعائبلت  العسكرييف ، الذيف  تكفكا أك اختفكا، كىذا القرار يختمؼ  عف  التعميمات السابقة،التي كانت 

 .خاصة بالعائبلت األكركبية فقط ، ألنو يشمؿ كذلؾ العائبلت األىمية ك ىكيتضمف المكاداالتية

 د عائبلت العسكرييف الجزائرييف الذيف  تكفكا أك اختفكا ليـ الحؽ في مساعدة مستعجمة بمبمغ  مكح:1المادة 

 سنة16فرنؾ بالنسبة لكؿ طفؿ عمره يقؿ عف100 فرنؾ، كما تخصص إضافة بػ600 ميما كانت الرتبة بػ 

 .بالنسبة لمعسكرييف الذيف اختفكا ال تقدـ المساعدة لعائبلتيـ إال بعد مركر ست أشير مف  يـك االختفاء: 2المادة 

 .  مف طرؼ الحاكـ العاـ ة الشركط المتعمقة بتكزيع المساعدات تحدد بتعميـ:3المادة 

     كلكف في الشؤكف األخرل غير الشأف المذككر سالفا، كاف ىناؾ  تمايز كاضح  بيف السكاف األصمييف الذيف 

 .كانكا يقيمكف في  القصر القديـ أك الجديد ك األجانب الذيف كانكا يقيمكف  بالقرب  مف المؤسسات االقتصادية 

   : خاتــمة*

   ىذه الكثائؽ األرشيفية قدمت لنا صكرة عامة حكؿ كاقع  القنادسة ك بشار خبلؿ الحقبة االستعمارية، كبالضبط 

أثناء  الحرب العالمية الثانية، كىي حقبة حساسة بالنسبة لفرنسا  االستعمارية مف جية ، نظرا ليزيمتيا السريعة في بداية  

 في تاريخ الشركات ة  بمستعمراتيا خكفا مف فقدانيا ، مف جية أخرل تعتبر مرحمة حاسـدالحرب ،ك بالتالي تمسكيا الشدم

 . كالمؤسسات االقتصادية االستعمارية في القنادسة 

 مف الناحية النظرية، فإف 1947        رغـ أف الجنكب الجزائرم كاف يخضع لئلدارة العسكرية إلى  غاية عاـ 

نمط اإلدارة  االستعمارية بالقنادسة كاف النفكذ فيو لصالح الشركات كالمصالح التقنية إلى حد كبير، مما أدل إلى إنعاش 
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الحياة  االقتصادية خاصة سكؽ العمؿ، حيث فتحت ىذه الشركات أبكابيا  أماـ سكاف المنطقة، ك في الكقت نفسو تـ 

 .تخصيص أقساـ  تعميمية لمسكاف األصمييف

        كفي المقابؿ ظمت السياسة االستعمارية التعسفية مستمرة ، ك ذلؾ مف حيث تكريس الطبقية بيف األكركبييف 

كالسكاف  المحمييف، ك فرض مراقبة صارمة عمى تحركاتيـ ، ك فرض  بطاقات  التمكيف ، ك تطبيؽ إجراءات تأديبية 

تعسفية في  مخالفة  أبسط  القكانيف، ك حرماف سكاف المنطقة األصمييف مف التعميـ  االحترافي، كعزليـ في تجمعات سكنية 

 .  ك الفساد الخمقي ؿكتشجيع مظاىر االنحبل. خاصة في  القصريف القديـ  كالجديد

 :اليوامش والمصادر*

أرشيؼ بمدية  . 1941 نكفمبر 24 الرائد العسكرم ألقاليـ العيف الصفراء المؤرخ بػ ل لمجزائر إؿم عف الحاكـ الفرنسرالقرار الصاد-(1)

 .1941القنادسة ، عمبة 
مؤرخ  بيـك . 19° ك 12° ك 9°ك 7°: جنراؿ الجيش أميف الدكلة لمحرب إلى السادة الجنراالت كالركاد لمنكاحيفالقرار الصادر ع- (2)

  .1940ؽ ، عمبة -   ب –أ . 1940 جكيمية 13

 .1942 ؽ ، عمبة – ب –أ . 1942 نكفمبر 15 أمر تنظيمي مف أميراؿ البحرية المحافظ األعمى إلفريقيا الفرنسية المؤرخ بػ (-3)

ؽ، عمبة - ب- أ. 1942 سبتمبر 21 مؤرخة   بػ 1942 أكت 24 ، صادرة يـك 9002تعميمة مف مصمحة الشؤكف األىمية رقـ (- 4)

1942.  

ؽ، عمبة - ب- أ. 1943  جكاف 01 مؤرخة بيـك 1943 مام 28 صادرة يـك 3،481 تعميمة مف مصمحة الشؤكف األىمية رقـ (-5)

1943 .  

  مام 21 مف طرؼ الحاكـ العاـ الفرنسي بالجزائر إلى مدير السكؾ الحديدية الجزائرية  بالعاصمة مؤرخ بيـك 4917تقرير رقـ (- 6)

  .1940ؽ ، عمبة -ب- أ. 1940

  1942 عمبة – ؽ –ب - ا.1942 أبريؿ 30تقرير مف قائد مصمحة جناح مراقبة األسعار إلى قائد مركز القنادسة مؤرخ يـك  - (7)

 1941 ؽ ،عمبة – ب –أ . 1941 أكتكبر 08منشكر مف الحاكـ العاـ إلى قائد أقاليـ العيف الصفراء مؤرخ يـك - (8)

  .1940 ؽ ،عمبة – ب –أ . 1940 نكفمبر 14الجزائر - 304رقـ  (لجنة التأديب) قرار مف مصمحة الشؤكف العسكرية (-9)

 –أ . 1942  سبتمبر 23قرار مف الحاكـ العاـ إلى  رئيس الييئة الجيكية المكمفة  بإنتاج التمكر في الجنكب الكىراني مؤرخ  بيـك- (10)

  .1942 ؽ ، عمبة –ب 

 ؽ ، – ب –أ . 1942 سبتمبر 15ترخيص  مف  طرؼ الحاكـ العاـ إلى  رائد األقاليـ العسكرية  بالعيف الصفراء مؤرخ بيـك - (11)

  .1942عمبة 

  . 1940 ؽ ، عمبة – ب –أ . 1940 جكاف 23 مؤرخ بيـك 3877قرار مف مصمحة الشؤكف األىمية العسكرية رقـ - (12)
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 حق المنظمات غير الحكومية في المجوء إلى القضاء اإلقميمي األوربي

 

 سـاوس خيرة   

 جامعة بشــار

k_saous@yahoo.fr 

 الممخص

إلى العمؿ جديا منذ مدة طكيمة , تسعى المنظمات غير الحككمية بصفتيا أشخاصا اعتبارية تخضع لمقانكف الخاص

إلى إثبات كجكدىا في المجتمع الدكلي ك بخاصة التدخؿ لدل القضاء الدكلي، لكف كؿ ذلؾ لـ يكسبيا بأم حاؿ مف 

لكف ىذا التقارب بيف المنظمات غير . األحكاؿ الشخصية القانكنية الدكلية أك اعتبارىا شخص مف أشخاص القانكف الدكلي

الحككمية ك أشخاص القانكف الدكلي قد يككف منطمقا لمتفكير مميا بإفساح المجاؿ لممنظمات غير الحككمية لمتدخؿ لدل 

ك تمثؿ التجربة األكركبية في ىذا المجاؿ  .المحاكـ الدكلية عمى األقؿ المحاكـ اإلقميمية لحقكؽ اإلنساف كمرحمة أكلى

األخرل المختصة بالرقابة عمى احتراـ االلتزامات الدكلية  النمكذج األكثر فعالية ك تقدما، ك األكثر إلياما لؤلجيزة اإلقميمية

. المتعمقة بحقكؽ اإلنساف

, المجنة األكربية لحقكؽ اإلنساف,  األكربية لحقكؽ اإلنسافاالتفاقية, المنظمات غير الحككمية :الكممات المفتاحية

 .المحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف

Résumé  

Les organisations non-gouvernementales Cherche en tant que sujet des personnes 

morales de droit privé, à travailler sérieusement pendant une longue période de prouver leur 

présence dans la communauté internationale et en particulier d'intervenir auprès de la justice 

internationale, mais tout ce qui n'a pas gagné quelque manière quelles conditions la 
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personnalité juridique internationale ou en tant que sujet de droit international. Mais ce 

rapprochement entre les organisations non-gouvernementales et les sujets de droit 

international peut être un point de départ pour refléter le fait que l'hébergement des 

organisations non gouvernementales à intervenir avec les tribunaux internationaux au moins 

les tribunaux régionaux des droits de l'homme comme une première étape. 

L'expérience européenne représentent dans ce domaine constituent la plus efficace et 

avancé, et le plus inspirant pour d'autres organismes régionaux, qui poursuive les 

engagements internationaux relatifs et le respect aux droits de l'homme. 

Mots clés: Les organisations non-gouvernementales, La Convention européenne des 

droits de l'homme, La Commission européenne des droits de l'homme, Cour européenne des 

droits de l'homme. 

 مقدمة

حرصت التنظيمات اإلقميمية عمى إيبلء عناية شديدة لحماية حقكؽ اإلنساف في الدكؿ الداخمة في عضكيتيا، ك 

تمثؿ التجربة األكركبية في ىذا المجاؿ النمكذج األكثر فعالية ك تقدما، ك األكثر إلياما لؤلجيزة اإلقميمية األخرل المختصة 

. بالرقابة عمى احتراـ االلتزامات الدكلية المتعمقة بحقكؽ اإلنساف

 ك السؤاؿ المطركح كيؼ يمكف لممنظمات غير الحككمية حؽ المجكء إلى المحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف؟

 :ك ليذا سكؼ نتعرض إلى

 لجكء المنظمات غير الحككمية إلى المجنة األكربية لحقكؽ اإلنساف: أكال

 لجكء المنظمات غير الحككمية إلى المحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف: ثانيا

.  المجنة األوروبية لحقوق اإلنسان لجوء المنظمات غير الحكومية إلى: :أوال

، مف عدد مف 1 مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف20تتككف المجنة األكركبية لحقكؽ اإلنساف، حسب المادة 

 ك يظؿ العضك      .األعضاء بعدد أعضاء ىذه االتفاقية، ك ال يجكز أف تضـ المجنة أكثر مف عضك تابع لدكلة كاحدة

ك تضع المجنة  2.سب إليياتك يعمؿ بصفة فردية استقبللية عف الدكلة التي يف.  سنكات قابمة لمتجديد6في المجنة لمدة 

قكاعدىا الخاصة باإلجراءات، ك تنتخب رئيسيا كككيميا، ك تعقد اجتماعا أسبكعيا خمس مرات عمى األقؿ في السنة بمقرىا 

ك تساىـ ىذه المجنة في ضماف الحقكؽ المعمنة في االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف، فيذه  3.الدائـ في ستراسبكرج بفرنسا

المجنة تعتبر تجمع ممثمي كافة الدكؿ األطراؼ ك تختص بالطعكف التي ترفع إلييا ك المتعمقة باالنتياكات ك خرؽ 

االلتزامات المقررة في االتفاقية ك سكاء رفعت الطعكف التي يدعي فييا شخص طبيعي أك ىيئة غير حككمية أك جماعة مف 
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األفراد بأنو كقع ضحية اإلخبلؿ مف أحد جانب الدكؿ األطراؼ في االتفاقية بالحقكؽ المقررة في االتفاقية، فيذه المنظمات 

  4.غير الحككمية تستطيع تقديـ طعف أماـ  المجنة األكركبية لحقكؽ اإلنساف بشرط أف تككف ىي دائما ضحية االنتياكات

 لمضحية حيث تحصؿ عمى تكقيع مف الضحية في عريضة النيا تسعى إلى أف تككف ممثإك إذا لـ تكف ضحية ؼ

 مف االتفاقية 26،27فاالمادت  لجنة حقكؽ اإلنساف مع مراعاة بعض الشركط التي نصت عمييااـالطعف التي ترفعيا أـ

: األكركبية ك ىي

  .أف تستنفذ طرؽ الطعف الداخمية

 .يجب أف تراعي عدـ عرض القضية عمى ىيئة دكلية أخرل

 .يجب أف تحدد ىكية العارض ك بياف كقائع جديدة لبلنتياكات غير التي تداكلتيا كسائؿ اإلعبلـ

 .أف تككف العريضة مؤسسة غير تعسفية

ك يسمح ليا تمثيؿ الضحية مباشرة أماـ .  لمضحيةا قانكنيالك ىنا تتصرؼ المنظمة غير الحككمية باعتبارىا ممث

لى جانب الضحية لمدفاع عف حقكقو، كبعد تقصي الكقائع تستدعي المجنة األطراؼ لتقديـ األدلة ك إالمجنة، حيث تحضر 

 .التكضيحات ك العركض الشفكية في جمسة خاصة ليذا الغرض

حككمية إلى حد كبير في قرار المجنة مما يدفعيا إلى إجراء تحقيقات ميدانية اؿك تؤثر تدخبلت المنظمات غير 

 ك تحاكؿ المجنة الكصكؿ إلى حؿ كدم بيف الطرفيف، ك إذا استحاؿ ذلؾ فإنيا تضع تقريرا يتضمف 5.الستكماؿ الكقائع

عرض الحقائؽ مع إظيار الخبلؼ حسبما تأكدت منو المجنة بعد التحقيؽ ك سماع الشيكد كفحص المستندات ك المعاينة، 

ك تبدم المجنة رأييا القانكني فيما إذا كاف ىناؾ إخبلؿ باالتفاقية مف جانب سمطات الدكلة المدعى عمييا، ك يرسؿ ىذا 

ك يظؿ التقرير سريا . ك لكف ال يرسؿ التقرير إلى الطالب. التقرير إلى لجنة كزراء مجمس أكركبا ك إلى الحككمة المعنية

ك إذا ما قدمت القضية  .إلى أف تصدر لجنة الكزراء قرارىا، ك يجكز لمجنة تقديـ القضية إلى المحكمة خبلؿ ثبلثة أشير

إلى المحكمة فإف المجنة تقـك بدكر المدعي العاـ أماـ المحكمة، ك ال تتصرؼ كما لك كانت طرفا في الدعكل ك إنما 

  3. تعرض رأييا في المكضكع، ك يمكف عندئذ طرح كجيتي نظر األغمبية ك األقمية في المجنة

.  المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان لجوء المنظمات غير الحكومية إلى:ثانيا 
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حككمية بالمجكء إلى المحكمة ك عميو سكؼ اؿرخصت المحكمة في اجتياداتيا ك أحكاميا المختمفة لممنظمات غير 

: أتطرؽ إلى

 .تنظيـ المحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف

 .صيغ لجكء المنظمات غير الحككمية إلى المحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف

 .إجراءات التقاضي أماـ المحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف

 .الفصؿ في أساس الدعكل

 تنظيم المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان-   أ

عدد الدكؿ األعضاء في مجمس أكركبا، ؿ مف عدد مف األعضاء مساك 6تتألؼ المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف

عمى أف ال تضـ أكثر مف قاض كاحد مف دكلة كاحدة، ك ينتخب القضاة مف طرؼ البرلماف األكركبي بأغمبية األصكات مف 

ك يممؾ كؿ عضك بالمجمس ترشيح ثبلثة قضاة، اثناف منيـ عمى األقؿ . 2 قائمة مترشحيف يقدميا أعضاء مجمس أكركبا

 7. سنكات قابمة لمتجديد9يحمبلف جنسيتو، ك تسفر االنتخابات عمى بقاء قاض كاحد لكؿ دكلة ك مدة العضكية 

 قضاة يكجد مف بينيـ قاض يحمؿ جنسية الدكلة الطرؼ في النزاع ك 7ك تنعقد المحكمة في دائرة تتككف مف 

قانكنية فيي تقـك بتفسير أحكاـ االتفاقية ك تسكية  ينتخب الرئيس ك نائبة مف أعضاء المحكمة، ك لممحكمة صبلحيات

 5.المنازعات التي تطرح أماميا

حكومية إلى المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان الصيغ لجوء المنظمات غير  - ب

في ف مشركع االتفاقية األكركبية لحماية حقكؽ اإلنساف كاف يعطي لمفرد ك الشخص المعنكم الحؽ إلقد سبؽ القكؿ 

تقديـ شككل إلى المجنة األكركبية لحقكؽ اإلنساف، ك تحاكؿ المجنة تسكية النزاع، فإذا لـ تنجح محاكالتيا، ك كاف المشتكي 

أما إذا كاف المشتكي فردا أك منظمة غير حككمية فاألمر  .دكلة مف الدكؿ المتعاقدة يجكز رفع األمر مباشرة إلى المحكمة

ك لـ يكف باإلمكاف تقديـ شكاكم األفراد أك مجمكعات األفراد أك  8.تكلى المجنة إحالة الدعكة إلى المحكمةتيختمؼ ىنا، حيث 

جنة األكركبية لحقكؽ اإلنساف إال إذا قدمت الدكلة المشتكى منيا ببلغا يسمح بقبكؿ تقديـ لؿالمنظمات غير الحككمية إلى ا

 9. ضدىالالشكاك

ك ألغيت المجنة األكركبية لحقكؽ اإلنساف، ك تكلت المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف كحدىا ميمة السير عمى 

 ك كاف القصد مف ىذا 10احتراـ الدكؿ األطراؼ مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف لما نصت عميو مف حقكؽ ك حريات
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 ك القضايا ك ذلؾ بإنشاء محكمة كاحدة دائمة تحؿ محؿ المحكمة السابقة ك لالتعديؿ الياـ ىك سرعة الفصؿ في الشكاك

 1998 أكتكبر 31 كقد انتيى عمؿ المحكمة القديمة في 11.جنة التي كانت تعمؿ في أكقات متفرقة مع طكؿ اإلجراءاتؿاؿ

 ك االلتماسات التي أعمنت مف ل  مف أجؿ االنتياء مف فحص الشكاك1999 أكتكبر حتىبينما استمرت المجنة في اإلنعقاد 

 3.قبؿ قبكليا

 ك كذلؾ قبكؿ المجكء 12 الطبيعة االختيارية لقبكؿ الدكؿ األعضاء اختصاص المحكمة11كما ألغى البركتكككؿ رقـ 

مف طرؼ األفراد إلى تمؾ المحكمة، ك بذلؾ أصبح المجكء إلى المحكمة حؽ كؿ متظمـ، كما أف إلغاء المجنة األكركبية 

لحقكؽ اإلنساف قد أدل إلى القضاء عمى االزدكاجية بيف المجنة ك المحكمة بحيث عكضت صبلحيات المجنة بغرفة تتككف 

 قضاة في المحكمة، فالغرفة ىي التي تبث في قبكؿ الشككل مف عدمو، ك بعد محاكلة التسكية الكدية تقـك المحكمة 7مف 

نساف عف طريؽ تقديـ إللى المحكمة األكركبية لحقكؽ اإحككمية المجكء اؿ ك يمكف لممنظمات غير 2.بالبث في المكضكع

.  في الدعكلالتماس أك عريضة أك عف طريؽ التدخؿ

. حكومية أمام المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسانال أو عريضة من طرف المنظمات غير التماستقديم  - 1

 ألم شخص طبيعي أك منظمة غير حككمية كف ، يـ13 مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف34طبقا لنص المادة 

أك مجمكعة مف األشخاص تقديـ التماس أك عريضة مكضكعة اإلدعاء بأف دكلة طرؼ قد انتيكت أحكاـ االتفاقية، مما 

فبل يمكف ألم شخص المجكء إلى المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف إال إذا كاف ضحية انتياؾ لمحقكؽ . سبب ضررا

 2000 جكاف 27ك اعتبرت قضية ناصر إلياف ضد تركيا في  14.المعترؼ بيا مف طرؼ االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف
، الخطكة األكلى لتطكر إدعاء المنظمات غير حككمية أماـ المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف نيابة عف ضحايا 15

 16.انتياكات حقكؽ اإلنساف

.  لجوء المنظمات غير حكومية إلى المحكمة األوروبية عن طريق التدخل في الدعوى- 2

المجكء إلى في رخصت  حككميةاؿ لممنظمات غير 17 المحكمة األكركبية في اجتياداتيا ك أحكاميا المختمفة

 فطبقا لمفقرة األكلى مف 18. مف االتفاقية األكركبية36المحكمة، ك ذلؾ عف طريؽ التدخؿ في الدعكل استنادا لنص المادة 

نص المادة السالفة الذكر، يمكف لممنظمات غير حككمية أف تطمب مف المحكمة اإلذف ليا بالتدخؿ ك بتقديـ مبلحظات 

  14.مكتكبة ك المشاركة في الجمسات في أم قضية معركضة عمى إحدل الغرؼ أك الغرفة الكبرل
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 مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف، دعكة المنظمات غير 36/2كما يجكز لرئيس المحكمة طبقا لنص المادة 

كقد استعانت المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف  19.حككمية لتقديـ تقارير أك مبلحظات كتابية أك المشاركة في الجمسات

، في الحكـ الصادر عف إحدل 2002 مام 28بتقارير منظمة العفك الدكلية عف انتياكات حقكؽ اإلنساف بأكزبكستاف في 

  21 .2005، ك في الحكـ الصادر مف الغرفة الكبرل سنة 20 2003الغرؼ سنة  

 .إجراءات التقاضي أمام المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان - أ

يجب إتباع مجمكعة مف الشركط ك اإلجراءات أماـ المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف عند تقديـ الشككل، حككمية 

 :كانت أك فردية، في حاؿ انتياؾ مكاد االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف، سنعرضيا فيما يمي

.  شركط تقديـ الشكاكل إلى المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف: أكال

. إجراءات فحص مقبكلية االلتماس: ثانيا

. شروط تقديم الشكاوي إلى المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان: أوال -

 :تتمثؿ شركط تقديـ الشكاكم إلى المحكمة األكركبية فيما يمي

 :22 طرؽ الطعف الداخميةداستنفا     - أ

:  23ميمة الستة أشير - د

 :24التصريح عف ىكية المشتكي - ص

أال تككف الشككل قد عرضت سابقا عمى المحكمة األكركبية أك عرضت عمى أية ىيئة  - ع

. 25أخرل

.  المنظمات غير حكوميةالتماسإجراءات فحص مقبولية : ثانيا

 الفردية بإجراءات خاصة بفحص مقبكليتيا تختمؼ عف تمؾ المتبعة بالنسبة االلتماساتمف الطبيعي أف تنفرد 

. اللتماسات الدكؿ

 قضاة في البداية بفحص مقبكليتيا، ك تممؾ ىذه المجنة أف تقرر  ةتقـك لجنة مؤلفة مف ثبلث

.  أك قبكلو26لتماسالباإلجماع عدـ قرار بشأف ا

ك قد تحجـ المجنة عف إصدار قرار بشأف المقبكلية، فتفصؿ غرفة المداكلة بشأف قبكؿ الطمبات الفردية التي تقدـ 

: ك سكؼ نتعرض إلحدل القضايا التي عرضت أماـ المحكمة األكركبية فيما يمي 27 .34بمكجب المادة 
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 28(Gourraiz Lizarraga)وقائع قضية قوغايير ليزغجة 

 عضك، الذيف تضررت 159لمدفاع عف مصالح  تقدمت إحدل الجمعيات أماـ المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف

 مف 6/1 أعضاء مف الجمعية باإلدعاء أما المحكمة األكركبية استنادا لنص المادةةكما تقدـ خمس. أمبلكيـ إثر بناء السد

 29.االتفاقية األكركبية

: فيما يتعمؽ بفحص مقبكلية الدعكل مف طرؼ المحكمة األكركبية

 تعتبر دعكل الجمعية عف مصالح أعضائيا مقبكلة، ك ذلؾ لحصكؿ الجمعية عمى إذف -

.  أعضائيا، كما أنيا قد استنفذت طرؽ الطعف الداخميةمف

 34أما بالنسبة إلدعاء األعضاء الخمسة، فيعتبركف ضحية انتياؾ حقكؽ اإلنساف طبقا لنص المادة -

30فقد قضت المحكمة بمقبكلية دعكاىـ. مف االتفاقية األكركبية، ك رغـ أنيـ لـ يستنفذكا طرؽ الطعف الداخمية
. 

 .الفصل في أساس الدعوى- د

 مختمؼ أقساـ المحكمة، ك تككف األصكؿ المتبعة أماـ المحكمة عمى ليقـك رئيس المحكمة األكركبية بتكزيع الشكاك

حتى يضمف نجاح طمبو أك , كجاىية، حيث يمكف لكؿ طرؼ أف يكضع كجية نظره، ك يقدـ كؿ حججو ككثائقو ك مستنداتو

ك تككف جمسات المحكمة األكركبية عبلنية إال إذا قررت إحدل الغرؼ أك الغرفة الكبرل خبلؼ . دفاعو لدل ىذه المحكمة

 فقضاء المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف 32. كما يمكف لمجميكر اإلطبلع عمى الكثائؽ المقدمة إلى قمـ المحكمة31.ذلؾ

. ليس قضاء إلغاء لكنو قضاء تعكيض إذا ما تبث عدـ قانكنية السمكؾ مكضكع النزاع

 لممحكمة في الحالة التي يتبث فييا كجكد انتياؾ 33  مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف41 ك قد أقرت المادة 

ثار االنتياؾ كميا بسبب القانكف الداخمي لمدكلة المعنية، أف تقرر تعكيضا عادال ك آألحكاـ االتفاقية، ك عندما يتعذر رفع 

 34.مرضيا لمطرؼ المتضرر مف االنتياؾ

 الخاتمة

1950سعت االتفاقية األكربية لحماية حقكؽ اإلنساف لعاـ 
المحكمة األكركبية : عمى تأسيس ىيئة قضائية ك ىي 

فمـ تكف لممحكمة في بداية األمر الكالية اإللزامية بالنسبة لمشكاكل الفردية، فقد كانت المحكمة تنعقد لمنظر . لحقكؽ اإلنساف

 . في ىذه الشكاكل بطمب مف المجنة األكركبية لحقكؽ اإلنساف
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كما ألغيت , ألغيت الطبيعة االختيارية لقبكؿ دكؿ األعضاء اختصاص المحكمة, 11ك بعد اعتماد البركتكككؿ رقـ 

مما أدل إلى القضاء عمى االزدكاجية بيف المجنة ك المحكمة ك أصبح بإمكاف المنظمات . المجنة األكربية لحقكؽ اإلنساف

 .  غير الحككمية المجكء إلى المحكمة األكربية بطريقة مباشرة

 اإلحاالت

[1
ىي اتفاقية اإلنساف ك الحريات األساسية التي تـ .  إف أكؿ اتفاقية جماعية تـ تحضيرىا ك صياغتيا في رحاب منظمة مجمس أكركبا[

 ك تـ أيضا تحضير عدة بركتكككالت أضيفت إلى ىذه 3/9/1953، ك التي دخمت حيز التنفيذ في 04/10/1950التكقيع عمييا في مدينة ركما في 

 ، أك تعديؿ بعض 04االتفاقية، بقصد إضافة بعض األحكاـ عمييا، أك اإلقرار بالمزيد مف الحقكؽ ك الحريات كالبركتكككؿ األكؿ، ك البركتكككؿ رقـ

،أك 06 ك إلغاء عقكبة اإلعداـ كالبركتكككؿ رقـ 2، أك منح المحكمة األكركبية صبلحيات إضافية، كالبركتكككؿ رقـ 4ك3مكادىا، كبركتكككليف رقـ 

 .11إدخاؿ تعديبلت جذرية عمى آلية االتفاقية كالبركتكككؿ رقـ

لمبحث في تأليؼ ىذه المحكمة ك صبلحياتيا ك اختصاصاتيا ك  (51إلى19المكاد مف )ك كرست ىذه االتفاقية األكركبية جزأىا الثاني 

 .نشاطاتيا

 .2005, الجزائر, دار ىكمة لمطباعة ك النشر ك التكزيع, قادرم عبد العزيز، حقكؽ اإلنساف  [2]

 .2007, اإلسكندرية, منشأة المعارؼ, الطبعة الرابعة, الشافعي محمد بشير، قانكف حقكؽ اإلنساف [3]

 . مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف25المادة  [4]

[
, شريفي شريؼ، المنظمات غير الحككمية ك دكرىا في ترقية ك حماية حقكؽ اإلنساف في الجزائر، رسالة ماجستير في القانكف العاـ [5

 . 2007/2008, تممساف, جامعة أبي بكر بمقايد
[

 .تـ إنشاء المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف بمكجب المادة العاشرة مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف  [6
[

ينتخب أعضاء المحكمة لمدة تسع سنكات، يجكز تجديد انتخاباتيـ، عمى أف " مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف40/1تنص المادة  [7

تنتيي مدة العضكية أربعة أعضاء ممف تـ اختيارىـ في االنتخاب األكؿ بمضي ثبلث سنكات، كما تنتيي مدة عضكية أربعة أعضاء آخريف منيـ 

 ."بمضي ست سنكات
[

 . 106مرشد أحمد السيد، خالد سمماف الجكد، القضاء الدكلي، مكتبة دار الثقافة لمنشر ك التكزيع، األردف،ص [8
[

 المضاؼ إلى االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف حيز التنفيذ، ليتمكف األفراد، أك 9كاف مف المفركض انتظار دخكؿ البركتكككؿ رقـ  [9

 .مجمكعات األفراد أك المنظمات غير الحككمية مف تقديـ شككاىـ أماـ المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف
[

 .1/11/1998، ك دخكلو حيز التنفيذ في 11ك ذلؾ باعتماد البرتكككؿ رقـ   [10
[

 .حيث بقيت لدييا خمسة آالالؼ شككل حكالي مدة ست سنكات [11

كانت المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف تقبؿ شكاكل األفراد ك مجمكعة األفراد أك المنظمات غير الحككمية بشكؿ غير مباشر إلى  [12]

 .جانب الدكؿ المتعاقدة
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[
يجكز المجكء إلى المحكمة ألم شخص طبيعي، أك ألية منظمة غير :" مف االتفاقية لحقكؽ اإلنساف عمى ما يمي34تنص المادة   [13

حككمية أك ألية مجمكعة مف األفراد تدعى بأنيا ضحية انتياؾ أحد األطراؼ السامية المتعاقدة لمحقكؽ التي تعترؼ بيا االتفاقية ك برتكككالت، ك 

 ".تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة بأال تعرقؿ كسيمة الممارسة الفعمية ليذا الحؽ
[
14 Isabelle Soumy, l’accès des organisations non gouvernementales  aux juridictions internationales, 

thèse pour l’obtention du grade de docteur en droit de l’université de limonges, 30 septembre 2005, France, 

p339. 
[
15] Cour EDH, Ilhan contre Turquie, 27 juin 2000, Req n° 22277/93. 

أماـ المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف، بعد أف " ضد تركيا" تخمص كقائع الدعكل في الشككل المقدمة مف طرؼ ناصر إلياف [16]

 .رفضت السمطات التركية إدعائو عمى أساس انعداـ االختصاص الشخصي

، الذم كاف ضحية التميز العنصرم بيف "عبد المطيؼ  إلياف"ك كاف يطمب المدعي في شككاه التعكيض عف األضرار التي أصابت أخيو 

حيث أصيب بجركح خطيرة إثر الضرب المبرح مف طرؼ رجاؿ الدرؾ التركي، ثـ تـ احتجازه في قريتو دكف رعاية طبية لتمؾ الجركح . أصمو الكردم

 .التي يمكف أف تؤدم إلى الكفاة

عبد المطيؼ "ألنو ال يعتبر ضحية ك ليس لو ككالة مف طرؼ أخيو" ناصر إلياف"ك طبقا لممبادئ العامة في اإلدعاء، ال يمكف قبكؿ شككل

 .ضحية انتياؾ لمحقكؽ الكاردة في نص المادة الثانية ك الثالثة مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف" إلياف

ك ذلؾ لسبب أف الكضع " ناصر إلياف"ك قد خرجت المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف عف الشركط الكبلسيكية لقبكؿ الدعكل في ادعائو

 .الصحي لمضحية غير مستقر مما يمنعو مف خكض إجراءات الدعكل

[17] Cour EDH. Tahsin Ascar contre Turquie,6 mai 2003, req n° 26307/95 Com  EDH. Hilal contre 

royaume- uni 6 mai 2001,req n° 45276/99 

 تدخؿ طرؼ آخر:  مف االتفاقية األكركبية عمى ما يمي36 تنص المادة  [ 18]

يحؽ ألم مكاطف مف طرؼ ساـ متعاقد أف يقدـ مبلحظات مكتكبة ك يشارؾ في الجمسات، في أم قضية معركضة عمى . 1

 .إحدل الغرؼ أك الغرفة الكبرل

يجكز لرئيس المحكمة، بقصد تطبيؽ العدالة، دعكة كؿ طرؼ ساـ متعاقد ليس طرؼ في الدعكل، أك دعكة أم شخص لو . 2

 ." عبلقة سكل مقدـ الشككل، إلى تقديـ مبلحظات كتابية أك المشاركة في الجمسات

[19] Cour EDH (crande chambre), Mamatukulov et Abdurasu lovic Contre Turquie 4 fevrier 2005, reg n° 

46827/99 et 46951/99. 

[20] Com EDH, Mamatukulov et Abdurasu lovic contre Turquie, 6 février2003, req n°46951/99 et 

46827/99. 

[21] Com EDH Halton et autres contre le Royaume-Uni,8 juillet 2003reg n° 36022/97. 

ال يجكز المجكء إلى المحكمة إال بعد استنفاذ طرؽ الطعف الداخمية كما حددتيا " مف االتفاقية األكركبية عمى أنو35/1تنص المادة [22]

 "مبادئ القانكف الدكلي المعترؼ بيا عامة
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 1998 نكفمبر 1، الممحؽ باالتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف، دخؿ حيز التنفيذ في 11 مف البركتكككؿ رقـ 35/1تنص المادة  [23]

يجكز لممحكمة فقط أف تعالج المسألة بعد استنفاذ كافة التدابير المحمية، طبقا لقكاعد القانكف الدكلي المعترؼ بيا بكجو عاـ، ك ذلؾ خبلؿ :" عمى أنو

 ".فترة ستة أشير مف اتخاذ القرار النيائي 

[
ال تتعامؿ المحكمة " ، الممحؽ باالتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف عمى أنو 11 مف البركتكككؿ رقـ 35/2مف المادة " أ"ينص البند   [24

 ".يككف مجيكؿ المصدر - أ:  ك الذم34مع أم طمب فردم يقدـ بمكجب المادة 
[

، الممحؽ باالتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف عمى أنو يككف مف الناحية الجكىرية ىك نفس 11مف البركتكككؿ رقـ "  ب"ينص البند  [25

المسألة التي نظرتيا المحكمة بالفعؿ، أك يككف قد قدـ إلى إجراءات آخر مف أجؿ تحقيؽ دكلي أك تسكية ك ال يتضمف معمكمات جديدة ذات عبلقة 

." 
[

 : الممحؽ باالتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف عمى ما يمي11 مف البركتكككؿ رقـ28تنص المادة   [26

، (34)عدـ قبكؿ أك شطب طمب فردم مف قائمة قضاياىا مقدـ بمكجب المادة - يجكز لمجنة أف تعمف مف خبلؿ التصكيت باإلجماع" 

 ". حيث يمكف اتخاذ مثؿ ىذا القرار بدكف فحص إضافي ك يككف القرار نيائيا 

إذا لـ يتـ اتخاذ أم قرار :"  الممحؽ باالتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف عمى ما يمي11 مف البركتكككؿ رقـ 29/1تنص المادة  [27]

 (".34)بشأف قبكؿ ك مكضكع الطمبات الفردية التي تقدـ بمكجب المادة " تفصؿ غرفة المداكلة  (28)بمكجب المادة 

[28] Cour EDH Gorraiz. Lizzarga  et autres contre Espagne,27 avril 2004, req n° 6243/00 
لكؿ فرد عرض قضيتو بطريقة عادلة ك عمنية خبلؿ مدة معقكلة أماـ محكمة :" يمي  مف االتفاقية األكركبية عمى ما6/1تنص المادة  [ 29]

مستقمة ك نزيية كفقا لمقانكف سكاء لمفصؿ في النزاعات الخاصة لحقكقو ك التزاماتو ذات الطابع المدني أك لمفصؿ في صحة كؿ اتياـ جنائي يكجو 

 .".إليو

[
30] Cour EDH Gorraiz. Lizzarga et autres contre Espagne,14 janvier, reg,n° 2543/00. 

[
الجمسة عبلنية إال إذا قررت : "  الممحؽ باالتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف عمى أنو11 مف البركتكككؿ رقـ 40/1تنص المادة   [31

 .المحكمة خبلؼ ذلؾ بسبب ظركؼ استثنائية

[
يمكف العمـك اإلطبلع عمى :" ، الممحؽ باالتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف عمى أنو11 مف البركتكككؿ رقـ 40/2تنص المادة   [32

 ". الكثائؽ المكدعة لدل القمـ إال إذا قرر رئيس المحكمة خبلؼ ذلؾ
[

إذا قررت المحكمة بأف ىناؾ مخالفة :"، الممحؽ باالتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف عمى أنو11 مف البركتكككؿ رقـ 41تنص المادة   [33

 ".التفاقية أك لبركتكككالتيا، ك إذا كاف القانكف الداخمي لمطرؼ السامي المتعاقد ال يسمح بإزالة األمر ترضيو عادلة
[

 .2003, األردف, دار كائؿ لمنشر ك التكزيع, الطبعة األكلى, محمد خميؿ مكسى، الكظيفية القضائية لممنظمات الدكلية [34
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 : اليوامش
، الممتقى الكطني األكؿ حكؿ  المؤسسة اثر برامج التعديل الييكمي عمى سوق العمل في الجزائرقصاب سعدية،   : 1

 جامعة كرقمة، 2003 أفريؿ 23-22 االقتصادية كتحديات المناخ االقتصادم الجديد يـك
 

:  2 www.ons/dz 2009 

:   3 Abde lkader sid ahmmed, croissance et development,office des publication universitaires Alger,tome 

2,2eme edition1981, pp369                                                                                                                                                                                                     

: 4 Arezki,le marche de travaillé en Alger,ouvrage déjà cite, pp,54 
 

: 5 Arezki, le marche de travail,ouvrage déjà cite,pp57-58 
6

الطبعة .دار وائل للنشر.قمبادئ اإلقتصاد الكلي بين النظرية والتطبي.خالد واصف الوزنً، أحمد حسٌن الرفاعً :

 .04ص. 2004

القلٌعة،الطبعة نوفمبر -،مطبعة النورالتحوالت اإلقتصادية و االجتماعية و آثارها على البطالة و التشغيل في بلدان المغرب العربيأحمٌن شفٌر،:7

 .10-7 ص 1999

 .858 ، ؿ 2  دار الكتاب الحديث لمنشر، جموسوعة الفكر االقتصادي،: حسيف عمر:8

  www.elmouradia.dz/arab/discoursara/2005/06/htm/d1070605.htm  موقع وزارة الخارجٌة:  9

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 48، ص 1992، ديكاف المطبكعات لمجامعية، الجزائر، 02، ط01إبراىيـ أبك النجا، التأميف في القانكف الجزائرم، ج(- 1)
 .38، ص 1985عبد العزيز فيمي ىيكؿ، مبادئ في التأميف، الدار الجامعية، بيركت، لبناف، -(2)

، كالمتضمف القانكف المدني 26/09/1975:  المؤرخ في58-75: راجع نصكص القانكف المدني المتعمقة بالتأمينات، الصادر بمكجب األمررقـ- (3)
ادر في الجريدة الرسمية، المؤرَّخة في  .  78: ، العدد30/09/1975: المعدَّؿ كالمتمَّـ، الصَّ

 ، المتضمِّف قانكف التأمينات المنشكر بالجريدة 07- 95:  ، المعدِّؿ كالمتمِّـ لؤلمر رقـ20/02/2006: ، المؤرخ في06/04: القانكف رقـ- (4)
  .15: ، العدد12/03/2006 :الرسمية، الصادرة في

فالمؤمَّف لو يدفع قسطا   يشترؾ التأميف مع المقامرة أفَّ كبلِّ منيما معمقاف عمى خطر محتمؿ الكقكع، بالرغـ مف اختبلؼ األكؿ عف الثاني،(- 5 )
ضئيبل عادة، ليحصؿ عند تحقؽ الضرر لممؤمف عميو عمى تعكيض كبير، كفي المقابؿ قد يدفع أقساطا كبيرة أحيانا كال يحصؿ عمى أمِّ تعكيض، 
طالما لـ يحصؿ الضرر المؤمَّف عميو خبلؿ مدة التأميف، كفي ىذه الحالة األخيرة تربح شركة التأميف ربحان كفيران عمى عكس الحالة األكلى، كعميو 

فالمخاطرة ىنا تعتبر أساس المقامرة، كعقد التأميف أيضا، يضيؼ إلييا بعض فقياء الشريعة اإلسبلمية في تحريميـ لمتأميف عنصر الجيالة بما يدفع 
 .     26، ص 1992، مطابع عمار قرفي، باتنو، الجزائر، 01كما يقبض، راجع في ذلؾ، حسف بف منصكر، التأميف في الشريعة اإلسبلمية ط

، المتعمؽ بالتأمينات، 20/02/2006: ، المؤرخ في06/04: ، المعدَّؿ كالمتمَّـ بالقانكف رقـ25/02/1995: ، المؤرَّخ في95/07: األمر رقـ- (6 )
.13: ، العدد08/03/1995: المنشكر بالجريدة الرسمية، الصادرة في  
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  المتعامؿ العقارم في عمميات البيع عمى التصاميـ، أف ييغطِّي إلتزاماتو بتأميف 93/03 مف المرسـك التشريعي 11حيث ألزمت المادة - (7)
إجبارم، يكتتبو لدل صندكؽ الضماف كالكفالة المتبادلة، المنصكص عمييا في التشريع المعمكؿ بو ، كتيرفؽ شيادة الضماف إجباريان بالعقد 

 .مع العمـ أف ىذا التأميف ييشترط ىنا قبؿ بداية اإلنجاز.  السابقة10المنصكص عميو في المادة 
، المتعلق بالنشاط العقاري، المنشـوربالجرٌدة الرسـمٌة،الصادرة 1993 مارس01:، المؤرخ ف93/03ً:المرسوم التشرٌعً رقم- (8)

14: ، العدد03/03/1993: فً  

رت ىذه القكاعد بمكجب المرسـك التنفيدم رقـ- (9) ، المحدِّد لمقكاعد العامة لمتييئة كالتعمير كالبناء، 28/05/1991:  المؤرخ في175-91: قيرِّ
ادر في الجريدة الرسمية المؤرخة في .26:، العدد01/06/1991: الصَّ  

 المتعمؽ بالتييئة كالتعمير، المعدَّؿ كالمتمَّـ، المنشكر بالجريدة الرسمية، الصادرة 01/12/1990:  المؤرخ في90/29القانكف رقـ - (10)
.56: ، العدد03/12/1990:في  

 
xi ، 1998عز الديف ألديناصكرم ك عبد الحميد ألشكاربي، المسئكلية الجنائية في قانكف العقكبات كاإلجراءات الجزائية، الطبعة الثالثة - 

.401ص دكف دار النشر،  

xii ديكاف المطبكعات الجامعية، طبعة  عبد اهلل سميماف، شرح قانكف العقكبات الجزائرم، القسـ العاـ، الجزء الثاني، الجزاء الجنائي،- 
.505،ص1998  

xiii .578،ص1996احمد عكض ببلؿ، النظرية العامة لمجزاء الجنائي،دار النيضة العربية، الطبعة الثانية،-   

xiv  -عز الديف ألديناصكرم، المرجع السابؽ، ص .402 

(xv)  -،الطبعة الثانية 1988عادؿ قكرة، محاضرات في قانكف العقكبات الجزائرم، القسـ العاـ، ديكاف المطبكعات الجامعية 
 .28ص
(xvi)  -304عبد اهلل سميماف، شرح قانكف العقكبات الجزائرم، القسـ العاـ، الجزء األكؿ الجريمة، دار اليدل،ص. 

xvii  -151ص-1992الطبعة االكلى- حسف الجكخدار، شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية، مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع .
403،كالديناصكر المرجع السابؽ ،307كانظر في ذلؾ، عبد اهلل سميماف المرجع السابؽ ص   

xviii  - 307عبد اهلل سميماف، المرجع السابؽ، ص. 
xix  -26عادؿ قكرة، المرجع السابؽ، ص 
xx  -،151ك163الجكخدار، المرجع السابؽ. 
xxi  -409عز الديف ألديناصكرم، المرجع السابؽ ،ص. 
xxii  -578كانظر احمد عكض ببلؿ، المرجع السابؽ،ص.327عبد اهلل سميماف، المرجع السابؽ،ص 
xxiii 410عز الديف ألديناصكرم، المرجع السابؽ،ص. 

xxiv  -506عبد اهلل سميماف، شرح قانكف العقكبات الجزائرم، القسـ العاـ، الجزء الثاني، الجزاء الجنائي، المرجع السابؽ،ص.  

xxv  - يجب اف يكصؼ الفعؿ الذم يحتمؿ عدة أكصاؼ بالكصؼ األشد مف بينيا" مف قانكف العقكبات الجزائرم23تنص المادة".  

xxvi  -201جندم عبد الممؾ، المكسكعة الجنائية، الجزء الخامس، دار العمـ لمجميع، الطبعة الثانية، ص 
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xxvii  -،261،ص2003أحسف بكسقيعة، الكجيز في القانكف الجزائي العاـ،دار ىكمة.  

xxviii  - 411عز الديف ألديناصكرم، ص.  

xxix  -،412نفس المرجع السابؽ.  

xxx  - 260،ص1993، 3، المجمة لقضائية العدد 12/04/1988، قرار بتاريخ 51759ممؼ رقـ 
xxxi  - في حالة تعدد جنايات أك جنح محالة معا الى محكمة كاحدة فانو يقضي " عقكبات . ؽ34كفي ذالؾ تقكؿ المادة

 "بعقكبة كاحدة سالبة لمحرية كال يجكز اف تتجاكز مدتيا الحد األقصى المقرر قانكنا لمجريمة األشد
xxxii  - 398 إلى 396في جميع الحاالت المنصكص عمييا في المكاد مف " مف قانكف العقكبات،399/1تنص المادة ،

 ".يعاقب مرتكب الجريمة باإلعداـ إذا أدل ىذا الحريؽ العمد إلى مكت شخص أك عدة أشخاص
xxxiii  –264 ك263أحسف بكسقيعة،المرجع السابؽ،ص 

xxxiv  -02-12قرار -ؽ. 85-01-29 قرار 34888ممؼ.85-01-29قرار –قضية غ ـ .1984-06-26 قرار2ج .غ-
ـ في الكجيز في القانكف الجزائي العاـ، أحسف بكسقيعة المرجع السابؽ، .قضية ت.1985-07-16ج قرار -قضية ع.1985

.265ص  

xxxv  --192254 ممؼ  رقـ 04/07/1993ج قرار . كالمحكمة العميا غ52732 ممؼ رقـ 28/06/88قرار -ج.المجحكمة العميا غ 
.266في الكجيز في القانكف الجزائي العاـ، أحسف بكسقيعة المرجع السابؽ، ص  

xxxvi  - 571 ك 570احمد عكض ببلؿ، ص. 
xxxvii   - يعتبر تعددا في الجرائـ، اف ترتكب في كقت كاحد أك في أكقات متعددة عدة  جرائـ ال " ج عمى اف.ع. ؽ33تنص المادة
"يفصؿ بينيا حكـ نيائي  

xxxviii  -508عبد اهلل سميماف، شرح قانكف العقكبات الجزائرم، القسـ العاـ، الجزء الثاني، الجزاء الجنائي، المرجع السابؽ،ص  

xxxix  - 416عز الديف ألديناصكرم، المرجع السابؽ، ص.  

xl  -268أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ،ص. 
xli  - 416عز الديف ألديناصكرم، المرجع السابؽ،ص.  

xlii-  49ج رقـ .ج.ر/، المعدؿ كالمتمـ، ج1966 يكنيك 08 المكافؽ 1386 صفر عاـ 18 مؤرخ في 156-66ألمر ا ،
 .، يضمف قانكف العقكبات الجزائرم782، الصفحة 1386 صفر 21المؤرخة في 

xliii - 182ص 2-1991، المجمة القضائية 43832، ممؼ 30/06/1987 قرار 1.ج.غ. 
xliv - مذككر في أحسف بكسقيعة، قانكف العقكبات في  (غير منشكر).166255، ممؼ 27/12/1998، قرار 3ـ ؽ..ج.غ

 .17ص .2006-2005ضكء الممارسة القضائية، منشكرات بيرتي، الجزائر،
xlv  -603أحمد عكض ببلؿ، المرجع السابؽ،ص.  

xlvi  -509عبد اهلل سميماف، شرح قانكف العقكبات الجزائرم، القسـ العاـ، الجزء الثاني، الجزاء الجنائي، المرجع السابؽ،ص  
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xlvii  -575أحمد عكض ببلؿ، المرجع السابؽ،ص 
xlviii  -604نفس المرجع،ص 

xlix  -كانظر عبد اهلل سميماف، شرح قانكف العقكبات الجزائرم، القسـ العاـ، الجزء 412عز الديف ألديناصكرم، المرجع السابؽ،ص 
.507الثاني، الجزاء الجنائي، المرجع السابؽ، ص  

l  - 606احمد عكض ببلؿ، المرجع السابؽ، ص.  
li  -235جندم عبد الممؾ، المرجع السابؽ،ص.  

lii  - 575احمد عكض ببلؿ، المرجع السابؽ،ص.  

liii - 176،ص 02/1996المجمة القضائية لعدد . 14/01/1996 قرار بتاريخ 117749ممؼ رقـ. 
liv - 268،ص 04/91، لمجمة القضائية رقـ 1990//05 قرار بتاريخ 65890ممؼ رقـ .
 .195 أفريؿ 02، نشرة القضاة العدد1983 جكاف 14 تاريخ القرار 28596ممؼ رقـ   -

lv  -،997،ص2000احمد مجحكدة، أزمة الكضكح اإلثـ الجنائي، في القانكف الجزائرم كالمقارف، الجزء الثاني،دار ىكمة.  

lvi  - 506عبد اهلل سميماف، شرح قانكف العقكبات الجزائرم، القسـ العاـ، الجزء الثاني، الجزاء الجنائي، المرجع السابؽ،ص  

lvii  - 136،في مجمكعة قرارات الغرفة الجنائية ص 11/06/1981قرار الغرفة الجنائية،الصادر في 
- lviii 577 احمد عكض ببلؿ، المرجع السابؽ،ص.  

lix  -576نفس المرجع السابؽ،ص.  

lx -  ص 2003عبد القادر عكدة، التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنا بالقانكف الكضعي، المجمد األكؿ، مكتبة دار التراث ،
646-648. 

lxi  - في حالة تعدد جنايات أك جنح محالة معا إلى محكمة كاحدة فانو يقضي بعقكبة كاحدة سالبة " ج .ع. ؽ34تنص المادة
."لمحرية كال يجكز اف تجاكز مدتيا الحد األقصى لمعقكبة  المقررة قانكنا لمجريمة األشد  

lxii  - 268أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ،ص 
lxiii - 183،ص 10/99،الممة القضائية العدد 27/07/1999 قرار بتاريخ 222057ممؼ رقـ. 
lxiv  - تضـ العقكبات المالية ما لـ يقرر القاضي خبلؼ ذلؾ بنص صريح" ج .ع. ؽ36تنص المادة". 

lxv  - ضد المحبكس الذم ىرب أك 188العقكبة التي يقضى بيا تنفيذا ألحكاـ المادة "  قانكف عقكبات جزائرم189/1تنص المادة 
شرع في اليركب تضـ إلى أم عقكبة سالبة لمحرية محكـك بيا عف الجريمة التي أدت إلى القبض عميو أك حبسو كذلؾ استثناء مف 
."35المادة  

lxvi  - متى كاف مف المقرر قانكنا انو فيما " لقد اعتبر ت المحكمة العميا أف الغرامات الجمركية تعكيض مدني في بعض قراراتيا
يتعمؽ بقمع مخالفات التشريع كالتنظيـ الذم تتكلى إدارة الجمارؾ تطبيقيا ، فاف الدعكل الجنائية تككف مف اختصاص إدارة الجمارؾ 

التي تككف طرفا مدنيا أماـ المحاكـ في جميع الدعاكم، كتشكؿ الغرامة الجمركية التي فرضتيا أحكاـ القانكف تعكيضات مدنية ، كمف 
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المقرر كدالؾ انو ال يجكز التخفيض مف الحقكؽ كالعقكبات المنصكص عمييا في قانكف الجمارؾ فاف القضاء بما يخالؼ أحكاـ ىدا 
"المبدأ يعد خرقا لمقانكف  

ك قرار رقـ  – 20/11/84 بتاريخ 32741ك قرار رقـ .- 06/11/84 بتاريخ 32740قرار المحكمة العميا رقـ قرار رقـ - 
 .53 ص 00مجمة الجمارؾ العدد  – 08/12/87 بتاريخ 47710قرار رقـ - 15/01/85 بتاريخ 33663

lxvii  - ،المصرم مبركؾ، مصادرة البضائع الميربة، دراسة مقارنة بيف القانكف الجزائرم كالفقو اإلسبلمي، رسالة  دكتكراه دكلة
.غير منشكرة. 198ص  

lxviii  - 512عبد اهلل سميماف، شرح قانكف العقكبات الجزائرم، القسـ العاـ، الجزء الثاني، الجزاء الجنائي، المرجع السابؽ،  ص 
.271كانظر، أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ،ص   

lxix - 162، ص 01/97،المجمة القضائية 19/5/1997 قرار بتاريخ 147237ممؼ رقـ. 
lxx  -يجكز أف تظـ العقكبات التبعية كتدابير األمف في حالة تعدد الجنايات أك الجنح كيككف "  قانكف عقكبات جزائرم37تنص المادة

عادة تربية  تنفيذ تدابير األمف التي ال تسمح طبيعتيا بتنفيذىا في آف كاحد بالترتيب المنصكص عميو في قانكف  تنظيـ السجكف كا 
"المساجيف  

lxxi  - 512عبد اهلل سميماف، شرح قانكف العقكبات الجزائرم، القسـ العاـ، الجزء الثاني، الجزاء الجنائي، المرجع السابؽ،ص  

lxxii  - 271أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ،ص. 
lxxiii  - 272نفس المرجع السابؽ،ص.  

lxxiv  - 333 مجمكعة األحكاـ، كزارة العدؿ،ص25/06/1968المحكمة العميا، في قرارىا الصادر في.  

lxxv  - احمد مجحكدة، أزمة الكضكح اإلثـ الجنائي، في القانكف الجزائرم كالمقارف، الجزء األكؿ،دار
 .581،ص2000ىكمة،

lxxvi يحدد شركط إعادة التنازؿ عف المساكف االجتماعية الممكلة2008 يكليك 6 المؤرخ في 196-08 مف المرسـك التنفيذم رقـ 5ظر المادة أف  

 . 2008 يكليك 9 المؤرخة في 38مف طرؼ الدكلة ك السكنات المستفيدة مف إعانات الدكلة الكتساب الممكية ، الجريدة الرسمية ، العدد 
lxxvii  المحدد لقكاعد تدخؿ الصندكؽ الكطني لمسكف في مجاؿ 1994 أكتكبر 4 المؤرخ في 308-94 مف المرسـك التنفيذم رقـ 5 أنظر المادة 

 .1994 أكتكبر 16 المؤرخة في 66الدعـ المالي لؤلسر، الجريدة الرسمية العدد 
lxxviii  السابؽ الذكر2008 يكليك 6 المؤرخ في 196-08 مف المرسـك التنفيذم 2 أنظر المادة ،. 
lxxix  80، الجريدة الرسمية العدد 2001 المتضمف قانكف المالية لسنة 2000 ديسمبر 23 المؤرخ في 06-2000 مف القانكف 41 أنظر المادة 

 .2000 ديسمبر 24المؤرخة في
lxxx   ككيفيات التنازؿ عف األمبلؾ العقارية التابعة  المحدد لشركط 2003 أكت 7 المؤرخ في 269-03 مف المرسـك التنفيذم 2أنظر المادة 

أكت  13 المؤرخة في 48 ، الجريدة الرسمية العدد 2004 يناير 1لمدكلة ك لدكاكيف الترقية كالتسيير العقارم المكضكعة حٌيز االستغبلؿ قبؿ 
2003.  

 lxxxi   السابؽ الذكر1994 أكتكبر 4 المؤرخ في 308-94 مف المرسـك التنفيذم 2أنظر المادة ،. 
lxxxii يحدد شركط شراء المساكف المنجزة بأمكاؿ عمكمية في إطار2001 أبريؿ 23 المؤرخ في 105-01 مف المرسـك التنفيذم 2 أنظر المادة  

 .2001 أبرم ؿ 29 المؤرخة في 25البيع باإليجار، الجريدة الرسمية العدد 
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lxxxiii  82، الجريدة الرسمية العدد 2008 المتضمف قانكف المالية السنة 2007 ديسمبر 30 المؤرخ في 12-07 مف القانكف 57 أنظر المادة 

 .2007 ديسمبر 31المؤرخة في 
lxxxiv    السابؽ الذكر1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 مف األمر 188أنظر المادة ،. 
lxxxv المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية   ك اإلدارية ، الجريدة الرسمية 2008 فيفرم 25 المؤرخ في 09-08 مف القانكف رقـ 636 أنظر المادة 

  .   .2008 أفريؿ 23 المؤرخة في 21لعدد ا
lxxxvi ،7، ص 2000  أنظر الدكتكر أحمد خميؿ، أصكؿ التنفيذ الجبرم، بدكف رقـ طبعة، الدار الجامعية، بيركت، لبناف. 
lxxxvii ، 224 ، ص 2009 أنظر الدكتكر عبد الرحمف بربارة ، طرؽ التنفيذ ، الطبعة األكلى ، منشكرات بغدادم ، الجزائر. 
lxxxviii المحدد لقكاعد منع السكف العمكمي أإليجارم ، الجريدة2008 مام 11 المؤرخ في 142- 08 مف المرسـك التنفيذم 59  أنظر المادة  

  .2008 مايك 11 المؤرخة في 24الرسمية العدد 
lxxxix السابؽ الذكر2008 مايك 11 المؤرخ في 148-08 مف المرسـك التنفيذم60  أنظر المادة ،. 

xc المتعمؽ بإصدار نص تعديؿ الدستكر المصادؽ عميو في 1996 ديسمبر 7 المؤرخ في 438-96 مف المرسـك الرئاسي 52 أنظر المادة 
 .1996 ديسمبر 8 المؤرخة في 76، الجريدة الرسمية العدد 1996 نكفمبر 28استفتاء 


