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 :  امللخص

عات العربية، حسب بعض الباحثني العرب من إن أهم ما مييز العالقات األسرية يف اجملتم
نوال ، والنفسانية املصرية علي زيعورأمثال الفيلسوف الفلسطيين هشام شرايب، وعامل النفس اللبناين 

...(، هو أهنا ما تزال فاطمة املرنيسي، واملغربية سعاد خوجة، وعامليت االجتماع اجلزائرية السعداوي
 من التحرميات النطوائها على الدوافع اجلنسية وكيفية كبحها، تعترب عالقات مقدسة وحماطة بكثري

 األمر الذي جيعلها بعيدة عن الفحص العلمي واملناقشة احلرة.
إن انتشار مثل هذا النوع من العالقة يرتبط ارتباطا وثيقا ابلنظام األبوي السائد يف 

أفراد األسرة، ذلك ألنه يتميز  بذهنية  اجملتمعات العربية، هذا األخري ساهم يف هتميش ثقافة احلوار بني
أبوية تتمثل يف نزعتها السلطوية الشاملة اليت ترفض النقد وال تقبل بثقافة احلوار إال أسلواب لفرض 
رأيها، حيث يغيب التفاعل وثقافة احلوار املفضية إىل التفاهم أو االتفاق بني وجهات النظر ملختلف 

 الفاعلني يف األسرة.
ر سنحاول من خالل هذه الدراسة، البحث عن مد. أتثري قيم النظام األبوي يف هذا اإلطا

السائد يف اجملتمع العريب على انتشار ثقافة احلوار داخل األسرة العربية عموما واجلزائرية منها 
ابخلصوص، واليت تتجسد يف أمناط ومناذج من العالقات االجتماعية األسرية، يكون أبطاهلا جمموعة 

جملتمع وذكوره من خمتلف األعمار، يف حدود أدوار حتددها ثقافة اجملتمع السائدة، مثل: من إانث ا
 زوج، زوجة، آب، أم، أخ، أخت، إبن، بنت، جد، جدة...اخل.

Résumé 
Les relations familiales dans les sociétés arabes sont 

caractérisées selon quelques chercheurs à l’égard de : Hichem 

CHERABI, Ali ZIOUR, Nawel Esaadaoui, Souad KHOUDJA, Fatima 

EL MARNISSI par leur sacralité, elles sont toujours entourées par des 

tabous  qui consiste prioritairement au refoulement des désirs sexuels, 
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de ce fait toute recherche scientifique et discussion objective ne sont 

pas  pratiquement élaborées. 

 

Ce type de relation est étroitement liée au système patriarcal qui 

domine les sociétés arabes, étant caractérisé par une mentalité 

patriarcale qui refuse toute critique ou dialogue sauf pour imposer ses 

idées, du coup, l’interaction et  la culture de dialogue menant au 
consentement et à l’accord entre tous les membres de la famille sont 

absentes. 

 

Dans ce cadre, cette étude vise  chercher l’influence des valeurs 
du système patriarcal qui domine la société arabe, dans la  propagation 

de la culture de dialogue dans la famille arabe en général et algérienne 

en particulier, des valeurs qui s’incarnent dans des types et des modèles 
de relations sociales et familiales, basées sur un groupe de filles et de 

garçons  de tous âge, dans la limite des rôles déterminés par la culture 

sociale dominante tel que : le mari, la marié, le père, la mère, le frère, la 

sœur, le fils, la fille,  le grand- père, la grand-mère ..etc.   

 
 مقدمــة:

، تتجسد يف خمتلف األنساق االجتماعية يعترب النظام األبوي ظاهرة اجتماعية ثقافية
اخل(، وتنتشر يف خمتلف جمتمعات العامل، غري أهنا ختتلف يف حدهتا …)السياسي، الثقايف واالقتصادي

من جمتمع آلخر، حسب درجة تقدم  هذا األخري ومد. تطبيقه للقيم الدميقراطية مثل حرية التعبري 
  .واملساواة والعدالة

هرة النظام األبوي ترتبط ابألسرة ابعتبارها أصغر وحدة اجتماعية، إن النشأة األوىل لظا
حيث ينشأ الفرد بداخلها خاصة يف مراحله األوىل، أين يتلقى التنشئة االجتماعية الالزمة للتكّيف مع 
اجملتمع )الوسط اخلارجي(، ومن جهة أخر. يلعب اجملتمع مبختلف أنساقه دورا هاما يف تفعيل هذا 

له، فالعملية إذًا تبادلية وتكاملية و كلها ختدم  ه عن طريق القيم اليت يتبناها كنموذجاالنظام و دعم
 استمرار هذا النظام.

  إن التغرّيات اليت تصيب النسق الكلي )اجملتمع( متس بشكل أو آبخر  النسق األسري
تسيري أمور الذي يشكل منوذجا مصغرا للنسق الكلي، ويتطلب هذا األخري عملية اتصالية فعالة ل

احلياة املتعددة واملتشعبة، حيث يتوقف جناح هذه االتصال يف األسرة على مد. انتشار قيم احلوار 
املتبادل القائمة على عدم هتميش اآلخر، ابالستماع إىل انشغاالته، كما جيب أن يكون النقاش بني 

ضاايها اليومية، مبين ليس خمتلف الفاعلني يف العملية االتصالية داخل األسرة، حول أي قضية من ق
على احلوار املفضي إىل وحدة الرأي والتسلط واالنفراد يف اختاذ القرارات األسرية، بل على التشاور 

 والنقاش، واختيار الرأي الذي يرضي مصلحة اجلماعة، قبل املصلحة الفردية...اخل.
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احلوار داخل األسرة يف يف هذا اإلطار أتيت هذه الدراسة كمحاولة ملعرفة وفهم أهم مميزات  
ظل النظام االجتماعي األبوي السائد ابخلصوص يف اجملتمعات العربية عموما، واليت يشكل اجملتمع 
اجلزائري جزءا منها، حيث قسمت الدراسة إىل أربعة حماور أساسية، تناول األول منها أهم مفاهيم  

ور الثاين تطرق إىل احلوار والعالقات كالنظام األبوي، األسرة، السلطة واحلوار السري...، أما احمل
األسرية يف ظل النظام األبوي العريب حسب بعض الفالسفة والباحثني العرب، بينما خصص احملور 
الثالث إىل مفكرين الثاين إىل حمددات مكانة املرأة يف األسرة اجلزائرية يف حني خصص املبحث الثالث 

اجلزائرية، يف حني تناول احملور الرابع نتائج الدراسة امليدانية  إىل احلوار والعالقات األسرية يف العائلة
 حول بعض مظاهر تغرّي العالقات الزوجية وطرق اختاذ القرار يف األسرة اجلزائرية املعاصرة.     

 حتديد مفاهيم الدراسة: -1
 مفهوم النظام األبوي:  -1-1

بدأ أول ما تبدأ يف العائلة ( : أن النظام األبوي يتميز بسلطة أبوية ت1" )هشام شرايبير. "
بسلطة األب البيولوجي مث متتد إىل السلطة يف البيئة االجتماعية و املتجسدة يف عالقات اجملتمع 
وحضارته  ككل فتكون السلطة بذلك ظاهرة و خفية يف نفس الوقت حيث يراها الفرد و حيس هبا 

ملباشرة، ويتميز النظام األبوي بلغة خاصة أينما كان  وحيثما توجه، فهي حتكم عالقاته املباشرة وغري ا
هي لغة مجاعية تنفي الفرد والوعي الذايت وتستبدهلا ابلوعي اجلماعي وابلتايل فهي انعكاس للسلطة 
األبوية والوعي البطريكي، وتظهر هذه اللغة إىل جانب لغة احلياة اليت يتكلمها العامة، حيث تظهر 

هي لغة يتقنها اخلاصة و ذوي السلطة و ينشأ اإلنسان  هذه األخرية أمامها انقصة ومشوهة، و
خالهلا على أهنا مهيمنة  ومتثل القيم العليا واحلقائق السامية  والغموض وعسر الفهم على العكس من 
اللغة العامية اليت هي لغة األطفال والفقراء  وعامة الناس. إن هذه اللغة )األبوية( يكمن يف أعماقها 

مجيع أشكاهلا اإليديولوجية ) يف املفاهيم و التعابري( والقيم واأللفاظ واألساليب  آليات السيطرة على
و على مجيع أشكاهلا املادية يف وسائل القمع والسيطرة العنيفة املباشرة، و هي لغة غري قادرة على 

راء الفكر التعبري العلمي واستيعاب املعرفة العلمية، وهي لغة دفاعية ختشى التفاعل واحلوار وحتتمي و 
 الديين.

مما سبق نستنتج أن النظام األبوي يشكل منوذجا مثاليا ومبدأ تفسرياي مييز األسرة كبناء 
فرعي من اجملتمع ككل، ويتميز بلغة خاصة تظهر إىل جانب لغة احلياة العادية، وال ميكن حتديد 

على حدا، ويتميز مفهومه بدقة دون حتديد أهم األبعاد األساسية املشكلة له وخصائص كل بعد 
 النظام األبوي األسري كنموذج مصغر للنموذج األكرب يف اجملتمع مبا يلي:

أن العالقات االجتماعية داخل األسرة يف ظل هذا النظام هي عالقات عمودية يشكل األب   -
مة حمورها جتاه ابقي أفراد األسرة، والذكور اجتاه اإلانث، فسلطة الرجل جتاه املرأة تكون مطلقة وقائ
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على فرض الرأي ورفض النقد وغياب احلوار املتبادل، ابملقابل تسود قيم اخلضوع و االمتثال من طرف 
 املرأة جتاه الرجل.

الالعدالة يف توزيع األدوار األسرية و التميّيز بني نوعي اجلنس البشري الواحد منذ امليالد خاصة   -
 فيما يتعلق ابحلقوق والواجبات املشرتكة.

رأة تكون مقّيدة يف ظل هذا النظام حتت أتثري تدخل الرجل يف شؤون املرأة وأمورها أن حرية امل -
 اخلاصة هبا كطريقة اللباس واملاكياج، ويف التصرف يف ماهلا، وخمتلف اختياراهتا. 

ينبغي التأكيد يف هذا اإلطار أن هذا املفهوم ال خيرج عن إطار العالقات االجتماعية 
األسرة يف حدود عالقة الرجل ابملرأة كزوج ابلدرجة األوىل، أو كأب و عالقة  األسرية اليت جتمع أفراد

 املرأة ابلرجل كزوجة أو كبنت.
 مفهوم األسرة: -1-2

" إبهنا  "وحدة اجتماعية تتميز مبكان إقامة  مريدوكلقد عرفها العامل االنثربيولوجي "  
أعضائها على األقل عالقة جنسية مشرتك و تعاون اقتصادي، ووظيفة تكاثرية، ويوجد بني اثنني من 

يعرتف هبا اجملتمع وتتكون األسرة على األقل من ذكر وأنثى ابلغني، و أطفال سواء من نسلها أو عن 
اللبنة األوىل يف بناء اجملتمع وخليته األساسية األوىل اليت من خالهلا ير.   فهي،  (2طريق التبين")

لوسيط الذي يربط الفرد ابجملتمع، ألن الفرد أييت إىل أفراده و ير. األفراد كذلك جمتمعهم، فهي ا
" و يف تركيزه بوجاردساجملتمع ويعيش فيه من خالل األسرة اليت ينتمي إليها، اما عامل االجتماع " 

" على أهنا مجاعة اجتماعية صغرية تتكون على اجلانب النفسي االجتماعي لألسرة يعّرف األسرة 
ويتقامسون املسؤولية، ومهمتها  أكثر من األطفال يتبادلون احلب عادة من األب واألم وواحد أو

"عبد أما (، 3تربية األطفال وتوجيههم و ضبطهم ليصبحوا أشخاصا يتصرفون بطريقة اجتماعية")
فيذهب إىل اعتبار األسرة مبثابة الوسط الطبيعي واالجتماعي األول للفرد وتقوم على  الواحد وايف "

ل اجلمعي وقواعد ختتارها اجملتمعات، فنظام األسرة يف أمة ما يرتبط ارتباطا مصطلحات يرتضيها العق
وثيقا مبعتقدات هذه األمة، و اترخيها وعرفها اخللقي وما تسري عليه من نظم يف شؤون السياسة و 

 (.4) االقتصاد و القضاء(
ن من أدوار اعتمادا على ما سبق ميكن اعتبار األسرة مبثابة البناء االجتماعي الذي يتكو 

اجتماعية مرتبة على أساس النوع و املكانة، يكون أساسها دور كل من الزوج و الزوجة اللذان 
يشرتكان يف مكان اإلقامة الواحد ويف خمتلف النشاطات االجتماعية واالقتصادية ، وعن طريق عالقة 

م وتزويدهم حباجاهتم جنسية شرعية اجتماعيا ينجب الزوجان أطفاال تقوم األسرة برعايتهم  ومحايته
املختلفة ويقتضي استقرار األسرة  وتوازهنا سيادة قيم العدالة واملساواة يف تقسيم األدوار واملسؤوليات 
وكذا قيم االحرتام والثقة املتبادلني يف إطار تكاملي و هبدف عام هو ضمان استمرار استقرار النسق 
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ع الباحثون على أن هناك نوعني أساسني لألسرة األسري الذي هو أساس استقرار اجملتمع، هذا و جيم
 مها األكثر انتشارا يف العامل ويتعلق األمر ابألسرة الزواجية  واألسرة املمتدة.

فيما يتعلق ابلنوع األول فإنه يتكون من األعضاء املباشرين  وهم الزوج  والزوجة و أوالدمها 
حجمها فإن العالقات األساسية فيها تقوم على الذكور واإلانث غري املتزوجني، و ألهنا تتميز بصغر 

حمور العالقة بني الزوج  والزوجة أكثر من قيامها على العالقات الدموية، و هو منوذج أسري يتميز 
أعضاؤه بدرجة عالية من الفردية وابلتحرر الواضح من الضبط األسري وعلو مصلحة الفرد على 

يف العامل املعاصر أما النمط الثاين فهو )انتج عن امتداد مصلحة اجلماعة و هو النمط األكثر انتشارا 
األسرة الزواجية لتشمل إضافة إىل الزوجني األساسيني األبناء املتزوجني  و األحفاد، و غريهم من 
األقارب كالعم والعمة واالبنة واألرملة، و يقيم كل هؤالء يف نفس الوحدة السكنية و يشاركون يف 

.  وعادة ما يكثر (5) اعية واحدة حتت رائسة األب األكرب أو رئيس العائلة(حياة اقتصادية و اجتم
 انتشار هذا النوع من األسرة يف اجملتمعات الريفية اليت يشتد فيها الضبط األسري  والرقابة االجتماعية.

يف األخري ينبغي أن نشري إىل أنه قد يرد مصطلح " العائلة " كتعبري عن األسرة، فإنه 
من الفعل " عال "،" يعيل"، "معيل"، " عيال "، و تعرّب عن الشخص الذي يعيل أفراد  مفهوم آت

:  أنه مع سيطرة النظام األبوي، أصبح الرجل هو املعيل بركات " " حليمأسرته، ويف هذا اإلطار ير. 
الة وأصبح بقية أفراد العائلة عياال مهما كانت درجة مشاركتهم يف العمل ومهما كانت عالقات اإلع

  (.6)واالعتماد متبادلة
 مفهوم السلطة األبوية: -1-3

: القدرة على إلزام ) الغري ( بفعل ما مل يكن (7)هي )ماكس فيرب(إن السلطة حسب 
 ليفعله من تلقاء نفسه وأتخذ السلطة شكلني أساسني: 

 الشكل الرتابطي: و يكون على شكل تعليمات و برامج.   -
  أوامر. الشكل الرتاتيب: ويكون على شكل -

فالسلطة هي سياق مقصود يؤثر بفاعلني على األقل، وهي ابلتايل عالقة اجتماعية عامة 
متاما هتدف إىل تنظيم اجملتمع وخمتلف اجلماعات اليت تسودها، من أجل ضمان أحسن تسيري 

 واستمرارية. 
رادة ويقصد ابلسلطة األبوية: أن العالقات األسرية تكون عمودية ويف كل احلاالت تقف إ

األب البطريك على أهنا اإلرادة املطلقة وتتجسد يف العائلة إمجاعا مفروضا يرتكز إىل العادة    
 واإلكراه، فهي قائمة على التسلط واهليمنة املمارسة خاصة على املرأة.

 مفهوم احلوار األسري: -1-4

آلخر، نقصد ابحلوار األسري ذلك السلوك االجيايب الذي يسلكه أحد أفراد األسرة جتاه ا
عند معاجلة قضية تتعلق ابألسرة، لذلك فهو تقنية تستعمل أثناء العملية االتصالية اهلادفة ملعاجلة 
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موضوع ما، فهي يشكل أساس العالقة األسرية الناجحة، نظرا ملا يتميز به أفراد العالقات االجتماعية 
لكافية للتعبري عن رأيه بكل حرية أثناء ممارسته من الرزانة وقبول رأي الطرف اآلخر، وإعطائه الفرصة ا

 وبدون ضغط.
إن هذا املفهوم يسجل غيابه بقوة يف اجملتمع العريب عموما، وكذا يف اجملتمع اجلزائري، 
وابخلصوص على مستو. العالقات األسرية، وألن األسرة تشكل أساس اجملتمع فإن غياب هذا 

القات االجتماعية على مستو. خمتلف املفهوم ميدانيا داخل األسرة من شأنه أن يؤثر على الع
 األنساق األخر. مثل املؤسسة االقتصادية واملدرسة والشارع ...اخل.  

 احلوار والعالقات األسرية يف ظل النظام األبوي العريب حسب املفكرين العرب: -2
ال ميكن احلديث عن احلوار والعالقات األسرية يف اجملتمع العريب، بدون التطرق إىل 

" مقدمات لدراسة اجملتمع واليت من أمهها نذكر  " هشام شرايب " لباحث الفلسطييندراسات ا
واليت اهتم الباحث من خالهلا (، 9"النظام األبوي و إشكالية ختلف اجملتمع العريب")و (8العريب")

 إبشكالية ختلف اجملتمع العريب ابحثا عن أسباهبا، كما تطرق إىل أهم خصائص اجملتمع العريب السيما
منها بنية العائلة، الرتبية و اخلصائص السيكولوجية للفرد العريب من: إتكالية، عجز وهترب...اخل، كما 
خص ابالهتمام عدة جماالت أخر. متس اجملتمع، الوعي والتغرّي         االجتماعي، اإلنسان العريب 

يون...اخل، ولقد متيزت والتحدي احلضاري، املثقف العريب و املستقبل، التثقيف االجتماعي والتلفز 
منهجيته ابجلمع بني أسلويب التحليل النفسي  والعرض االجتماعي، حيث قام بتحليل سلوك الفرد 
االجتماعي وعالقته ابلرتبية العائلية والتثقيف االجتماعي، كما حلل العائلة والعالقات اليت تقوم 

هم ومعامالهتم خاصة يف مراحل حياهتم عليها، السيما منها عالقات الوالدين أبطفاهلم وكيفية تربيت
األوىل، ومن خالل ذلك استطاع أن يقوم بدراسة نقدية لواقع اجملتمع العريب املتميز ابلتخلف ابحثا 

 عن خمتلف األسباب وأهم احللول املوافقة، و قد توصل إىل مجلة من النتائج نوجزها  فيما يلي: 
يهدفان إىل قولبة الفرد على النحو الذي يريد إن الرتبية والتثقيف يف العائلة و املدرسة 

اجملتمع و تقرره الثقافة املسيطرة اليت متثل منط احلياة املسيطر يف اجملتمع العريب واليت أساسها األبوية، و 
 تقوم املرأة بدور كبري يف ذلك.

السيطرة  إن أهم ما يطبع العالقات االجتماعية عموما والعائلية خصوصا هو قيامها على السلطة و  -
الطاعة، اخلضوع،االمتثال، والقهر، حيث كان يلعب  الرجل و كبري السن الدور األساسي فيها، إذ 
ينمو الذكر منذ طفولته على قيم حب الربوز واحتقار املرأة، وإذالل من هم أضعف منه، فتكون وفقا 

 لذلك شخصيته على صورة أبيه. 

ى مد. القرن األخري مل جيري تبديلها أو حتديثها، بل أهنا إن بىن النظام األبوي يف اجملتمع العريب عل -
 ترسخت وتعززت كأشكال حمدثة ومزيفة.
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إن النهضة العربية اليت شهدها القرن التاسع عشر امليالدي، عجزت عن تفتيت أشكال النظام األبوي  -
 من و عالقاته الداخلية وابملقابل استطاعت أن توفر تربة صاحلة إلنتاج نوع جديد و هجني

اجملتمع/الثقافة أي " جمتمع ثقافة النظام األبوي املستحدث ) اجملتمع العريب الراهن ( عن طريق ما 
أطلق عليه لقب "اليقظة احلديثة" ومن جهة أخر. جنـد أن التحديث املادي و هو أول دالئل التغرّي 

عزيزها مبنحها أشكاال االجتماعي على إعادة تشكيل بىن النظام األبوي و عالقاته مت تنظيمها و ت
 ومظاهر عصرية.

إن النظام األبوي املستحدث ليس عصراي و ال تقليداي، بل هو تشكل اجتماعي يفتقر إىل 
اخلصائص املشرتكة اليت تتحلى هبا اجلماعة و تعوزه مظاهر احلداثة اليت ينعم هبا اجملتمع، فهو تشكل 

وضروب شىت من التخلف و التبعية، و هذا كله اجتماعي مهدور طاقاته و يتميز بطبيعته االنتقالية 
يتجسد يف اقتصاده و بنية طبقاته و تنظيمه السياسي والجتماعي و الثقايف، فهو تشكل غري مستقر 

 . و يتميز جبملة من اخلصائص أمهها:(10)أبدا ابملرة  تفسخه التناقضات والنزاعات الداخلية

رب التاريخ العداء العميق واملستمر يف ال وعي هذا قيامه على استعباد املرأة، األمر الذي كرس ع -
 اجملتمع للمرأة و نفي وجودها االجتماعي كإنسان.

متيزه بذهنية أبوية تتمثل يف نزعتها السلطوية الشاملة اليت ترفض النقد وال تقبل ابحلوار إال           -
الشك، وال تقر إبمكانية إعادة  أسلواب لفرض رأيها، فهي ذهنية امتالك احلقيقة الواحدة اليت ال تعرف

النظر، لذلك فإن )التفاعل واحلوار بني األفراد واجلماعات ال يرمي إىل التوصل إىل تفاهم أو اتفاق 
  (11) بني وجهيت النظر بل إىل أتكيد احلقيقة الواحدة و أتييد انتصارها(

الية، قانونية، ومادية، فإن إن العائلة يف األبوية املستحدثة، و مهما كانت مظاهرها اخلارجية مج -
، فاحملصلة إذا فريدة يف …بناها الداخلية تبقى جمذرة يف القيم األبوية وعالقات القرىب و العشرية

 بنيتها املزدوجة احلديث  و األبوي متعايشان يف إطار وحدة متناقضة.

بقى تعاين التمييز إن كل ما مييز اجملتمع األبوي من خصائص ميكن إسقاطها على العائلة، فاملرأة ت -
واالحتقار و االستعباد، و يف هذا اإلطار ير. الباحث أنه ال ميكن أن يكون هناك تغرّيا أو حتريرا 
)احلضارة ( دون إزاحة األب رمزا للسلطة وحترير املرأة قوال و فعال ) سلوكا ( أي أن الالمساواة بني 

ريق النظام األبوي هي اليت تشكل العقبة الرجل و املرأة اجملسدة يف العائلة و يف اجملتمع عن ط
إن األساسية يف وجه التغرّي الدميقراطي الصحيح يف هذا اجملتمع، وهو ما عرّب عنه الباحث بقوله " 

تغيرير واقع املرأة ال أييت إال مع تبديل نوع العالقة القائمة بني الرجل واملرأة و ذلك عن طريق 
 (.12يلة األمد تشتمل على التبية)املمارسة يف اجملتمع و هذه عملية طو 

كانت حتت و " علي زيعور" :  أما الباحث اللبناين املختص يف علم النفس االجتماعي
هي دراسة ،  و (13" التحليل النفسي للذات العربية : أمناطها السلوكية و األسطورية")عنوان 

ورت أفكاره حول " الضياع " نفسية اجتماعية لطريقة إنتاج الشخصية يف الوسط العائلي، فقد متح
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أي ضياع الفرد يف العائلة اليت يهيمن عليها األب، و اجملتمع القائم على األبوية املستحدثة و تكاتف 
 هذين الطرفني يف وجه إمكانية حتقيق الذات، و من أهم ما جاءت به هذه الدراسة: 

أداة القمع األساسية، ألن  إن األب ابعتباره يشكل النموذج األصلي لألبوية املستحدثة، يشكل -
 قوته ونفوذه يقومان على العقاب. 

إن العائلة العربية هي شديدة الوطأة، األمر الذي يهيئ الطفل ) ذكر، أنثى ( ألن يطيع يف شبابه  -
فالكثري من الوسائل الرتبوية التقليدية " ال تعده ألن يقارع و يناقش بقدر ما تنمي فيه االلتواء 

 (.…عتماد على الكبري ) أب، أخ أكرب ،واالزدواجية واال
إن ما يهم العرب هو أن يكون الطفل مطيعا مؤداب، متأخرا يف االطالع على كل شؤون اجلنس  -

متفوقا على األقران، و إال فإنه يكثر عليه االستهزاء بشخصيته و مقارنته مع الغري و اإلحلاح على 
 السلبية و سوء التقييم للذات.  فشله، مما يقتل فيه الطاقات والتفتح و يدفعه إىل

يرجع الباحث القمع يف العائلة إىل شيوع مواقف غري عقالنية و خرافية يف صفوف غالبية 
الناس،  وهو األمر الذي يؤدي إىل أحكام سيطرة الوضع القائم على الناس و جيعلهم يرفضون أي 

جذر بعد يف الشخصية العربية العقلية تغيري اجتماعي...، إن هذه احلقيقة انحية بنيوية للمجتمع مل تت
العلمية اليت تفسر الظواهر أبسباب موضوعية ختضع للدرس والتجربة، فالعقلية احلرية ما تزال فعالة 
على نطاق شعيب واسع جدا، و يف قطاع عريض داخل العقلية الفردية الواحدة، و مل تنظم العقالنية 

قطاعان سحري و علمي، يرتاكمان بتالصق، و تتعايش النشاطات الفردية االجتماعية و السياسية: 
 بىن تقليدية مع أخر. منهجية، واقتصاد تقليدي اتبع بدائي مع اقتصاد منظم عقالين عصري. 

فاطمة واملغربية " نوال السعداوي"يلتقي الباحث مع كل من الباحثتني: املصرية "
ماعي، فهو ال يشري إىل نشوء الفرد يف يف فرضيته القائمة على أن الذات ذات منشأ اجت املرنيسي"

عملية التطور االجتماعي فحسب، بل أيضا إىل التكوين االجتماعي للنفس، وهذه انحية لقيت 
"، هذا األخري REICH رايخحتليال دقيقا ومنظما مع عامل النفس واحمللل النفساين املاركسي "

انية متاثل بنية النظام االجتماعي القائم وهذا " يف أن بنية الفرد النفسزيعورالذي  يلتقي معه الباحث "
" أن البنية النفسانية العربية تنتج من التنشئة االجتماعية يف ظل العائلة ) األبوية زيعورمعناه يف نظر "

 املستحدثة(.
إن هذا التحليل الذي تبناه الباحث ينطوي على افرتاض أساسي وثيق الصلة ابملنظورين 

قائل أبن البىن العميقة يف اجملتمع والفرد تعمل بصورة مستقلة عن وعي األفراد و املاركسي والفرويدي ال
اجلماعات و مبعزل عن هذه الوجهة فإنه يستحيل املضي إىل ما هو أبعد من األحداث الظاهرة، 

 ويتعذر ابلتايل إدراك معىن البىن الكامنة. 
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 احلوار والعالقات األسرية يف العائلة اجلزائرية -3
الرتباط النظام األبوي ابجملتمع التقليدي اجلزائري، فإن طبيعة العالقات األسرية نظرا 

تتجسد يف منط األسرة الغالب آنذاك، وهو العائلة التقليدية ) املمتدة (. يف هذا االطار ير. 
م        ": أن العالقة اليت تسود بني أفراد األسرة )اجلزائرية( تتميز بنوع من االحرتابياربورديوالباحث "

واخلوف، احرتام اتم ألمناط السلوك املعرتف هبا من طرف اجلماعة، واخلوف الدائم من عقاب ولوم 
اآلخرين أثناء عدم احرتامه لبعض القواعد، ومثل هذا السلوك هو انتج عن عملية الرتبية والتنشئة 

ر هذه العملية حىت  االجتماعية اليت يتلقاها الفرد منذ صغره إىل غاية رشده، وتستمر جذور وآاث
كهولة  وشيخوخة الفرد وهذا راجع ملد. فعالية التنشئة االجتماعية على نفسية وشخصية الفرد، 
فاملشاعر الفردية ليست هي ابلغائية، لكنها جيب أن تبقى خفية ومقموعة، وكل سلوك ال يتوافق 

 . (14)و املعايري أو األحكام األمرية يعترب سلوكا مرفوضا من طرف العائلة

 وميكن حتديد أهم العالقات االجتماعية يف األسرة اجلزائرية كما يلي:

 العالقة بني الزوج و الزوجة:  -3-1
تقوم العالقة بني الزوج و الزوجة على أساس احلقوق والواجبات املتبادلة بني الزوجني، 

ة جند من فما هو حق للزوجة يعترب واجب على الزوج والعكس صحيح، و يف األسرة اجلزائري
واجبات املرأة رعاية األطفال و تربيتهم حىت زواج البنت وبلوغ الذكر و اجتاهه إىل عامل الرجال، 
إضافة إىل ذلك يلقى على عاتقها مسؤولية كل األشغال املنزلية، أما الزوج فإنه وحتت أتثري العوامل 

ى زوجته عن طريق إبراز ( حياول إظهار السلطة املطلقة عل…السابقة )القرابة، النظام األبوي
أغلب األحيان وال سيما عند تواجده إىل   رجولته أمامها واالستخفاف آبرائها وعدم مشاورهتا يف

جانبها يف وسط أفراد العائلة الكبرية، ألنه ير. يف ذلك الوسيلة الكفيلة بضمان وتقوية رجولته و  
اته مهما كانت، وهذا ما يؤدي كرامته، وهكذا تصبح الزوجة حتت طاعة الزوج حبيث تقبل سلوك

إىل حدوث هّوة يف العالقة الزوجية  حبيث تبقى النظرة التقليدية إىل الزوجة، اليت تصبح يف ظل 
هذه الظروف تشعر ابلسلبية وعدم الثقة ابلنفس و هو ما قد جيعلها تضع هدفها األول بعد الزواج 

ليه منذ مراحل طفولتها األوىل، دون النظر هو خدمة زوجها وأبنائها، وهو ما تريب املرأة ابنتها ع
إىل حقها يف العدالة مع زوجها يف خمتلف جوانب احلياة املادية و املعنوية كما حددها هللا تعاىل 

من سورة   7)اآلية" …للرجال نصيب مما اكتسبوا، و للنساء نصيب مما اكتسنببقوله:"
 النساء(.

الرجال " على النساء يف قوله تعاىل: وإن كان اإلسالم قد أشار إىل قوامة الرجال
من سورة النساء(، فإن هذه  34 )اآلية قوامون على النساء مبا فضل هللا بعضهم على بعض"

القوامة ال تعين يف أي حـال مـن األحوال تسلط الزوج على الزوجة، أو عدم املساواة يف 
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كن فيه التسوية وفاضل بينهما املسؤوليات املشرتكة، بل أن اإلسالم ساو. بني الزوجني فيما مي
فيما ال ميكن التسوية فيه، وفقا للفروقات البيولوجية و الطبيعية واليت منها تكليف الرجل بوجوب 

 النفقة على املرأة الذي يعترب حقا هلا.

إن ظاهرة سلطة األب يف األسرة ما تزال أتخذ الصدارة يف اجملتمع         اجلزائري، وغالبا 
لسلطة مدعومة من طرف املرأة، حيث تعتربه األقدر واألجدر على املسؤولية األسرية، ما تكون هذه ا

 وترجع املرأة ذلك إىل العادات والتقاليد وخاصة الدين الذي تعتربه من املقومات األساسية لألسرة.
مهما يكن فإن ضمان استمرار واستقرار النسق األسري يقوم أساسا على طبيعة العالقة 

أن طبيعة البناء األسري تتحدد أساسا يف منوذج طبيعة العالقات و التفاعالت ) الزوجية أي
 ( 15بني الزوجني ابإلضافة إىل أطفاهلما(.)

 : عالقة األب ابألبناء -3-2

وهي عالقة مبنية على احرتام و طاعة االبن لألب، فري. االبن أنه من حق األب 
ه صاحب القوة و املالك يف األسرة و تبقى عالقته إلزام و فرض قيم وسلوكات على األبناء ابعتبار 

التبعية هذه و تستمر منذ صغره إىل غاية رشده، أين يبقى خاضعا ألبيه يف خمتلف اجلوانب املادية 
واالجتماعية لذلك جند أن الطفل الذكر يلعب دورا هاما يف استمرارية القيم األبوية، حيث حيدد 

قة األب ابالبن أتخذ منوذج عالقة الال تكافؤ، حيث أهنا توارث هذه القيم داخل األسرة، فعال
عالقة عمودية يف اجتاه واحد فعلى االبن االحرتام و الطاعة وقبول كل األوامر الصادرة عن أبيه 
دون نقاش، مهما كان سنه، أما عالقة األب ابلبنت فهي عالقة جد متحفظة فإضافة إىل طاعة 

 يز ابخلجل واحلشمة. األب واالستجابة ألوامره فهي تتم

 : عالقة األم ابألبناء -3-3
إن األم تكون عالقتها العاطفية صلبة مع الذكر مقارنة ابألنثى و يتجلى ذلك من 

 –السلطة -خالل التمييز بينهما، إذ حتاول األم إدخال قيم األبوية فيه برتسيخ فكرة الرجولة
نس خمالف له بدءا أبخته وأمه القوة...، مما يؤثر على شخصيته حيث يصبح ينايف كل ج

، وهي نفس الفكرة اليت أكدها أغلب الباحثني العرب يف هذا اجملال واليت مفادها أن …وزوجته
الزوجة األم داخل األسرة أصبحت تعيد إنتاج القيم التقليدية األبوية، فاملرأة و رغم مناداهتا ابحلرية 

استمرار هذا النظام بشكل غري واعي، أما واملساواة مع الرجل إال أهنا تعمل على زرع بذور 
عالقتها ابلبنت فهي خمتلفة من حيث املعاملة والرتبية، وهنا  ال تكون للبنت نفس الفرصة مثلها 
مثل الذكر يف حتقيق شخصيتها فالزوجة األم تسعى إىل تلقني ابنتها قيم  وعادات أسرية، كشغل 

حلشمة أمام جنس الذكر مهما كان سنه بداية ، إضافة إىل تعويدها على صفة احلرمة وا…البيت
 أبخيها و والدها إىل غاية زوجها يف املستقبل. 
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 عالقة األخوة واألخوات: -3-4
 هذه العالقة ثالث صيغ هي: أتخذ 

وتتميز ابملرح واللعب مع بعضهم البعض يف فرتة الطفولة، : عالقة االخوة الذكور  -3-4-1
حيث تصبح يسودها اجلدية وااللتزام املتبادل، وعالقة التعاون يف  لكن تتغري تدرجييا مع كرب السن،

خمتلف اجملاالت الزراعية االجتماعية، وتزداد مسؤولياهتم عندما يتعلق األمر ابألمور األسرية 
اخلاصة، كما يتمتع األخ األكرب مبكانة هامة داخل األسرة بعد مكانة األب، وتلقى على كاهله 

وأخواته األصغر منه حىت وإن كان متزوجا وله أبناء، فهو املكلف وصاحب مسؤولية رعاية إخوته 
السلطة األسرية يف غياب األب وابملقابل حيتفظ بعالقة االحرتام والطاعة والتقدير من طرف إخوته 

 األصغر منه.

وتتسم ابلزمالة والصداقة و إفشاء األسرار بينهن، و تقوم على عالقة األخوات اإلانث:  -3-4-2
لتعاون يف القيام أبشغال البيت، كما تقوم عالقة احرتام بني األخت الصغر. والكرب. وتسود بينهن ا

 عالقة تضامن يف احلفاظ على كرامتهن وشرفهن الذي هو جزء هام من شرف األسرة.

وأتخذ تقريبا نفي عالقة األب مع البنت، خاصة مع كرب السن عالقة األخ ابألخت:  -3-4-3
ف وحشمة األخت " جتاه " األخ، و تستمر هذه الصفة حىت زواجها و حىت بعد حيث تتميز خبو 

 الزواج.

 عالقة احلفيد واحلفيدة ابجلد و اجلدة:  -3-5
واحرتام وطاعة األجداد مهما كانت آراءهم  بتقديربني جيلني خمتلفني، تتميز هي عالقة  و

روحيا قواي للثقافة األسرية من جهة أخر.،  و أفكارهم، نظرا لكرب سنهم من جهة، وألهنم يعتربون رمزا 
 كما تسود كذلك عالقة مرح و هلو بني هذين اجليلني.

 مظاهر تغرير العالقات الزوجية وطرق اختاذ القرار يف األسرة اجلزائرية املعاصرة -4
ألجل معرفة مد. تغري مظاهر النظام األبوي يف اجملتمع اجلزائري داخل األسرة مت القيام 

إمرأة متزوجة )وأم ( كممثل  200ميدانية بوالية اجلزائر العاصمة، على عينة تتكون من بدراسة 
لألسرة، مت سحبها عن طريق عينة الكرة الثلجية حيث قسمت إىل فئتني عمريتني مدة كل فئة 

سنة، حيث متثل  الفئة           15سنوات وتفصل كل فئة عن األخر. بفرتة زمنية تقدر بـ  10
، أما الفئة الثانية وهن 1951إىل سنة  1942نساء املولودات يف الفرتة املمتدة من سنة األوىل ال

، وهذا التقسيم جاء من أجل 1976إىل سنة  1967النساء املولودات يف الفرتة املمتدة من سنة 
ىل تسهيل املقارنة بني فئتني ينتميان إىل جيلني          خمتلفني، جيل عايش الثورة واملرحلة األو 

للإلستقالل وجيل عايش مرحلة مابعد اإلستقالل، جيل ساهم يف حترير الوطن و يف إرساء أسس 
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اجملتمع اجلزائري اجلديد وأخر ساهم يف مرحلة البناء و التشيّيد ولكل منهما خصوصياته الثقافية و 
 االجتماعية.

يف العالقات بوجود تغري  األوىلحاولت الدراسة التحقق من فرضيتني أساسيتني تتعلق 
الزوجية بني اجليلني خاصة فيما يتعلق ابحلوار األسري، أما الثانية فتتعلق بوجود تغري على مستو. 

 اختاذ القرارات االسرية ابعتبارها نتاجا للحوار األسري، وفيما يلي عرضا لبعض نتائج الدراسة:   

 ةمظاهر تغري العالقات الزوجية يف االسرة اجلزائرية املعاصر  -4-1
 (: مدى إهتمام الزوج براي زوجته ومناقشتها يف قضااي األسرة01جدول رقم )

 الرأي

 اجملموع أبدا أحياان دائما اجليل

 06 اجليل األول
06% 

20 
%20 

74 
%74 

100 
100% 

 50 اجليل الثاين
50% 

40 
40% 

10 
%10 

100 
100% 

 56 اجملموع
%28 

60 
%30 

84 
42% 

200 
100% 

( من نساء اجليل األول أجنب أبن أزواجهن ال %74أن ) نالحظ من خالل اجلدول
( %10يعرين اهتماما ألرائهن و ال يناقشهن يف خمتلف قضااي األسرة، ونفس الرأي جنده لد. )

فقط من أفراد اجليل الثاين، ابملقابل جند أن اغلب نساء اجليل الثاين ينفني الطرح السابق و يؤكدن 
( %50ويناقشهن يف خمتلف شؤون األسرة سواء بصفة دائمة ) على أن أزواجهن يهتمون آبرائهن

 (.%40أو بصفة مؤقتة )

هناك تباين يف اإلجابة بني اجليلني األمر الذي يؤكد على حدوث تغرّي على مستو. 
العالقات األسرية ويتعلق األمر بسلوك الزوج جتاه زوجته حيث أصبح هذا األخري يهتم آبرائها 

ضااي، فاحلوار واالتصال أضحتا هي القيم السائدة يف أسر اجليل احلايل ويناقشها يف خمتلف الق
على عكس أسر اجليل األول  واليت كانت العالقة األسرية فيها مبنية على النزعة السلطوية اليت 
ترفض النقد و ال تقبل ابحلوار إال كأسلوب لفرض الرأي ، فأوامر الرجل و نواهيه كانت هي 

 األحوال. السمة السائدة يف كل

إن االتصال وبعد أن كان يشكل حجر عثرة داخل األسرة التقليدية حيث كانت 
العالقات االجتماعية عمودية وأتخذ شكل أوامر و نواهي أصبح أكثر مرونة وفعالية يف األسرة 
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املعاصرة العتماده على أساليب احلوار والتشاور وتبادل وجهات النظر، فالتحول احلاصل يف جمال 
ال األسري يكتسي أمهية ابلغة يف حياة املرأة ويف تغرّي النظام األبوي عموما األمر الذي االتص

 يقتضي إجراء دراسات معمقة لفهم اجتاه العالقات األسرية يف اجملتمع اجلزائري.

إن أهم ما يتميز به التغرّي االجتماعي للنظام األبوي يف األسرة اجلزائرية هو انه بطيء 
اطه ابلنسق الثقايف الذي يعترب من أبطأ األنساق تغرّيا يف اجملتمع ملا حيتويه من وهذا راجع الرتب

عادات و تقاليد  وقيم ترسخت خالل عقود من الزمن و ما هلذه األخرية من دور يف قولبة الفرد 
 على النحو الذي يريد اجملتمع و تقرره الثقافة املسيطرة. 

 الزوجية(: طريقة معاجلة اخلالفات 02جدول رقم )

 طريقة معاجلة    
 اجليل        اخلالفات

السكوت وتطبيق  املراضاة   واحلوار
 األوامر

 اجملموع تدخل األهل

 20 اجليل االول
20% 

77 
77% 

03 
03% 

100 
100% 

 80 اجليل الثاين
80% 

10 
10% 

10 
%10 

100 
100% 

 100 اجملموع
50% 

87 
43.5% 

13 
%6.5 

200 
100% 

 
دول أن طريقة معاجلة اخلالفات الزوجية تتم ابملراضاة و احلوار نالحظ من خالل اجل

( من أفراد اجليل الثاين وهي أكرب نسبة يف اجلدول كما جند نفس اإلجابة لد. %80لد. )
( من أفراد اجليل األول أجابوا أبن %77( فقط من أفراد اجليل األول، ابملقابل جند أن )20%)

( من أفراد اجليل %10سكوت املرأة و تطبيقها ألوامر الزوج و)معاجلة اخلالفات الزوجية تتم ب
 الثاين كانت هلم نفس اإلجابة.

هناك فرقا معتربا بني اجليلني يف اإلجابة، مما يؤكد أن هناك تغرّيا قد حدث على طريقة 
معاجلة اخلالفات الزوجية، إذ وبعد أن كانت مثل هذه اخلالفات تنتهي غالبا بسكوت الزوجة 

قها ألوامر زوجها يف أسر اجليل األول، أصبح أسلوب احلوار واملراضاة هو الوسيلة األساسية وتطبي
السائدة لد. أسر اجليل الثاين، فالزوج  يف األسرة اجلزائرية احلضرية مل يعد أكثر تسلطا كما كان 

ات من قبل، بل أصبح  أشد وعيا بضرورة انتهاج أساليب دميقراطية يف معاجلة خمتلف اخلالف
 األسرية بعيدا عن كل أشكال العنف اليت من شأهنا أن تؤثر على االستقرار األسري ككل.
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نستنتج مما سبق أن طرق معاجلة اخلالفات الزوجية قد تغرّيت من أساليب تعتمد على 
العنف واحتقار املرأة إىل أساليب سلمية تعتمد على احلوار والنقاش و احرتام املرأة، و هو مؤشر 

 شي احد أهم قيم النظام األبوي اليت تعتمد العنف كوسيلة لّفظ خمتلف اخلالفات األسرية.   على تال

فإذا كان الدين اإلسالمي أول من دعا إىل معاشرة النساء ابملعروف يف قوله تعاىل   
اآلية  )وعاشروهن ابملعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا و جيعل هللا فيه خريا كثريا(

ورة النساء، فإن هذا التغرّي يسري يف نفس السياق و يعترب مؤشرا إجيابيا على التحول من س 19
الدميقراطي الذي تعرفه األسرة اجلزائرية يف الوسط احلضري و الذي ميثل البديل احلقيقي للنظام 

وا األبوي التمّييزي القائم على السلطة القهرية اليت ميارسها ذكور اجملتمع على إانثه، حيث ينم
الذكر منذ طفولته على قيم حب الربوز و احتقار املرأة و إذالل من هم اضعف منه، فتكون وفقا 

 لذلك شخصيته على صورة أبيه. 

 

 

 (: طريقة العقاب املمارسة مع الزوجة03جدول رقم )

 طريقة العقاب    
 اجليل        

التأنيب        
 والوعظ

السب         اهلجر
 و الشتم

 اجملموع

 19 جليل األولا

%19 

40 

%40 

41 

41% 

100 

100% 

 75 اجليل الثاين

%75 

25 

%25 

00 

%00 
100 

100% 

 94 اجملموع

%47 

65 

%32.5 

41 

%20.5 

200 

100% 

 

( من أفراد اجليل الثاين أجابوا أبن طريقة العقاب %75من خالل اجلدول نالحظ أن )
( فقط من اجليل %19قابل جند أن )اليت ينتهجها األزواج معهن هي التأنيب و الوعظ، ابمل
( من أفرد اجليل األول يؤكدون على %81األويل أجنب بنفس الطريقة، من جهة اثنية نالحظ أن )
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( %41( و السب و الشتم )%40أن طريقة العقاب اليت يتلقوهنا من أزواجهن ترتاوح بني اهلجر)
 تلقون عقااب ابهلجر.( ي%25على عكس أفراد اجليل الثاين الذين ال جند منهم سو. )

هناك فرق بني اجليلني يف نسبة اإلجابة مما يؤكد على حدوث تغرّيا على مستو. طريقة 
العقاب اليت ينتهجها الزوج جتاه زوجته، فاألسرة اجلزائرية عرفت حتوال متثلت مظاهره يف سيادة قيم 

اهبا خطأ ما، على عكس التأنيب التوجيه لد. أسر اجليل الثاين كطريقة لعقاب الزوجة عند ارتك
ما كانت عليه وضعيتها يف اجليل األول أين كان اهلجر و السب و الشتم هي الطرق املسيطرة 
آنذاك يف معاقبة املرأة كخاصية من خصائص النظام األبوي، غري أن الشيء امللفت لالنتباه من 

مما يؤكد أن  خالل هذه النسب هو غياب أسلوب الضرب كطريقة للعقاب لد. كل من اجليلني
 الرجل اجلزائري ال ميارس العنف ضد زوجته  ابلشكل الذي تروجه بعض وسائل األعالم الوطنية.

نستنتج أن طرق العقاب املنتهجة مع املرأة داخل األسرة اجلزائرية قد تغرّيت من أساليب 
نية على قيم تعتمد على العنف وإذالل املرأة و اليت جتسد قيم النظام األبوي إىل طرق جديدة مب

 أسس النظام االجتماعي الدميقراطي.  و تقديرها ككائن بشري و متثل أهماحرتام املرأة 

فإذا كان العقاب يف احلياة االجتماعية يعترب وسيلة لالنضباط واالستقامة ال ميكن 
فإن هذا  االستغناء عنها ابعتبارها أداة أساسية حلماية القانون واستمرار النظام الذي حيكم اجملتمع،

العقاب خيتلف يف طريقته من نسق اجتماعي إىل آخر، واألسرة من بني األنساق اليت جيب أن 
يكون العقاب فيها تربواي  وتوجيهيا وغري قائم على الضرب أو التجريح ، وذلك نظرا خلصوصية 

سالمي هذا النظام املبين على عالقات قرابة وقيم سامية، واملثل األعلى يف ذلك هو الدين اإل
احلنيف الذي قسم العقاب إىل مراحل تدرجيية جاعال من أسلوب الضرب غري املربح أخر وسيلة 
لعقاب الزوجة يف حالة العصيان وهذا بعد عدة طرق سلمية كالوعظ و اهلجر يف املضجع...، 

الرجال قوامون على النساء مبا فضل هللا بعضهم على بعض و مبا أنفقوا من حيث قال تعاىل ) 
واهلم فالصاحلات قانتات حافظات للغيب مبا حفظ هللا و الاليت ختافون نشوزهن فعضوهن أم

و اهجروهن يف املضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال ان هللا كان عليا  
 من سورة النساء. 34اآلية  كبريا(

 مظاهر تغري طريقة اختاذ القرار يف األسرة اجلزائرية  -4-2
 (: طريقة إختاذ القرارات املتعلقة ابإلجناب و تنظيم النسل04)جدول رقم 

 طريقة إختاذ     
 اجليل        القرار 

 اجملموع ابلتشاور من طرف الزوج من طرف الزوجة

 100 26 74 00 اجليل األول
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00% 74% 26% 100% 

 10 اجليل الثاين
10% 

00 
00% 

90 
90% 

100 
100% 

 10 اجملموع
%5 

74 
37% 

116 
58% 

200 
100% 

( من أفراد اجليل الثاين أجابوا أبن القرارات %90نالحظ من خالل اجلدول أن )
( فقط من %26املتعلقة ابإلجناب  و تنظيم النسل تتخذ بطريق تشاورية بني الزوجني بينما جند )

الزوج ( من أفراد اجليل األول أن %74أفراد اجليل األول كانت هلم نفس اإلجابة، ابملقابل يؤكد )
 ينفرد لوحده ابختاذ مثل هذه القرارات أما ابلنسبة ألفراد للجيل الثاين فال أحد يؤيد هذا الرأي.

هناك فرقا كبريا يف اإلجابة بني اجليلني، فيما يتعلق بطريقة اختاذ القرارات املتعلقة 
ون  منازع، ابإلجناب وتنظيم النسل، إذ وبعد أن كان الزوج يف اجليل األول هو صاحب القرار بد

أصبح يف اجليل الثاين يتشاور مع زوجته يف هذا املوضوع من اجل اختاذ القرار املناسب، وهو ما 
يؤكد على وجود قيم احلوار واالتصال الدائمني بني الزوجني، وهذه النتيجة تدعم ما توصل إليه 

عائلة املعاصرة، غري " من أن الرجل اجلزائري أصبح أكثر انفتاحا ابلنسبة لزوجته يف البوتفنوشت"
" القائلة أبن احلوار بني )الزوجني( ال يرمي إىل التوصل إىل تفاهم هشام شرايبأهنا تتناىف مع فكرة "

 أو اتفاق بني وجهيت النظر بل إىل أتكيد احلقيقة الوحيدة و أتييد انتصارها إال وهي رأي الرجل.

اسية يف حياة األسرة لقد أصبحت ظاهرة تنظيم النسل يف اجليل احلايل قضية أس
يناقشها الزوجني بصفة عادية مثلها مثل ابقي مشاكلهم األسرية و هذا بعد أن كانت حمرمة يف 
اجملتمع أو سرية للغاية لد. بعض األسر احلضرية، وقد ساهم يف انتشار الوعي أبمهية هذه الظاهرة 

ستو. املعيشي لألسرة اجلزائرية و ضرورة اإلشراك املباشر للمرأة فيها عدة عوامل أمهها اخنفاض امل
مع هناية الثمانينات بفعل األزمة االقتصادية وكذا السياسة الدميوغرافية للدولة اليت كانت تعترب 
زايدة عدد املواليد عامال من عوامل كبح التنمية الوطنية، ابإلضافة إىل عامل التطور التكنولوجي 

من نسبة االعتماد علي اليد العاملة اليدوية املتمثلة  الذي ادخل اآللة يف النشاط الزراعي، مما قلل
يف تعاون اجلماعة األسرية الكبرية، كما أد. ابملقابل تبين منوذج الصناعة املصنعة إىل امتصاص فئة  
كبرية من سكان الريف الذين هاجروا إىل املدينة مما أد. إىل تفكك األسرة التقليدية املمتدة إىل 

 جم.    اسر زواجية صغرية احل

نستنتج أن هناك تغرّيا قد حدث على مستو. سلطة الرجل االنفرادية واملطلقة يف اختاذ 
القرارات املتعلقة ابإلجناب وتنظيم النسل، وهذا يعترب مكسبا جيدا لألسرة عموما وللمرأة اجلزائرية 

 ابخلصوص.
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 اء أو ترميم..((: طريقة إختاذ القرارات املتعلقة ابملنزل)أتثيث كراء شر 05جدول رقم )

طريقة إختاذ     
 القرار

 اجليل        

 اجملموع ابلتشاور من طرف الزوج من طرف الزوجة

 02 اجليل األول
02% 

79 
79% 

19 
19% 

100 
100% 

 10 اجليل الثاين
10% 

25 
25% 

65 
65% 

100 
100% 

 12 اجملموع
%6 

104 
%52 

84 
42% 

200 
100% 

أفراد اجليل األول أجابوا أبن الزوج هو  ( من%79نالحظ من خالل اجلدول أن )
( %19املسئول الوحيد عن اختاذ القرارات املتعلقة ابملنزل من أتثيث،ترميم،شراء أو كراء..، و )

بني الزوجني، ابملقابل جند أن  فقط من أفراد نفس اجليل أجابوا أبن هذه القرارات تتخذ ابلتشاور
( من أفراد اجليل الثاين، يف حني يكون اختاذ %25لد. ) الزوج ينفرد ابلقرارات املتعلقة ابملنزل

 ( من أفراد نفس اجليل.%65القرارات بصفة مشرتكة لد. )

هناك فرقا واضحا يف اإلجابة بني اجليلني مما يؤكد على أن هناك تغرّيا قد حدث على 
سر اجليل األول هو مستو. طريقة اختاذ القرارات املتعلقة بشؤون املنزل، إذ وبعد أن كان الزوج يف أ

صاحب السلطة يف اختاذ القرارات إبيعاز من األسرة املمتدة، أصبحت سلطة اختاذ مثل هذه 
القرارات من صالحية الزوجني معا داخل األسرة النووية، أي أن املرأة أصبحت تساهم يف اختاذ 

 ألسرة عموما.خمتلف القرارات املتعلقة بشؤون البيت، و هو تطور إجيايب لصاحلها و لصاحل ا

نستنتج مما سبق أن طريقة اختاذ القرارات املتعلقة ابملنزل ختتلف بني اجليلني مما يؤكد أن 
السلطة االنفرادية للرجل يف اختاذ مثل هذه القرارات قد تناقصت وهو مؤشر على تالشي بعض 

املرتبة الثانية بعد قيم النظام األبوي اليت هتمش املرأة وجتعل دورها يف اختاذ القرارات دائما يف 
الرجل، وهذه النتيجة توافق ما توصلت إليه اغلب الدراسات السابقة واليت أكدت يف جمملها على 
انه كلما كان النمط األسري مقلصا كلما كان اجتاه السلطة داخل األسرة يتميز ابلدميقراطية، غري 

لقائمة بني الرجل واملرأة، وذلك أن هذه العملية ال تتحقق بصفة مطلقة إال بتبديل نوع العالقة ا
عن طريق املمارسة الفعلية يف اجملتمع وهي عملية بطيئة التغيرّي ألهنا تشمل على الرتبية على حد 

 ". شرايبتعبري الباحث "
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 (: طريقة إختاذ القرارات املتعلقة بتحضري الوالئم و زايرة األقارب06جدول رقم )

طريقة إختاذ     
 القرار

    اجليل      

 اجملموع ابلتشاور الزوج الزوجة

 02 اجليل األول
02% 

80 
80% 

18 
18% 

100 
100% 

 20 اجليل الثاين
20% 

30 
30% 

50 
50% 

100 
100% 

 22 اجملموع
%11 

110 
%55 

68 
34% 

200 
100% 

أجابوا أبن  (80%نالحظ من خالل اجلدول أن أغلب أفراد العينة من اجليل األول )
ختاذ القرارات املتعلقة بتحضري الوالئم و زايرة األقارب، ابملقابل جند أن الزوج هو الذي يقوم اب

( %20( من أفراد اجليل الثاين أجابوا أبن هذه العملية تتم إما عن طريق الزوجة مبفردها )70%)
 (.%50أو ابلتشاور بني الزوجني )

تعلق بطريقة اختاذ إن هذا الفرق املعترب يف اإلجابة يؤكد أن هناك تغرّيا قد حصل فيما ي
هذا النوع من القرارات األسرية، إذ و بعد أن كان الزوج هو الذي يسيطر على خمتلف القرارات و 
ينفرد هبا دون استشارة زوجته أصبح يتنازل تدرجييا عن هذه السلطة إما ابستشارة زوجته أو ترك 

مهة الزوجة يف صنع مثل هذه هلا كامل املسؤولية يف ذلك، األمر الذي أد. إىل اتساع جماالت مسا
 القرارات اليت تتعلق بقضاايها املباشرة و مبحيطها املنزيل.

إن هذا التغرّي قد ميكن تفسريه مبد. وعي الزوجني أبمهية احلياة املشرتكة و حرص املرأة 
وعزمها على مشاركة الرجل يف كل شيء، خاصة و أهنا أصبحت تتمتع ابستقالهلا السكين ويف بعض 

ان االقتصادي فهي أصبحت أكثر حتررا من سلطة احلماة ومن الرقابة اجلماعية اليت كانت متارس األحي
عليها يف ظل األسرة الكبرية )التقليدية(، ومنه نستنتج أن املرأة اجلزائرية أصبحت أكثر مشاركة يف 

ة مبا كانت عليه يف اختاذ القرارات والسيما منها تلك املتعلقة بتحضري الوالئم و زايرة األقارب مقارن
اجليل األول، وهو مؤشر على اضمحالل ظاهرة النظام األبوي اليت كانت جتعل من هذه املهمة من 
صالحية الزوج فقط وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على مد. النضج الذي وصلت إليه ذهنية كل 

 تماعي.من الرجل  واملرأة على حد سواء بعد مرور مراحل متعددة من التغرّي االج
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 خامتة:
تشكل ثقافة احلوار، أحد أهم الركائز األساسية للعملية االتصالية يف األسرة، اليت تشكل 
بدورها أساس العالقات االجتماعية األسرية، وينطبق ذلك على مستو. النسق االجتماعي األكرب 

اخل  النظام األبوي املتمثل يف اجملتمع مبختلف أنساقه األخر.، غري أن اخلوض يف مثل هذا املفهوم د
يعترب من أصعب وأعمق الدراسات، ذلك أن النظام األبوي يرفض مثل هذه الثقافة املفضية إىل 
التفاهم واإلقناع يف إطار الشفافية التامة بني خمتلف الفواعل على مستو. خمتلف املؤسسات 

ؤسسة االبتدائية للتنشئة االجتماعية مبا فيها األسرة، وألن هذه األخرية تشكل الوحدة األساسية وامل
االجتماعية للفرد، فإهنا تساهم بدورها يف ترسيخ مثل هذه القيم السلبية يف اجملتمع. يف هذا الشأن 

 توصلت هذه الدراسة إىل مجلة من النتائج، نوجزها فيما أييت:
بعد أن كانت الطرق األساسية يف العقاب هي الضرب و الزجر و التهديد أصبحت طرق  

ب والتوجيه هي السائدة لد. احلايل و هذا يدل على أن األسرة اجلزائرية أصبحت أكثر مرونة يف التأني
التعامل مع األطفال بنوعيهما )ذكورا و إاناث(  و هي أجنع الطرق لسيادة قيم احلوار واالتصال 

فلم يعد   واالحرتام املتبادل داخل األسرة، أما ابلنسبة لتدخل األب يف السلوكات الشخصية للبنت،
كما كان من قبل مما يؤكد أن سلطة األب قد تقلصت غري أن ذلك ال يعين  أن املرأة اجلزائرية قد 

 حتررت متاما من سلطة األب بل ان هذه األخرية بقيت تلعب دور الضابط للقيم األسرية.  

تقبله  إن السلطة  األسرية  املتمثلة يف إجبار املرأة على الزواج من شخص ال تعرفه أو ال
قد تالشت وابملقابل زادت حرية املرأة يف اختيار شريك حياهتا ابتساع جماالت التعارف بني 
الرجال والنساء الناجم عن خروج هذه األخرية  إىل الفضاء اخلارجي واختالطها ابلرجال، 

اب وتنظيم ابإلضافة إىل ذلك فإن سلطة الرجل االنفرادية واملطلقة يف اختاذ القرارات املتعلقة ابإلجن
النسل قد تالشت، إذ  وبعد أن كان الزوج هو صاحب القرار وبدون منازع أصبح يف اجليل احلايل 
أكثر تشاورا مع زوجته يف هذا الشأن و هو ما يؤكد على انتشار قيم احلوار واالتصال الدائمني بني 

لغاية لد. بعض األسر الزوجني، فظاهرة تنظيم النسل و بعد أن كانت حمرمة يف اجملتمع أو سرية ل
احلضرية، أصبحت يف الوقت احلايل قضية أساسية يف حياة األسرة يناقشها الزوجني بصفة عادية 
مثلها مثل ابقي املشاكل األسرية، وقد تكون من بني العوامل اليت سامهت يف انتشار الوعي أبمهية 

عيشي لألسرة اجلزائرية مع هناية الظاهرة وضرورة اإلشراك املباشر للمرأة فيها، اخنفاض املستو. امل
الثمانينات والسياسة الدميوغرافية املنتهجة آنذاك اليت تعترب النمو الدميوغرايف عامال من عوامل كبح 

 التنمية.

فيما يتعلق بطريقة اختاذ القرارات املتعلقة بشؤون املنزل، فإن الدراسة توصلت إىل أهنا 
يعاز من األسرة املمتدة، أصبحت سلطة اختاذ مثل وبعد أن كانت من اختصاص الرجل لوحده إب
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هذه القرارات من صالحية الزوجني معا، وهو ما يؤكد أن املرأة أصبحت تساهم يف اختاذ خمتلف 
القرارات املتعلقة ابلشؤون املنزلية، وذلك عن طريق احلوار والنقاش الدائم بينها وبني زوجها، إذ 

قرارات املتعلقة بتحضري الوالئم وزايرة األقارب دون استشارة وبعد أن كان الزوج ينفرد مبختلف ال
زوجته أصبح تدرجييا يتنازل عن هذه السلطة سواء ابستشارة زوجته أو ترك هلا كامل املسؤولية يف 

 ذلك حيث أصبحت املرأة اجلزائرية أكثر مشاركة يف اختاذ مثل هذه القرارات.

، بل وأصبح يناقشها يف خمتلف القضااي لقد أصبح الرجل أكثر اهتماما آبراء زوجته
األسرية، فاحلوار واالتصال أضحتا القيم السائدة يف األسرة احلالية مقارنة ابألسرة  التقليدية، واليت  
كانت العالقات األسرية فيها عبارة عن أوامر ونواهي، ورأي الرجل هو السائد يف كل األحوال، 

قة لفهم اجتاه العالقات االجتماعية داخل النسق وهو ما يتطلب إجراء دراسات متحيصية معم
 األسري اجلزائري على املد. املتوسط والقصري.

إذا كانت اخلالفات األسرية بني الزوجني، تنتهي غالبا بسكوت الزوجة وتطبيق أوامر الزوج 
ية املعاصرة، فإن أسلوب احلوار واملراضاة أصبح هو الوسيلة األساسية األكثر استعماال يف األسرة اجلزائر 

ومنه فإن الرجل اجلزائري مل يعد أكثر تسلطا كما كان من قبل، بل أصبح  أشد وعيا بضرورة التحلي 
 أبساليب دميقراطية بعيدة عن العنف الذي ميكن أن يؤثر على االستقرار األسري.

 ينبغي يف األخري التذكري، بضرورة توجيه الدراسات االجتماعية واإلنسانية، حنو معاجلة
خمتلف اجلوانب املتعلقة هبذا النظام، ألن القضاء من أجل االستثمار يف اجيابياته لتطوير جمتمعاتنا، 
والتخلي عن سلبياته اليت تعيق التقدم احلضاري، ابعتبار أن هذا النظام نظام اجتماعي قائم بذاته، 

 مع.ويرتبط كثريا ابجلانب الثقايف، الذي يعترب أكثر اجلوانب تغريا يف اجملت
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 إدماج املقاربة التشاركية لتعزيز احلكامة السياسية يف اجلزائر        
  2016-2011قراءة يف اجلهود اإلصالحية               

                    عمر بوجالل                                                        
 -معهد العلوم القانونية واإلدارية - أستاذ متعاقد                                                  

  -املركز اجلامعي أمحد زابنة غليزان                                                            
 

 ملخص:

قاربة التشاركية، حتاول هذه الدراسة انطالقا من العالقة الوظيفية بني احلكامة السياسية وامل
تقدمي حتليل علمي لتلك العالقة ُمعتمدة على النموذج اجلزائري كوحدة للتحليل. حيث تربز أمهية 
هذه الدراسة كوهنا تعاجل موضوعا أكثر حداثة وأمهية )املقاربة التشاركية واحلكامة السياسية( وربطه 

ودات اإلصالحية املبادر هبا من طرف نظام احلكم واهلادفة إىل ابلواقع اجلزائري. وهتدف إىل وضع اجمله
إدماج املقاربة التشاركية يف الشأن اجلزائري حتت جمهر علمي من خالل توظيف املداخل النظرية: 
املدخل القانوين، البنائي الوظيفي، املؤسسية احلديثة وعالقة الدولة ابجملتمع، وذلك للكشف عن واقع 

 بة يف اجلزائر ابعتباره مطلبا يتقامسه النخبة واجلماهري.إدماج هذه املقار 

 اإلصالحات السياسية. -احلكامة  السياسية  –: املقاربة التشاركية الكلمات املفتاحية
Résumé : 

Etant donné qu’il existe une relation fonctionnelle entre la bonne 
gouvernance politique, et l’approche participative, cette étude essayera de donner 

une analyse scientifique de cette relation, en contant sur le modèle Algérien comme 

unité d’analyse. L’intérêt de cette étude se manifeste dans son thème qui est de 
haute nouveauté et importance.  

Cet article va étudier les différents et multiples efforts  de réformes initiés par 

le régime politique, et qui servent à l’insertion de l’approche participative dans le 
cas de l’Algérie, et les mettre sous étude scientifique, et cela en contant sur les 
approches suivantes : approche juridique, l’approche constructiviste et 
fonctionnelle, institutionnalisme moderne, et la relation Etat-société. Tous cela dans 

le but de lever le voile  sur la réalité de l’insertion de cette approche en Algérie, 
surtout quant elle représente une revendication commune entre l’élite et le public. 

Mots-clés : approche participative, la bonne gouvernance politique, réformes 

politiques. 
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 مقدمة

تعرف النظم السياسية يف العامل اختالفا على مستو. منط ُحكمها ومستو. األداء الدميقراطي 
فيها، إذ جتنح تلك الُنظم إىل ما يُعرف ابإلصالحات السياسية واليت حتاول من خالهلا تكييف 

سية يف احلكم منظومة ُحكمها وفق املستجدات الداخلية واخلارجية وحُماولة منها لبلوغ احلكامة السيا
والتسيري. إذ ال مُيكننا احلديث اليوم عن تعزيز احلكامة السياسية يف أي نظام سياسي دون األخذ 
بعني االعتبار أهم ُمؤشر هلا وهو الدميقراطية التشاركية واليت تُعترب أحد أحدث وأهم تلك اآلليات 

غية احتواء الّتجاذابت اليت تفرضها املعتمدة يف اإلصالحات السياسية من لدن تلك النظم املختلفة، بُ 
بروز فواعل جديدة تطالب إشراكها يف احلكم على املستو. الداخلي قصد بلوغ مستوايت ُعليا 
ات اخلارجية اليت تُؤثِّّر بشكل أو آبخَر على األنظمة لتَـتَّبَع هذا  للرشادة السياسية، وابتغاء مواكبة الّتغرير

إىل  2011تُعترب اجلزائر أحد هذه الّنماذج واليت سارعت منذ النوع من اإلصالحات السياسية. إذ 
املبادرة جبملة من اإلصالحات السياسية حتت ضغوط داخلية وأخر. فرضتها حتوالت إقليمية، حماولة 
إدماج املقاربة التشاركية يف الشأن اجلزائري حتت نصوص قانونية ودستورية وخطاابت سياسية رمسية تنم 

إىل أي مد. . فز احلكامة السياسيةكم يف اجلزائر أبمهية املقاربة التشاركية يف تعزيعن قناعة نظام احل
 يف إدماج املقاربة التشاركية يف الشأن اجلزائري؟.لنظام احلكم سامهت اجلهود اإلصالحية 

 :سنحاول معاجلة اإلشكال العام أعاله من خالل احملاور التالية

 قتها ابحلكامة السياسية.داللة مفهوم املقاربة التشاركية وعال -1

 أسباب األخذ ابملقاربة التشاركية كميكانيزم إصالحي يف اجلزائر. -2

قاربة التشاركية يف اجلزائر. -3
ُ
 طبيعة اجلهود اإلصالحية إلدماج امل

 اجلهود اإلصالحية التشاركية يف اجلزائر بني الواقع واملأمول. -4

 ة السياسيةداللة مفهوم املقاربة التشاركية وعالقتها ابحلكام-1

تُعترب املقاربة التشاركية أو الدميقراطية التشاركية متغريا اتبعا ملتغري مستقل هو احلكامة السياسية، 
حيث تقف مسألة بناء احلكم الرشيد على مد. ترسيخ دعائم مبدأ التشاركية. إذ سنحاول حتليل 

 عالقة هذين املفهومني من خالل العنصرين التاليني.

 التشاركية:  ملقاربةاداللة مفهوم  1 -1

الدميقراطية التشاركية هي عبارة عن جمموعة اإلجراءات واآلليات اليت املقاربة التشاركية أو 
هتدف إىل استيعاب مجيع القو. السياسية الرمسية والغري الرمسية وتوسيع وتنظيم إطار مشاركتها يف ظل 
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 ما يُعرف ابحلكومة املفتوحة
*
Open Governmentط تعريفاهتا أن املواطنني ، وهي يف أبس

هم يشاركون يف القضااي السياسية اليت هتمهم سواء يف اجلانب  مبختلف توجهاهتم وانتماءاهتم وجنسِّ
احمللي أو الوطين يف ضل عقيدة مبنية على تكافؤ الفرص واملساواة واملساءلة والعدالة االجتماعية 

جيعله اجيابيا من جهة واجتماعيا من جهة واحرتام التعدد واالختالف. فالنشاط السياسي للمواطن 
أخر.، كما أن دخول املواطن اللعبة السياسية واملشاركة فيها حتدر من نفوذ وهيمنة بعض النخب، 
فاملواطنون ال حيكمون أنفسهم أبنفسهم فعال إن مل يكونوا مشاركني مباشرة يف سن القوانني ورسم 

 ت.السياسا

هي  املشاركةأن  ميدان العلوم االجتماعية فُيمكن القول وعن جينيالوجيا هذه املقاربة يف
جوهر لكل سياسة كبرية أو صغري سواء كان اجملتمع دميقراطيا أو ديكتاتوراي إذ ترتبط املشاركة مبؤشر 

 الدميقراطية ارتباطا وثيقا حيث يتوقف منو وتطور الدميقراطية على مد. اتساع نطاق املشاركة.

 والشراكة participatory التشاركيةكة إىل حيث تطّور مفهوم املشار 
Partenership فتأيت العملية التشاركية كمرحلة نضج جديدة ملفهوم املشاركة، حيث يُعىن مبفهوم ،

التشاركية جتاوز أزمات اليت أفرزها واقع الدميقراطية التقليدية، مبعىن أن مفهوم التشاركية يُعطي للقو. 
ترتقي من خالهلا من جمرد مشارك إىل شريك أساسي يف العملية  السياسية املختلفة مكانة أخر.

 السياسية، حيث تنتقل تلك القو. من وضعية االنتظار إىل املبادرة والفعل.

فالتشاركية تُركِّز على العمل األفقي عوض العمودي، كما أن التشاركية جاءت كتعبري عن 
هة الفاعلة بني اجملتمع املدين واملؤسسات مشروع حيوي ومفتوح العضوية على أساس لعبة من املواج

السياسية، فالعملية التشاركية متنح تعدد األفكار والرؤ. والتفسريات وتقدمي احللول والبدائل املشرتكة 
 .1للمشاكل، عن طريق اخرتاع مؤسسات جديدة تعمل إىل جانب الدولة

وا  الدميقراطيةمقاربة انطالقا من هذه التصورات العامة اصطنع الباحثون مفهوم  التشاركية لُيعربِّّ
 عن رافد جديد ليضاف إىل منظومة مفاهيم حول الدميقراطية بشكل عام.

التشاركية يؤّدي إىل تساؤل طبيعي وهو  املقاربةومما ال ريب فيه، أن الّتعاطي األويل مع مفهوم 
دو. من والذي تساءل عن اجل Stefan Bratosin براتوسان ستيفانالتَّساؤل الذي طرحه 

الدعو. إىل دميقراطية تشاركية، يف حني أن معىن الدميقراطية يشري إىل املشاركة؟ ملاذا ندعو املواطنني 
. هذا الُغموض الذي ينجلي بعد معرفة األسباب 2إىل املشاركة يف السلطة هم مشاركون فيها أصال؟

ظيفه من خالل الباحثني أو الظروف اليت سامهت يف بروز هذا املفهوم على الساحة السياسية وتو 
 واملمارسني للشأن السياسي.
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وعلى هذا األساس، فإنه مُيكن القول أن املقاربة التشاركية قامت بعد االنتقادات اليت عرفتها 
يغ املتعددة اليت عرفتها الدميقراطية، حيث جند األمساء البارزة واملعاصرة يف احلقول االجتماعية  الصِّّ

وغريهم،  دوفرجي وروبرت دال وصمويل هانتجتوندميقراطية التقليدية أمثال املختلفة تنتقد وبشدة ال
إذ اندوا بضرورة إدخال تعديالت عليها لتتواءم وتستوعب املستجدات اليت تفرضها الوقائع الدولية 

 .3والداخلية والتباينات واالختالفات السياسية واالقتصادية والثقافية للدول

تقاد الدميقراطية التمثيلية )اليت تُعترب املرحلة اليت سبقت ظهور فعلى املستو. النظري بدأ ان
والذي رأ. أن الدميقراطية هي عملية ُمستمرة ال تقتصر  جيمس ديوياملقاربة التشاركية( مع كتاابت 

على الذهاب كل بضعة أعوام للتصويت ألحد املرشحني واعتزال املشاركة بعدها حىت أتيت االنتخاابت 
يف كتابه "الطريق  انتوين جيدنزتناول هذه الفكرة فيما بعد عامل االجتماع االجنليزي  التالية، كما

الثالث، جتديد الدميقراطية االجتماعية"، حيث خلص إىل أن الدميقراطية التمثيلية تعين االستبعاد 
 .4والتهميش"

لعملية إىل عوامل أخر. أثّرت يف كفاءة ا بوتنام روبرتإىل جانب هذه العوامل تعرَّض 
الدميقراطية، وأنتجت ُمطالبات إبعادة النظر يف الدميقراطية التمثيلية، حيث أشار إىل قضية أزمة الثقة 
من جانب اجلماهري اجتاه السياسيني، كما أن الدميقراطية التمثيلية كنموذج ُحكم ال يضمن رقابة 

ليت تفصل بني كل انتخاابت جادة وقوية على أداء السياسيِّّني، إذ اتضح أنه خالل تلك الفرتات ا
وأخر. قد يتمر اختاذ قرارات على قدر كبري من األمهية واخلطورة دون الرجوع للجماهري، ورمبا برغم 

، وهي العوامل 2008معارضة اجلماهري، مثل حرب الفيتنام وحرب العراق وفتح العهدات يف اجلزائر 
وخفَّضت من نسب املشاركة السياسية من اليت سامهت يف انسحاب املواطنني من احلياة السياسية 

. من هنا أصبح البحث عن منط جديد يتجاوز 5جانبهم القتناعهم بضعف أتثريهم يف الشأن العام
سلبيات الدميقراطية التمثيلية ميثل أمهية كرب. لد. الباحثني لدحض املقولة الشهرية اليت أطلقها 

التمثيلية رمبا تكون أسوء نظام حكم، ولكننا ال  "إن الدميقراطية تشرشل وستونالسياسي الربيطاين 
 نعرف نظاما آخر أفضل منها".

التشاركية تُعترب وعاء جيمع جمموعة من الفاعلني، مركزة على الفاعلني الغري  املقاربةوعليه فإن 
يهم بذلك الباحث األمريكي  وهم  James Anderson أندرسون جيمسالرمسيني كما يسمِّّ

ب السياسية ومجاعات املصاحل ويف إطار عالقة فائز فائز كتعبري عن منطق اسرتاتيجي املواطنون واألحزا
فاملغز. من الدميقراطية التشاركية، هو توفري غطاء قانوين وسياسي لكامل أطياف ُمقابل مبقابل. 

لتشاركية اجملتمع يسمح ابملشاركة الفعلية يف اختاذ القرارات وصناعتها. وعليه فإننا نُعرف الدميقراطية ا
على النحو التايل: هي أسلوب إدارة وُحكم، يقوم على رابعية العالقة بني الدولة واجملتمع املدين 
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والقطاع اخلاص، واملواطن، تتميز هذه العالقة ابلشفافية وتكافؤ الفرص والتعاون واملراقبة واملساءلة، 
 خدمة للصاحل العام.

 ياسيةعالقة املقاربة التشاركية ابحلكامة الس 1-2

 Goran هايدن جورانمن مجلة التعريفات اليت سيقت للحكامة السياسية، جند تعريف 

HYDEN  حول العالقة بينها وبني املقاربة التشاركية،  هذه الدراسةوالذي َيصبر يف إطار مسعى
 حيث قدم تعريفا حيصر فيه مفهوم احلكامة السياسية من خالل ثالثة جمموعات، "األوىل تتعلق بتأثري

املواطنني من حيث املشاركة السياسية واالستجابة لتفضيالت األفراد وكذا املساءلة العامة، والثانية 
تتعلق ابلقيادة املسؤولة املستجيبة، من خالل انفتاح عملية صنع القرار وااللتزام حبكم القانون، 

ضمن املساواة السياسية واجملموعة الثالثة تتعلق ابلعالقة بني خمتلف اجلماعات داخل اجملتمع، وتت
 والتسامح بني خمتلف اجلماعات".

فاحلكامة السياسية كمنظور حديث نوعا ما يتقاسم جمموعة أبعاد مع مفهوم املقاربة التشاركية 
من خالل مجلة مؤشرات، فالعمل العام عبارة عن تشارك مؤسسات وفاعلني ال يتعلقون فقط ابجملال 

وخمتلف أشكال التفاعل بني الشبكات املستقلة واجملال احلكومي  احلكومي. كما أن تعددية الفاعلني
هي أولوية، كون أن احلكومة بتنظيمها اهلرياريكي أصبحت جتد صعوبة يف التكيف مع واقع يتميز 
بزايدة أدوار الفاعلني املستقلني، ومن مث جتاوز التسيري احلكومي البريوقراطي إىل الشراكة والتفاعل مع 

. يف اختاذ القرارات ورسم السياسة، ابإلضافة إىل أن املفهومني يرتبطان مببدأ الاّلمركزية األدوار األخر 
والتقنيات واألدوار اجلديدة يف التسيري، حيث مل تعد الدولة الفاعلة الوحيد بل واحدة من تلك 

ابألنشطة اليت تقوم على التقاسم واجلماعية  ROSENAU روزنو جيمسالفواعل، كما ُيسّميها 
 .6يف صياغة وتنفيذ األهداف

كما أن الشفافية واملساءلة تعتربان قيمة جوهرية ترتكز عليهما كل من املقاربة التشاركية 
واحلكامة السياسية. فالشفافية تعين توافر املعلومات لعامة الناس حول السياسات واألنظمة 

: وضوح التشريعات وسهولة فهمها، والتعليمات والقوانني والقرارات احلكومية، ومبعىن آخر فإهنا تعين
وتبسيط اإلجراءات ونشر املعلومات واإلفصاح عنها، وسهولة الوصول إليها حبيث تكون متاحة 
للجميع، وكلما كانت الشفافية كان احلكم جيدا واالستقرار متحققا، ألن الشفافية تعين املكاشفة بني 

ت اجملتمع املدين من أحزاب ونقاابت احلكومة والشعب عرب ممثلي الشعب يف الربملان ومؤسسا
 ومجعيات والصحافة كسلطة رابعة.
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فالشفافية من شأهنا أن تفتح قنوات اتصال بني املواطنني وأصحاب املصاحل واملسئولني، حيث 
بني جمموعة الفواعل الرمسية والغري الرمسية يف العلمية السياسية، كما  trustتنشأ من خالهلا قيمة الثقة 

االعرتاف والقبول والوالء وُتربز شرعية أصحاب القرار يف نظر املواطنني، األمر الذي يؤدي تساهم يف 
 إىل الرفع من مستو. املشاركة السياسية.

وكما تقدم معنا سابقا، من أن الشفافية تتطلب التقليل من الغموض والضبابية والنزاهة، من 
حول العملية السياسية برمتها وعلى املستويني خالل توفري شفافية القوانني واإلجراءات واملعلومات 

احمللي واملركزي، وتوفري آليات متاحة للمواطن للوصول واالطالع على البياانت واملعلومات والواثئق 
احلكومية، وفتح اجملال للمواطنني وخمتلف تشكيالت اجملتمع املدين للوصول واإلطالع على املداوالت 

جمال يسمح مبشاركة مجيع أطياف اجملتمع يف إدارة الشؤون العامة  واالجتماعات احلكومية، وتوفري
ورسم السياسات واختاذ القرارات، من أجل الوصول ملساءلة وحماسبة كل من خيرق تلك القوانني 
واإلجراءات واملعايري املعتمدة. هذه املسائلة اليت تعترب أهم مظهر من مظاهر املقاربة التشاركية 

من  لوك جونوالقائمة على خضوع احلكام واحملكومني للقوانني، كما ساقها  واحلكامة السياسية،
 ميل وجيمس، Jmaes Madeson مادسون جيمسخالل العقد االجتماعي. كما جند 

James Mill بونتام جيفري، و Jevery Bentham يركزون يف حبوثهم على ضرورة خضوع ،
اطية مبعىن املساءلة الغري املقيدة، اليت يشرتك فيها احلكام ملساءلة احملكومني من خالل آليات الدميقر 

 اجملتمع ككل.

وعليه فإننا خنلص، أن العالقة بني احلكامة السياسية واملقاربة التشاركية هي عالقة ترابطية 
وظيفية، حيث تتوقف فاعلية القيمة التشاركية والتشاورية يف إطار وجود حوكمة سياسية توفُِّّر َجْو 

يار التشاركي. كما أنه ال ميكن الرقي ابلعمل التشاركي وتفعيله بعيدا عن توظيف خيار مالئم لعمل اخل
احلكامو السياسية، فالكثري من املنظمات واملؤسسات املالية كالبنك الدويل ربطت هذين املفهومني 

وتفعيل ابعتبارمها يعربان عن منطق وتصور واحد، فالرقابة السياسية والشفافية واملساءلة والتداول 
اجملتمع املدين وإقرار حق املواطنة وجتسيد مبادئ حقوق اإلنسان لد. الفرد والتمايز والتباين يف 
األدوار بني الفاعلني السياسيني، كلها قيم جتد مكانتها يف املقاربة التشاركية واحلوكمة السياسية. 

وايهتا عرب االنتخاابت العامة فتمكني املواطنني وتوسيع خياراهتم يتطلب تقوية أشكال املشاركة ومست
ملؤسسات احلكم، وعرب تفعيل دور األحزاب السياسية وضمان تعددها وتنافسها، وعرب ضمان حرية 

 العمل النقايب واستقاللية اجملتمع املدين، وكل هذه األبعاد تعترب مضامني يف احلكم الصاحل.
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 زائر:أسباب األخذ ابملقاربة التشاركية كميكانيزم إصالحي يف اجل -2

الّتمثيلية )النموذج الذي سبق ظهور  املقاربةمُيكن القول إن الّسلبيات اليت أفرزها تطبيق 
التشاركية كآلية  ابملقاربةإىل التفكري يف االستعانة  هي اليت دفعت الدميقراطية التشاركية( يف اجلزائر

جتمع اجلزائري وقفت لتجاوز تلك األزمات اليت طرحها تطبيق النموذج التمثيلي، ألن ُخصوصية 
ُ
امل

عائقا أمام التطبيق األمثل للنموذج التمثيلي، هذه العوائق اليت نسّميها حبدود الدميقراطية التمثيلية يف 
احلدود القانونية، فكون أن النموذج التمثيلي  أوالاجلزائر واليت مُيكن حصرها يف ثالث ُمستوايت: 

النتخايب يف اجلزائر مُيّثل عائقا أمام التطبيق األمثل أيخذ شرعيته من صناديق االقرتاع فالقانون ا
ب أو املنتخب ومنوذج النظام  للدميقراطية التمثيلية يف اجلزائر سواء من انحية القوانني املتعلق ابلناخِّ
االنتخايب، وحىت عن اللجنة املشرفة على االنتخاابت. مبعىن أن الّتغيري املستمر يف النظام االنتخايب مل 

سنة تعرف  15على اجلانب العملي، حيث ظلت االنتخاابت يف اجلزائر وألكثر من ينعكس 
زابن للنظام قائمة بوظائف احلزب  انتخاابت انصعة بنتائجها املقدرة خلريطة حزبية مضبوطة فيها حِّ

 .7الواحد سابقا حتصل دائما على أغلبية مرحية فما فوق

أكثر تسييسا من اختيار النظام االنتخايب يف هذا اإلطار "ليس هنالك شيء  دوفرجيإذ يقول 
لدولة ما" إذ يعرتف كافة ابحثي العلوم السياسية أن نوعا من التصويت يؤدي إىل نوع من 

رغم التغيريات املستمرة والتعديالت اليت مست القانون فاحلالة اجلزائرية  طبيعةالدميقراطية. وهذا 
إال أن اهلوة بني الناخب واملنتخب ظلت يف اتساع  ليةاالنتخايب الذي يعترب عصب الدميقراطية التمثي

. وهذا ما يطــرح إلزاميـة التفــريــق بيـن مفهــوميــن يتعلقـــان ابجلوانب القانــونيــة يف العمليـــة مستمر
االنتخابية، ومها التغيري البنيوي والتغيري التحويل، حيث غلب النوع األول على التعديالت يف القوانني 

حيمل تعديال لنص القانون  Intra-system changeالنتخابية يف اجلزائر، فالتغيري البنيوي ا
-Interاالنتخايب أو أكثر وليس تغيري يف النمط األساسي للنظام االنتخايب أما التغيري التحويل 

system change .فيضمن تعديالت تؤدي يف النهاية للتحول من منط نظام انتخايب إىل آخر 
حية أخر. فإن هذه القوانني ُتشرف عليها ُسلطة سياسية ظّلت رهينة خُنبة حاكمة أمام من ان

ُمعارضة ضعيفة، وأن هذه القوانني ال تسمح ابلّتمثيل اجليِّّد لكافة شرائح اجملتمع أفرادا ومجاعات، 
ية يف اجلزائر ونفس األمر مع املؤسسات التمثيلية األخر. كوضعية الربملان اجلزائري كـأهم مؤسسة متثيل

يعاين هو اآلخر من تبعية خالصة للسلطة التنفيذية جراء املنظومة القانونية املعتمدة ما أد. إىل حتجيم 
 دوره، والذي أفرز لنا خنبة برملانية حمدودة ال تستطيع حىت إنشاء مشروع قانون.

رات احلياة أما عن احلدود السياسية فتظهر جلية مع هيمنة النخبة احلاكمة على كامل مقدّ 
السياسية، بتغلغلها يف كافة املظاهر االجتماعية وعلى كامل املستوايت، حيث جعلت من النموذج 



 املقاربة التشاركية لتعزيز احلاكمة الس ياس ية يف اجلزائر                                                        أأ.معر بوجالل

 

  
33 

 

 السياسيةللدراسات القانونية و  البيبانجملة         2016 ديسمرب      02العدد    01جمللد ا   

ؤلَّْف الشَّهري "األحزاب" لصاحبه عاملِّ الّسياسة 
ُ
التمثيلي آلية من آليات جتديد شرعيتها. وهنا جند امل

ء من خالله على ُقصور والذي سّلط الضو  1911الذي أّلفه يف عام  ميخلز روبرتاملعروف 
لبا حىت صارت مُتثل ُحكم األقلية، وقد سن يف هذا اإلطار  الدميقراطية التمثيلية، حيث ظّلت تتطور سِّ
قانوان أمساه "القانون احلديدي لألوجلاركية أو األقلية" ُمؤداه أنه غالبا ما يستأثر بعملية اختاذ القرارات 

سياسية، وبَدورِّها ذهبت نظرايت النرخبة إىل أنه توجد بكل الكرب. فيه جمموعة صغرية من القيادات ال
جمتمع أقلية أتيت عرب صناديق االقرتاع، وتنفرد إبصدار القرارات الُكرب. اليت تتعلق بتسيري األمور يف 

إىل أن الدميقراطية التمثيلية يف أقصى مناقبها قد تُلجم حكم األقلية لكنها  ميخلزاجملتمع، وقد خَلص 
 .8هال متنع

أّما احلدود الثقافية للدميقراطية التمثيلية يف اجلزائر، فُتشري جُممل الدراسات امليدانية يف علم 
السياسية و علم االجتماع السياسي أن الثقافة السياسية الغالبة يف اجملتمع اجلزائري هي ثقافة اتبعة 

حيان إىل حد العزوف يف تتميز مبسامهة متواضعة للمواطنني يف العمل السياسي تصل يف بعض األ
بلورة ُمدخالت للنظام السياسي، ساهم يف خلقها جمموعة من املؤثرات أبرزها اإلقصاء والتهميش من 
طرف نظام احلكم للقو. اجملتمعية املختلفة، ضف إىل ذلك بروز مظاهر ابتولوجية أسست لنموذج 

ئر، مظاهر من شاكلة الزبونية واألبوية وشيوع ثقايف يُعطِّّل التطبيق األمثل للدميقراطية التمثيلية يف اجلزا
الدولة والَقبلّية حيث َطفت األبنية القبلية يف تصدير -ما يعرف ابالغرتاب السياسي والوالءات حتت

 النرخب السياسية إىل املؤسسات التمثيلية وعلى رأسها الربملان.

ابجلانب الثقايف واليت سامهت كما ال ميكن إخفاء ظاهرة ابتولوجية يف اجملتمع اجلزائري تتعلق 
يف حمدودية الدميقراطية التمثيلية يف اجلزائر، فاجملتمع اجلزائري لديه ثقافة خاصة اليت خُيرج هبا ُمنَتَخبِّيه، 
نَتَخبِّني يف اجلزائر ال تُفرِّزُهم صناديق االقرتاع، بل هي عملية تسبق فرتة االنتخاابت مبراحل، 

ُ
مبعىن أن امل

مين تنشأ بني خُمتلف شرائح اجملتمع، فهي قائمٌة أساسًا على اعتبارات وهي نوع من التوا فق الضِّّ
تقليدية كالوالء وغريها، إىل أن أصبحت ثقافة اجملتمع اجلزائري من خالل الوعيه ُتشرعِّن هذه 

قَبيل املمارسات، إذ ال مُيكن بروز خنب ُمنتَخبٌة إال من خالل االعتبارات التقليدية الّسالفة الذِّكر من 
 الوالء واحملسوبية وغريها.

وابلتايل فإن خصوصية اجملتمع اجلزائري )القانونية والسياسية والثقافية( أفرزت لنا منوذجا ابئسا 
 -كالقطاع اخلاص واجملتمع املدين واملواطن الفرد-للدميقراطية التمثيلية، إىل جانب بروز فواعل جديدة 

ستو. الدويل وتطورات األوضاع الداخلية، لتفرض نفسها  استثمرت يف املتغريات احلاصلة على امل
كفواعل جديدة جيب تكييف البناء القانوين واملؤّسسي الحتواها وإدماجها يف احلُكم والتسيري. ويف 
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التشاركية  املقاربةهذه املرحلة مت االنتقال إىل التفكري إبحداث إصالحات سياسية كهدف إدماج 
 تطبيق النموذج التمثيلي. لتسد مواطن اخللل الذي أحدثه

 طبيعة اجلهود اإلصالحية إلدماج املقاربة التشاركية يف اجلزائر: -3

حتت  2011سارع النظام يف اجلزائر إىل اإلعالن عن مبادرة اإلصالحات السياسية ابتداء من 
تغيريات شعار تطبيق املقاربة التشاركية، كاستجابة للتحوالت احمللية واإلقليمية، وذلك بضرورة إحداث 

ذرية على املستو. السياسي واالقتصادي واالجتماعي، حيث مّت تبينِّّ ُمبادرة اإلصالحات السياسية  جِّ
، وقد مّست هذه 2011أبريل  16وأبمر من رئيس اجلمهورية وذلك يف خطابه املوّجه لألّمة يوم 

مهورية هيئة ُمشاورات املبادرة خمتلف اجملاالت السياسية واالقتصادية واإلعالمية، وشكَّل رئيس اجل
سياسية تتوىل إدارة احلوار مع خمتلف الفواعل األخر. والقو. السياسية، حول ُمقرتحات العملية 
اإلصالحية، وأسند رائسة هذه اهليئة إىل رئيس جملس األمة عبد القادر بن صاحل رفقة ُمستشارين يف 

قاشات مع خُمتلف القو. السياسية وفواعل رائسة اجلمهورية، وقد متَّ عقد العديد من اللِّّقاءات والنِّّ 
. وقد جاءت هذه اإلصالحات على النحو 9اجملتمع، ومتت إعادة النظر يف مجلة من القوانني املختلفة

 التايل:

 2011فيفري  23املؤرخ يف  01-11: حيث مت نشر األمر رقم 10إلغاء حالة الطروارئ -
-، ويُلغي هذا األمر ما ورد ابجلريدة الرمسية12د املتضمن رفع حالة الطوارئ ابجلريدة الرمسية عد

واملتضمن متديد حالة الطوارئ  1993فيفري سنة  06املؤرخ يف  02-93املرسوم التشريعي رقم 
. حيث كانت 1992فيفري سنة  09املؤرخ يف  44-92املعلنة مبوجب املرسوم الرائسي رقم 

لن عنها بعدها، إذ اعتربها الكثري من احملّللني االنطالقة الفعلية جلُملة اإلصالحات السياسية املع
يار اسرتاتيجي يُثمِّّن اإلصالحات الّسابقة ويُكّرس املكاسب الدميقراطية، كون  السياسيني أهنا متثل خِّ
أن رفع حالة الطوارئ سُتزيل شكلّيا العديد من احلدود والقيود املفروضة على األفراد واجلماعات على 

 القو. االجتماعية املختلفة حرية أكثر يف املشاركة يف الشأن العام.حد السواء ومتنح تلك 

: جاء هذا القانون لتأطري العملية االنتخابية اليت تعدر ركيزة 1101-12قانون االنتخاابت  -
النظام الدميقراطي، حيث مبقتضى االنتخاابت يستطيع املواطن اختيار من مُيثُِّّله على املستو. املركزي 

. احملّلي، وهتدف نصوص هذا القانون إىل حتقيق انتخاابت ُحرة ونزيهة وشّفافة، وقد مت وعلى املستو 
. 12تبيّن النظام االنتخايب الذي يتماشى ومتطلبات الواقع، ويكفل إدارة جيدة للمناسبات االنتخابية

 07/97حيث صدر هذا القانون العضوي عن اهليئة الشرعية املخولة له، بعد إلغاء القانون العضوي 
والذي صدر يف عهد اجمللس االنتقايل مما يُعربِّّ عن إرادة حقيقية يف  06-03-1997املؤرخ يف 

إرساء مؤسسات الدولة عن طريق الّتمايز والتخصص الوظيفي. ومن بني أبرز ما طرحه هذا القانون 



 املقاربة التشاركية لتعزيز احلاكمة الس ياس ية يف اجلزائر                                                        أأ.معر بوجالل

 

  
35 

 

 السياسيةللدراسات القانونية و  البيبانجملة         2016 ديسمرب      02العدد    01جمللد ا   

عمليات التصويت  العضوي هو مسألة األحكام اخلاصة ابلّلجان االنتخابية، واألحكام املتعلقة مبراقبة
واملنازعات، وكذا آليات اإلشراف عليه. ومما ال شك فيه أن املراقبني واحملّللني السياسّيني يقفون عند 
هذه اإلصالحات بكثري من الّتحفرظ كوهنا تبقى انقصة أمام اخليار التشاركي املوّظف يف اخلطاب 
 الرمسي السياسي. 

أقر الربملان اجلزائري قانوان مرفقا بقانون االنتخاابت السالف  مع زايدة املقاعد الربملانية حيث      
الذكر، حُيدد توزيع الدوائر االنتخابية ويرفع عدد أعضاء الغرفة السفلى للربملان )اجمللس الشعيب الوطين( 

، ويُفرتض يف هذه الزايدة لعّدد النواب أن تعكس الّتزايد يف حجم الدميغرايف 462إىل  389من 
زائر، وحتسني التمثيل السياسي، إال أن التجربة القصرية بعد هذه اإلصالحات مل يُغريِّّ من لسكان اجل

واقع الربملان الذي ظل غرفة لتسجيل للقرارات وللتصويت اجلماعي، ُمفرغًا من قيمته التمثيلية يف ظل 
 .13تغييب مكانة النرواب ودورهم يف املساءلة واملراقبة

 04-12: لقد مسح تعديل القانون العضوي رقم 04-12قانون األحزاب السياسية  -
املتعلق بتأسيس األحزاب السياسية وأتطري العمل السياسي  2012-01-12الصَّادِّر بتاريخ 

، ويف رفع التَّشدرد الذي طبع قانون األحزاب السياسية الّسابق 14والنشاط احلزيب وزايدة التعدد احلزيب
اسية، والذي مبقتضاه تشّددت الوِّزارة يف منح االعتماد املتعلق ابألحزاب السي 09-97رقم 

للّتشكيالت احلزبية اجلديدة، فبعد هذا الّتعديل مت اعتماد الكثري من األحزاب السياسية اجلديدة يف 
فرتة وجيزة، ويعدر هذا القانون أكثر انفتاحا من سابقه الصادر يف فرتة انتقالية، فدينامكية احلياة 

ات على كافة األصعدة مما أوجب الّتكيرف معها.السياسية قد تبدَّ   لت بعد الّتغرير

: أبرزت التجربة التمثيلية يف اجلزائر بروز ُمنتَخبني 02-12قانون تنايف العهدة الربملانية  -
يستغِّلرون عهداهتم لتحقيق مآرب ومكاسب شخصية، وابلرغم من تنصيص قانون االنتخاابت على 

إالَّ أن ذلك مل يكن كافيا، فتم إصدار هذا القانون لتحديد حاالت التنايف عدد من حاالت التَّنايف 
بدقة وجتعل العهدة االنتخابية مسؤولية وتكليف، إذ حدَّد هذا النص القانوين أن النواب الذين 
يشغلون يف فرتة عهدهتم مناصب أخر. سُيقصْون مباشرة، وذلك حماولة جلعل املؤسسة التشريعية 

 اراهتا خاصة عن السلطة التنفيذية والرفع من أدائها الوظيفي.ُمستقلة يف قر 

جاء هذا النص القانوين إلعادة هيكلة احلركة اجلمعوية يف  :06-12قانون اجلمعيات  -
والذي فصل اجلمعيات عن ابقي  31-90اجلزائر )اجملتمع املدين( حيث أَتى أكثر َصرامة من القانون 

زيز استقاللية هذه التنظيمات عن املؤسسات األخر.، كما تطرَّق فواعل احلياة السياسية، كمسعى لتع
منه، وطُرق اعتمادها على املستوايت احمللية، اجلهوية  29إىل مصادر متويل اجلمعيات يف املادة 

 والوطنية، ويرمي هذا القانون يف جوهرِّه إىل تفعيل اجملتمع املدين ابعتباره أحد فواعل املقاربة التشاركية.

 132أتى هذا القانون الُعضوي املتعلق ابإلعالم والذي ورد يف  :05-12اإلعالم قانون  -
مادة لتوفري محاية أفضل للعمل اإلعالمي يف أتدية مهامه يف تدعيم احلكم التشاركي، بعد فرتة طويلة 
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كرا على الدولة1999من اإلعالم املوجَّه )منذ   . وقد مسَّ 15( حيث كان اإلعالم املرئي واملسموع حِّ
هذا القانون كافة األصناف اإلعالمية سواء الّصحافة املكتوبة أو الّسمعي البصري وحىت وسائل 
اإلعالم االلكرتونية، ورّكز القانون على ضرورة أن ُيساهم اإلعالم يف ترقية مبادئ وقِّيم الدميقراطية 

بنيَّ أن الدولة متنح منه، كما  05وحقوق اإلنسان وترقية روح املواطنة وثقافة احلوار حسب املادة 
صة املادة  ،  127إعاانت لرتقية حرية التعبري السيما من خالل الصَّحافة اجلوارية والّصحافة املتخصِّّ

مبينة أن الدولة ُتساهم يف رفع مستو. الصرحفيني عن طريق التكوين حىت  128كما أردفت املادة 
 .16يضطلعوا مبهامهم اإلعالمية بشكل أكثر فاعلية

نص هذا القانون على كيفيات متثيل املرأة  :03-12ثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة قانون مت
على مستو. اجملالس املنتخبة ووضع مسار تدرجيي يف نسب الرتشـح الّنسوي للمجالس بنسب ترتاوح 

امرأة جزائرية إىل سدة الربملان، حيث  145وكان ذلك مبثابة بوابة لدخول  %50و %20بني 
. والذي دخل 17لقانون ختصيص "كوات" حمّددة للّنساء يف القوائم وترشيحات اجملالسيفرض هذا ا

لريتفع عدد العنصر النسوي يف الغرفة  2012حيِّّز التَّنفيذ مبناسبة االنتخاابت التشريعية واحمللية لسنة 
اك العنصر انئبا، مما جعل اجلزائر حُتقق قفزة نوعية يف جمال إشر  462من إمجايل  146الّسفلى إىل 

 .18النسوي يف العملية السياسية متجاوزة دوال دميقراطية عريقة كفرنسا وسويسرا

حيث يؤّسس مشروع قانون الوالية اجلديد ألرضية بناء أسس  :07-12قانون الوالية  -
النظام الاّلمركزي كرتمجة لتوصيات اللجنة الوطنية إلصالح هياكل الدولة، ومساعي احلكومة لتنسيق 

ياسات العمومية وترشيد القرار على املستو. احمللي )املستو. احمللي الذي يعترب جوهر رسم الس
الدميقراطية التشاركية(. والذي تضمَّن جمموعة من املواد تُدعِّّم إىل حد بعيد املقاربة التشاركية يف شقِّها 

كل إطارا ال مركزاي وسيطا احمللِّّي يف اجلزائر، فقد ابت إبمكان الوالايت إنشاء جتمرعات فيما بينها يش
ما بني الدولة والوالية، والذي يساهم يف حل املسائل ذات االهتمام املشرتك وخصوصا يف جمال 
التنمية، كما تضمن أيضا بشكل واضح ضبط صالحيات الوايل وصالحيات اجمللس الوالئي، حيث 

نتخبني، وأي غياب يفوق على ضرورة حضور املداوالت من طرف امل 43رّكز هذا القانون يف مادته 
ثالث دورات يف السَّنة دون ُمربّر موضوعي يكون إهناء مهام هذا العضو مباشرة وفقدانه منصبه بقرار 

إىل إمكانية دعوة كل  36يصدره وايل الوالية، ودعما للمسار التشاركي حَرص هذا القانون يف مادته 
بعة للمجلس الوالئي حبكم مؤهالته أو شخص من شأنه تقدمي معلومات مفيدة ألشغال اللجان التا

ربته، كما مُيكن أيضا ألي عضو يف اجمللس الشعيب الوالئي توجيه سؤال كتايب ألي ُمدير أو مسئول  خِّ
من مديري أو مسئويل املصاحل أو املديرايت غري املمركزة للدولة املكلفة مبختلف قطاعات النشاط يف 

رين ومسئويل املديرايت واملصاحل اإلجابة كتابيا على تلك إقليم الوالية، والذي يستوجب على املدي
 .1937يوما كما جاء يف مادته  15األسئلة يف أجل ال يتجاوز 
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جاء هذا القانون ُمرتكزا على القيم ومبادئ املقاربة التشاركية خاصة  :10-11قانون البلدية 
جعل نظام البلدية نظامًا مفتوحاً،  يف جانبها املتعلق إبشراك املواطن يف العمل العام وذلك من خالل

حيث أتى يف الباب الثّالث، "ُمشاركة املواطنني يف تسيري شؤون البلدية": ُتشكِّل البلدية اإلطار 
املؤّسسايت للممارسة الدميقراطية على املستو. احمللي والتسيري اجلواري، حيث يتخذ اجمللس الشعيب 

بشؤوهنم واستشارهتم حول اخلِّيارات اليت تدخل ضمن أولوايهتم.  البلدي كل التَّدابري إلعالم املواطنني 
على أن اجمللس الشعيب البلدي يسهر على وضع إطار مالئم  12كما نّص نفس القانون يف املادة 

شاركة يف تسوية مشاكلهم وحتسني 
ُ
للمبادرات احمللية اليت هتدف إىل حتفيز املواطنني وحثِّّهم على امل

كانية استشارة اجمللس الشعيب البلدي للشَّخصيات احمللية، وكل خبري أو كل ظروف معيشتهم، مع إم
مُمثِّّل مجعية حملية يف تقدمي ُمسامهة مفيدة ألشغال اجمللس أو جلانه، كما مُيكن لكل شخص االطالع 
على خُمرجات مداوالت اجمللس الشعيب البلدي وكذا قرارات البلدية، ويف إطار الرَّفع من كفاءة 

على أنه يُلَزم املنَتَخب البلدي مبتابعة دورات التكوين وحتسني  39خب البلدي حّددت املادة املنتَ 
املستو. املتعلِّّق ابلتسيري البلدي املنظََّمة لصاحله، ويف إطار احلِّرص على التَّمثيل اجليِّّد للمواطنني 

ي ملداوالت اجمللس، ويُعدر من هذا القانون إبلزامية حضور ُمنَتخيب اجمللس البلد 45حدَّدت املادة 
ُمستقيال تلقائيا من اجمللس الشعيب البلدي كل عضو ُمنتخب تغيََّب بدون ُعذٍر مقبول ألكثر من 

 .20ثالثةِّ دوراٍت عادية خالل نفس الّسنة

: حيث أوضح اإلرادة القوية لنظام احلكم يف اجلزائر وعزمه على ترقية التصور 2016دستور 
لشؤون احمللية من أجل حكامة عمومية رشيدة كقناعة ال رجعة فيها. حيث عمل التشاركي يف تسيري ا

منه: "تشجع الدولة الدميقراطية التشاركية على مستو. اجلماعات  15على دسرتها من خالل املادة 
 احمللية". 

 اجلُهود اإلصالحية إلدماج املقاربة التشاركية يف اجلزائر بني الواقع واملأمول:  -4

إىل غاية  2011أن اجلهود اإلصالحية إلدماج املقاربة التشاركية يف اجلزائر منذ  مُيكن القول
هي ابألساس طُموح ساهم يف إجياده ثالثة أطراف أساسية وهي: الدولة، اجملتمع، البيئة  2016

 اخلارجية. ولكل طرف وجهته اخلاصة أو نظرته اخلاصة لشكل الدميقراطية التشاركية املتطلع إليها.

"، مبعىن أن متوقعمشروع وحماولة التشاركية  " املقاربةف األول وهو الدولة ير. أن فالطر 
الدميقراطية التشاركية املتطلع إليها من قبل الدولة مُتثل مشروع يربُز يف خطاب ُمعني ويُطبق بصورة 

ًا من حُمتشمة، أو هو يف طريق التطبيق إلصالح األوضاع واحملافظة على البقاء. وهو ما يظهر جليّ 
خالل مسار اإلصالحات السياسية يف اجلزائر والذي كانت تلعب فيه الدولة الطرف األول واألخري 

غلب عليها يف إدراج تلك اإلصالحات بعيدا عن األطراف الفاعلة األخر.، فتلك اإلصالحات 
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نازل الدولة عن الطابع الشكلي االستعراضي، أو الواجهة اجلميلة اليت تغّطي احلقيقة املؤملة، حيث أن ت
جزء من األدوار لصاحل فواعل أخر. كان تنازال تكتيكيا وليس جوهراي، وذلك كمحاولة الحتواء هذه 
الفواعل اجلديدة وامتصاص الضغوط اخلارجية مقابل البقاء يف احلكم و احلفاظ على املصاحل التارخيية 

 املرتاكمة للنخبة احلاكمة.

ماج املقاربة التشاركية يف اجلزائر مُمّثاًل يف "اجملتمع" بكافة كما يربز الطرف الثاين املتطلع إلد
، "السرعي والترطلعأشكاله وأطيافه، والذي هو اآلخر له نظرته اخلاصة هلا، واليت أطلقنا عليها اسم "

فهو سعي لتلبية مطالبه وحاجياته، وتطلع للعب أدوار أكثر تقدما يف العملية السياسية مما كانت عليه 
قاربة التمثيلية. والطرف الثالث يربز يف "البيئة اخلارجية"، هذا الطرف الذي لديه تصور آخر يف امل

" فكافة اإلصالحات املنتهجة يف هذه الفرتة كان للبيئة اخلارجية نظرة اإلستاتيجيةنسميه ب" 
 نصيب منها يف التأثري.

قاربة التشاركية يف الشأن من انحية أخر.، فإن اجلهود اإلصالحية السالفة الذكر إلدماج امل
اجلزائري قصد تعزيز احلكامة السياسية هي غري كافية. ابعتبار أن مقوالت الدميقراطية التشاركية 

تنشط يف  املواطن( -القطاع اخلاص -اجملتمع املدين -الدولة: اجلماعات احملليةتستدعي وجود فواعل )
والفعالية والتمكني واملساواة وسيادة القانون  نسق قانوين وسياسي مبين على أسس الشفافية واملساءلة

والتمايز والتخصص الوظيفي لكل فاعل. إال أن فواعل الدميقراطية التشاركية يف اجلزائر غري قادرة 
حسب بنائها وقدراهتا الذاتية احلالية أن تنخرط يف مشروع احلكم التشاركي، وذلك نتيجة عدة 

)اجلماعات  طابع املؤسساتية على تلك الفواعل يثة ينتفيفحسب مقوالت املؤسسية احلداعتبارات، 
، مما أفرز لنا فواعل غري قادرة على التكيف مع املتغريات البيئية احمللية، جمتمع مدين، قطاع خاص(

أنه ومن خالل منظور البنائية احية التنظيمية. كما الداخلية واخلارجية، وبسيطة وتقليدية من الن
التشاركية يف اجلزائر ال تتمتع ابلتمايز والتباين فيما بينها، وذلك لُضعف  قاربةاملفواعل الوظيفية فإن 

قدراهتا الذاتية ما جعلها تعيش حالة من التبعية للفواعل األكثر تنظيما واألكثر قوة من انحية املوارد 
حالة من  واملتمثلة يف الدولة، هذا الوضع ألقى بضِّالله على وظيفة هذه الفواعل اليت أصبحت تعيش

الاّلوظيفية نَتَج عنه فراغ اتم جعل الدولة كفاعل تقليدي متأل ذلك الفراغ وتتدخل يف وظائف فواعل 
أخر. اليت عجزت عن شغله رغم عدم ختصرصها، وحسب اقرتاب عالقة الدولة ابجملتمع فان سلوك 

راع بني الدولة واجملتمع، وابعتبار أن الدولة مركز  ية ومتنفِّذة يف كل شيء فإن األفراد هو نتيجة الصِّّ
التشاركية أصبحت ال تعين شيئا لعدم أتثريها وكأن  املقاربةمشاركة املواطن كفاعل جوهري يف إطار 

 املواطن ُسلِّب منه إرادة التفكري واستقاللية التوجه خوفا من التصادم مع الدولة.
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من مقابل الفواعل األخر. لذا فإن الواقع اجلزائري أنتج لنا قوة وصالبة الدولة كفاعل ُمهي
ابخرتاقها لكافة اهلياكل والقو. اجملتمعية األخر. الرمسية و الغري الرمسية، مبعىن أن الدولة أحكمت 
القبضة على اجملتمع واستطاعت أن تغدوا مركزية وُمؤثرة، لذا نتج منوذج فريد للدميقراطية التشاركية يف 

لعالقة ميغدال  جويلعيف حسب تصنيفات اليت قدمها اجلزائر أصبحت فيه الدولة قوية واجملتمع ض
 الدولة ابجملتمع.

على الرغم من كل املصاعب اليت تواجه هذه و  هالتحليلية ال متنعنا من القول أنهذه القراءة 
الفواعل لتجاوز منوذج التعددية الّشكلية والّدخول يف جتربة دميقراطية تشاركية تظهر احتماالت بل 

ثر قوة يف اجلزائر للّسري يف االجتاه الصحيح، أو على األقل يف صعوبة الرجوع عن عناصر الّتحول أك
املكاسب اليت حتققت يف هذا اإلطار، والتوجه حنو إصالح تلك األبنية )الفواعل( جلعلها قادرة على 

سامهة يف إطار احلكم التشاركي.
ُ
 الّتكيف وامل

 خامتة

ة إصالح املنظومة القانونية يف اجلزائر وضرورة ، فإننا ندعو إىل إعاددراسةيف ختام هذه ال
املنظمة لذلك عدم توفرر النرصوص القانونية  ن اإلشكال الدميقراطي يف اجلزائر ال يكمن يفاحرتامها إل

قدر ما يكمن يف عدم تطبيق هذه النصوص أو خرقها األمر الذي نتج عنه مُجود هذه النصوص بِّ 
من الوثيقة الدستورية األساسية واليت جيب أن ة اإلصالح أن تبدأ وغياب فاعليتها، إذ جيب على عملي

 تضمن البناء القانوين واحلقوقي املرتكز على الدميقراطية التشاركية.

مع إصالح الدولة واجملموعات االجتماعية برفع مستو. أدائها وإصالح هياكلها وتكييفها وفقا 
ة ملا تقتضيه إدماج املقاربة التشاركية يف اجلزائر، للسياقات املتعددة حىت تكون مهيأة على االستجاب

واحلرص على استقاللية مؤسساهتا، والرتكيز على بناء اإلنسان املواطن عرب تطوير الدور السياسي 
للمواطن اجلزائري ومشاركته من خالل نشر وتعميق قيم الدميقراطية واملشاركة السياسية، وذلك ببناء 

 ثقافة سياسية مشاركة.

 :امشاهلو 
احلكومة املفتوحة: هو مذهب حكم يسعى إىل حتسني كفاءة ومساءلة اإلدارة العامة، وهو ينصر على أن املواطنني احلق يف احلصول *

 على واثئق واإلجراءات الالزمة إىل تعزيز الشفافية واملساءلة، إلعطاء املواطنني الوسائل لرصد واإلشراف واملشاركة يف اختاذ القرارات
 ة واحمللية. احلكومي

1 Lorenzo Cini, Between Participation and Deliberation: Toward a new Standard for 

Assessing Democracy?, paper presented at the 9th graduate conference in political 

philosophy, european university institute,florence, italy, 4-6 july 2011, pp 4-5. 
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2  « la democratie participative » état des lieux et premiers éléments de bilan, synthèse 
réalisée par cédric polère. voir www.millenaire.com , document en pdf. p04. 

 زكرايء حريزي، املشاركة السياسية للمرأة العربية ودرها يف حماولة تكريس الدميقراطية التشاركية: اجلزائر أمنوذجا، رسالة ماجستري غري 3
 .35، ص2011-2010منشورة، جامعة احلاج خلضر ابتنة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، 

 .04، ص2011 الدميقراطية التشاركية، القاهرة: روافد للنشر والتوزيع، حممد العجايت وآخرون، من الدميقراطية التمثيلية إىل 4
. تصفح 4331وليد دوزي، دور اهلندسة الدميقراطية يف إرساء الدميقراطية التشاركية، مقال منشور على موقع احلوار املتدن، العدد  5

 املقال متوفر على الرابط التايل:  .2015-12-01املوقع 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=395210 

رضوان بروسي، الدمقرطة واحلكم الراشد دراسة يف املداخل النظرية اآلليات والعمليات ومؤشرات قياس نوعية احلكم، رسالة ماجستري  6
 .129،130، ص ص 2009-2008ة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، غري منشورة، جامعة احلاج خلضر ابتن

. تصفح 2012-04-02صاحل بلحاج، آفاق التغيري بني الدوافع واملوانع، مقال منشور على املوقع الرمسي جمللة الدميقراطية، القاهرة،  7
 .2015-12-01املقال يوم: 

جويلية  15، 51منشور على املوقع الرمسي جمللة الدميقراطية، القاهرة، العدد بشري عبد الفتاح، حمنة الدميقراطية التمثيلية، مقال  8
 . املقال متوفر عرب الرابط التايل:2015ديسمرب  02. تفصح يوم 2013

http://democracy.ahram.org.eg/Index.aspx?IssueID=0 

بوحنية و بن انصر بوطيب، اإلصالحات السياسية وإشكالية بناء احلكم الراشد يف الدول املغاربية اجلزائر أمنوذجا، مقال منشور  قوي 9
 .2015-12-02، تصفح املوقع يف 2014أبريل  30على املوقع الرمسي للمجلة اإلفريقية للعلوم السياسية، 

 . متوفر على الرابط التايل:2011فرباير  23، 12عبية، اجلريدة الرمسية، العدد أنظر: اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الش 10
arabe/2011/A2011012.pdf-http://www.joradp.dz/FTP/jo 

 12، 01-12ة، األمانة العامة للحكومة، قانون االنتخاابت، رقم أنظر: اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رائسة اجلمهوري 11
 . متوفر على الرابط التايل: 2012يناير 

http://www.joradp.dz/TRV/AElect.pdf 

 قوي بوحنية و بوطيب بن انصر، مرجع سبق ذكره. 12
إلصالحات السياسية ونتائجها احملتملة بعد االنتخاابت التشريعية يف اجلزائر، قطر: املركز العريب لألحباث عبد القادر عبد العايل، ا 13

 .04، ص2012ودراسة السياسات، مايو 

ابتسام بدري، )دور األحزاب السياسية يف هندسة التحول الدميقراطي يف اجلزائر بني الواقع واخلصوصية وطموح حتقيق التكيف(،  14
 .466املفكر، اجلزائر، العدد التاسع، بدون سنة نشر، صجملة 

 .03عبد القادر عبد العايل، مرجع سبق ذكره، ص 15

يناير  12، 05-12انظر: اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رائسة اجلمهورية، األمانة العامة للحكومة، قانون اإلعالم، رقم  16
2012. 

 ، مرجع سبق ذكره.قوي بوحنية و بوطيب بناصر 17
عباس عمار، مرافقة النص الدستوري ملسار التحول الدميقراطي يف اجلزائر، مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول "اإلصالحات  18

 .235، اجلزائر: اجمللس الشعيب الوطين، ص2013يونيو  11و 10، املنعقد يومي -املسار واألهداف–السياسية يف اجلزائر 

 . اجلريدة متوفرة على الرابط التايل:2012فرباير سنة  29، 12ة اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية، العدد أنظر: اجلمهوري 19

http://www.millenaire3.com/fileadmin/user_upload/syntheses/Polere_democratie_particicipative.pdf
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=395210
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=395210
http://democracy.ahram.org.eg/Index.aspx?IssueID=0
http://democracy.ahram.org.eg/Index.aspx?IssueID=0
http://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2011/A2011012.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2011/A2011012.pdf
http://www.joradp.dz/TRV/AElect.pdf
http://www.joradp.dz/TRV/AElect.pdf
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arabe/2012/A2012012.pdf-http://www.joradp.dz/FTP/jo 
 

، 10-11ائرية الدميقراطية الشعبية، رائسة اجلمهورية، األمانة العامة للحكومة، قانون اجلماعات اإلقليمية، رقم انظر: اجلمهورية اجلز  20
 . متوفر على الرابط التايل:2011يونيو  22

ivit%C3%A9s%20Territoriales.pdfhttp://www.joradp.dz/TRV/ACollect

http://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2012/A2012012.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2012/A2012012.pdf
http://www.joradp.dz/TRV/ACollectivit%C3%A9s%20Territoriales.pdf
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 دور الرأمسال البشري والتكنولوجي يف تفعيل جودة الرأمسال املعريف    
 يف ظل التنظيمات احلديثة.                         

 

 حمي الدين حرشاوي                                                                  
 غواط جامعة االب  أستاذ مساعد

 زينب قريوة                                                                               
 طالب دكتوراه جامعة ورقلة                                                                    

 

 
 امللخص:

ية العلمية نتيجة التغريات التكنولوجية إن من أهم التحدايت اليت تواجه املنظمات اليوم هي احلرك   
والثورة الرقمية عرب األنرتنت ووسائل االتصال واملعلومات، وهو ما أثر بشكل مباشر على وظيفة املوارد 
البشرية وظهور مفاهيم جديدة يف التسيري واإلدارة والتعامل مع األفراد ابعتبارهم رأس مال حقيقي ال 

ية حديثة متفاعلة مع تطورات املناخ املادي واالجتماعي العاملي ينضب، يف ظل تنظيمات بريوقراط
احمليط، خاصة مع تزايد وترية البحث عن تعزيز املزااي التنافسية للتنظيمات عرب االستثمار يف املوارد 
البشرية جلعلها أكثر كفاءة وفعالية حفاظا على بقاء التنظيم وقدرته على حتقيق أهدافه وتطويره عرب 

إلدارة من خالل السعي لالرتقاء أبسلوب األداء عرب ما يسمى ابإلدارة االلكرتونية أو حتديث ا
كسبيل للوصول إىل تطبيق مفهوم إدارة املعرفة عرب إدماج التكنولوجيا مع املعرفة   االلكتوقراطية

 .اإلسرتاتيجية على يد موارد بشرية مؤهلة علميا وعمليا

ما هي العالقة بني استاتيجية  اإلجابة عن التساؤل التايل: قالومن هذا املنطلق سنحاول يف هذا امل 
املوارد البشرية وإدارة املعرفة يف ظل املزااي التنافسية السائدة بني للمؤسسات حاليا؟ وماهي 

 العالقة القائمة بني الرأمسال البشري والتكنولوجي واملعريف؟  

مسال البشري، اإلدارة اإللكرتونية، إدارة املعرفة والرأمسال : إدارة املوارد البشرية والرأاملفاهيم الرئيسية
 الفكري.

 امللخص:

  One of the most important challenges facing organizations 

today is the scientific mobility as a result of technological 

changes and the digital revolution over the Internet, means of 

communication and information, which impact directly on the 
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Human resources function and the emergence of new concepts 

in governance and dealing with individuals as head of real 

money is inexhaustible under regulations modern bureaucracy 

interacting with the global financial and social climate 

surrounding developments, especially with the increasing pace 

of research to promote the competitive advantages of 

organizations through investment in human resources more 

efficiently and effectively to make in order to preserve the 

survival of the organization and its ability to achieve its 

objectives and developed by updating Legislators by seeking 

to improve the performance style through what so-called e-

government or Electro democratic fashion as a way to gain 

access to the application of the concept of knowledge 

management through the integration of technology with 

strategic knowledge at the hands of a qualified scientifically 

and practically Human resources. 

Key concepts: human resource management, human capital, 

electronic management, knowledge management and 

intellectual capital. 

 حماور املقال: 

 أوال: دور إدارة املوارد البشرية يف تطبيق اإلدارة االلكرتونية وجودة املدخالت واملخرجات.
 الرأمسال املعريف ودوره يف تعزيز الفعالية والتنمية املستدمية. اثنيا:
 وعالقته ابلرأمسال التكنولوجي. البشري الرأمسال اثلثا:

 أوال: دور إدارة الموارد البشرية في تطبيق اإلدارة االلكترونية وفعالية المدخالت والمخرجات:

 تطوير وتسيير الموارد البشرية إلكترونيا:-1

تقوم الجهة االدارية العليا في أي مؤسسة بأربع وظائف اساسية هي: التخطيط والتنظيم     
غير أن ادارة الموارد البشرية مهمتها مركزة على االهتمام باألفراد العاملين  ،توجيه والرقابةوال

في المؤسسة من خالل التخطيط االستراتيجي عبر عمليات توصيف الوظائف واستقطاب 
الموارد البشرية الكفأة واالختيار والتدريب والترقية واألمن والعمل على تعزيز قيم المواطنة 
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مية والعدالة وااللتزام والوالء التنظيمي وتحسين المناخ التنظيمي لجعل الموظفين يحققون التنظي
أهداف التنظيم بجودة فائقة وفعالية عالية نتيجة الرضا عن ظروف العمل وسياسات التنظيم إذ 

 الخطط وتنفيذ وضع في رئيسيا دورا تؤدي كونها في البشرية الموارد إدارة أهمية "تنبع
 الكلية اإلستراتيجية من كل مع البشرية الموارد إستراتيجية تتكامل أن يجب حيث ،تيجيةاالسترا

 1األخرى". الوظيفية واالستراتيجيات للمنظمة
 تطوير وتسيير الموارد البشرية إلكترونيا:-1
بناءا على نوعية األفراد العاملين في مؤسسة ما نستشف مدى االهتمام الذي يوليه هذا      

في ظل إلزامية مسايرة التطورات رأس مال الشركة  باعتبارهملموظفيه ومدى تقييمه لهم  التنظيم
 جامعة في أجريت دراسة "ففي والتغيرات التي تعرفها التنظيمات والنظريات التنظيمية 

 البشرية الموارد التنافسية إلدارة الميزة ذات العوامل أن إلى الدراسة توصلت األمريكية ميشيغان

البشرية،  الموارد إلدارة االستراتيجية المساهمة ،البشرية الموارد إدارة من: تكنولوجيا تتكون 
 .2المعرفة" و الجيد  التوصيل الشخصية، االعتمادية

حيث تطورت أساليب االدارة من االساليب التقليدية المعتمدة على الورق واعتبار العامل     
 الموارد اقسام بان 3هوبكنز وبرايانويرى  مال كشريك إلى اتمتة العمل واعتبار العامل كرأس

 ومؤثرا أساسيا عنصرا وليست الشركات على كبيرا عبئا وتمثل عملها في تقليدية كانت البشرية

 أن يمكن للمؤسسات بأنه االخيرة االعوام في متزايد اعتقاد هناك أصبح ولكن العمل، نجاح في

 بعدة ذلك ويحدث البشرية، مواردها تطوير لخال من غيرها، وذلك عن تنافسية ميزة لها تكون 

 هي: وسائل

 عن تميزها قدرات فعال واكتساب بشكل المكتسبة المهارات وتطبيق اسرع بشكل التدريب -

 .االخرين

 .الشركة داخل المختلفة الوظيفية القطاعات بين العالقات تحسين -

 .للعمالء المقدمة الخدمات تحسين -

 . السوق  لمتغيرات افضل كلبش واالستجابة المرونة -
 إدارة خاللها من يمكن التي الوسائل من العديد المعلومات واالتصال تكنولوجيا وتقدم   

 4وهي:   ةرئيسي نقاط ست في تحديدها ويمكن وتطويرها، الخاصة بالموارد البشرية الخدمات

 .البشرية الموارد إلستراتيجية أكثر دور إعطاء 1-

 .الشركة أقسام عبر لإلدارة أفضل دعم 2-

 .والتدريب للمشاركة أكبر فرص توفير 3-

 .الشركة صورة تحسين 4-
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 .اإلدارية النفقات تقليل 5-

 العاملين. إرضاء 6-
وهنا يتضح لنا أن عمليات التطوير التنظيمي جاءت كاستجابة للتطور العلمي والتكنولوجي    

من انعكاس هذا التطوير على وظائف  في أساليب اإلدارة والتسيير وكنتيجة حتمية كان البد
إدارة الموارد البشرية في إطار مسعى تقنين اإلدارة وجعل مدخالتها ومخرجاتها تتسم بالجودة 
والكفاءة في ظل ثورة رقمية وعلمية يشهدها المناخ التنظيمي العالمي، وال بقاء فيه إال 

 لألحسن.

 عمليات كفاءة زيادة على يعمل البشرية مواردال إدارة مع التكنولوجيا دمج إن" على ذلك زيادة  
 والمهارات العمل إجراءات تغيير إلى باإلضافة بينهم، االتصال وعمليات الموظفين تفاعل

 5أفراد المنظمة".  كافة لدى أو البشرية الموارد إدارة لدى سواء المطلوبة
 

 والتعامل التكنولوجية، معرفتهم مستوى  يرفعوا أن البشرية الموارد مختصيلذلك فعلى       

 وزيادة ومهاراتهم معارفهم وتطوير بالتكنولوجيا، الموجهة العصرية األعمال منظمات بلغة

 البشري  العنصر إهمال يعني ال األمر المنظمة وهذا في األخرى  اإلدارات مع والتنظيم التنسيق

 المنظمة كفاءة وزيادة المعاصرة التغيرات مع التفاعل زيادة هو منها فالهدف العملية، هذه في

 العنصر يبقى البشري، حيث العنصر عن منأى في انجازه يتم ال وهذا التكاليف، وتقليل

 التغيرات مواكبة على تساعده تحديثات بإضافة ولكن المنظمة، في االهتمام محور هو البشري 

 التركيز بزيادة هااإللكترونية ومواكبت اإلدارة أهداف مع تكاملها من تكون نابعة األعمال بيئة في
 مرونة اإلجراءات زيادة في: ةاالستراتيجي القضايا تتمثل حيث األعمال، بيئة في التغيرات على

 البشرية الموارد إدارة تكون  وأن التكاليف تقليل البشرية، الموارد إدارة كفاءة زيادة والممارسات،

 6. المنظمة والعاملين في اإلدارة خدمة نحو موجهة
 باعتبارهاتسيير الموارد البشرية حتمية البد منها  أن توظيف التكنولوجيا في يتضح إذن   

أداء الوظائف  وأساليبإدارة فرعية للتنظيم ككل والتطور التقني في مجال اإلعالم واالتصال 
يئة الداخلية والخارجية يفرض وجوده كأفضل أسلوب للقيام بوظائف التسيير وتلبية متطلبات الب

 للتنظيم.
توظيف )أهمية نظام اإلدارة االلكترونية ومساهمته في تفعيل وظائف الموارد البشرية-2

 التكنولوجيا في تنمية الرأسمال البشري(:
 على لقدرته وذلك منظمة ألية كبرى  أهميةو ذ البشرية للموارد االلكترونية االدارة نظام نإ   

 يعطي مما معا مختلفة ظمن بين الربط الى باإلضافة ،المعلومات الى الوصول تسهيل
 بين للربط وامتداده النظام هذا تطور ومعلمؤسسات، ا من غيرها على تنافسية ميزةالمؤسسة 
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 اكثر التنظيم على ستعود التى والمكاسب المزايا ستكون  المنفصلة البيانات قواعد من كبير عدد

 .7تنفيذه تكاليف من بكثير

مات الحالية على وجودها دون االستجابة للتغيرات فال يمكن القول بإمكانية حفاظ التنظي   
البيئية والتطورات التكنولوجية خاصة في ظل سيادة مفاهيم حديثة في التسيير واالنتاج كنظام 

المعتمدة على تكنولوجيات اإلعالم  اإللكتروقراطيةاالدارة االلكترونية أو سيادة التنظيمات 
 ا.واالتصال والتنظيم الشبكي في أداء مهامه

 :يلي ما االلكترونية االدارة نظام مزايا همأ  من ان فريد النجاريرى و 

 المنافسة سهولة بسبب البشرية للموارد االلكترونية االدارة ظل في للعاملين الحاجة زيادة -

 .بديلة وظائف والبحث عن

 النتاجيةا زيادة ثم ومن التنافسية مراكزها لزيادة االلكترونية البوابات الشركات تستخدم  -

  .الكلية والنوعية

 االجور برمجيات مثل بعضها مع البشرية الموارد إدارة داخل المختلفة البيانات قواعد ربط - 

 .والمديرين العاملين من لكل االنترنت موقع على وإتاحتها االداء وبرمجيات

 المعايير مباستخدا االنترنت على الشركة بوابة من العاملين عن الفورية التقارير كتابة -
 .8الموضوعية  القرارت يوفر للمديرين مما المتفق عليها

 وظائف تفعيل في المنظمة تساعد تكنولوجيا المعلومات واالتصال دورا محوريا حيثكما تؤدي 

 9خالل:  من إلكترونيا   البشرية الموارد إدارة
 .الفورية االتصاالت-  

 .البشرية دالموار  إدارة عن فورية معلومات على الحصول -

 .والمدراء النقابات مع والحوارات المناقشات في المشاركة -

 .التوظيف وفرص العمل أسواق عن معلومات توفير-

 .والتعليم التدريب ومراكز والنقابات الحكومة بين المعلومات تبادل -
 .مجال إدارة وتسيير الموارد البشرية في وأبحاث دراسات إجراء -

 بعد. عن العمل -

 .المقارنات وإجراء البيانات قواعد ديثتح -

 .ودوليا محليا العمل بفرص العمالة ربط -

  .العمل بأسواق وربطه التعليم دعم -

أخرى  متطلبات وتوفر وجود من بد ال فعاال، النظام تطبيق يكون  ذلك وحتى إلى باإلضافة
  : التالية النقاط في ألخرى نذكرها منظمة من تتفاوت
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 في نظام أي ينجح ولن للنظام، المستخدمين تقبل مدى على كان يعتمد امنظ أي نجاح إن -

 بين العالقة شرح على البداية منذ العمل المنظمة على فلذلك له، ومعارضة رفض وجود حال

 مع النظام، وتنفيذ تصميم عملية من جزءا المستخدمين وجعل العمل، النظام وإجراءات أهمية

 من راجعة تغذية ىعل والحصول النظام مراحل من مرحلة كل في معهم المستمر االتصال

  .التغييرات حول المستخدمين

 ومزاياه النظام أهمية فهم لهم تتيح آمنة، بيئة ضمن  الجديد النظام على المستخدمين تدريب -

 العاملين اإلدارية ولكافة المستويات كافة على وللمستخدمين، للمنظمة التكنولوجيا أهمية وفهم ،

 . 10تخدمي النظامومس

بوظائف الموارد البشرية مع تمتع  وعالقته المستخدمين، قبل من النظام استخدام سهولة -
كفاءة  من ويزيد المستخدمين لدى الثقة عامل يعزز مما واألمان، العالية بالجودة النظام

 النظام. استخدام

 من المنظمة تقدم يثح أساسي، بشكل إنترنت شبكة وتوفر لألنظمة استخدام واجهات توفر -

اإلجراءات والممارسات في  تشمل لموظفيها، المعلومات من مجموعة الواجهات تلك خالل
  11.الخاصة واألنظمة الموارد البشرية

 التي مستوى الفائدة على أساسي بشكل مرتبط بالمنظمة العاملين قبل من هااستخدام إن -

 سهولة مستوى  البشرية ومن الموارد وماتمعل تكنولوجيا من المنظمة في العامل عليها يحصل

  12استخدامها.
 البشرية للموارد اإللكترونية اإلدارة نظام بأن " ماركهامو هوبكنزيشير  ذلك على عالوة     

 ة،البشري بالموارد المرتبطة النظم في الويب على المعتمدة للتقنيات متميز تطبيق هو باختصار

 إلى الوصول إمكانية اتاحة في األخرى  تنظيميةال التغييرات بعض مع هماوالذي سيس

 تلك إلدارة عديدة فرص توفير وكذلك واسع نطاق على البشرية الخاصة بالموارد المعلومات

 .13المعلومات" 
 ومبادئونتيجة تلك التطورات التقنية فقد سادت الرؤية التكنولوجية للوظائف االدارية    

 أن حيث، التكنولوجيا ل البشري للمؤسسة عبر توظيفالتنظيمات والعودة إلى تنمية الرأسما

 اآللي والتفاعل االتصاالت في المشكالت كل تحل أن على قادرة الرقمية التكنولوجيا

 بنسبة اإلدارة محل تحل التي البيني اإلجراء قابلية وتحقيق مسبقا، المبرمجة اآللية واالستجابة

 وحتى القواعد، بوضع تتعلق (1%)نسبة ى سو  المعروف بمعناها لإلدارة يبقى وال ،(%99)

 واالتصاالت، للخدمة قياسية وقواعد الكترونية مواصفات بصيغة توضع أصبحت القواعد هذه

  14 .إدارة كونها من أكثر تكنولوجيا هي اإلنترنت على القائمة اإللكترونية اإلدارة فإن وبالتالي
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 إلكترونيا:وفيما يلي شكل يوضح مجاالت إدارة الموارد البشرية 

 

 

 

 

 

 

 

 
 26بق ،صامرجع س، ماركهام هوبكنز، المصدر:

 

أدوات االدارة االلكترونية ال تقتصر على توظيف أجهزة االعالم االلي أن تجدر االشارة هنا    
في أداء الوظائف واألعمال بل تتعدى إلى البرمجيات سواء المتعلقة بالنظام وفق متطلبات 

انتاجي أو اقتصادي أو اتها أو برامج التطبيقات المحددة بناءا على طبيعة تنظيم المؤسسة ذ
واإلنترنت  واإلكسترانت سواء كانت شبكة اإلنترانت االتصالوكذا شبكات ، خدماتي أو مالي

 الرقمية، واخيرا صناع المعرفة وعليها ترتكز االدارة االلكترونية ككل إذ تتمثل في  القيادات
 في المؤسسة. الفكري  المال ورأس المعرفية، للموارد والمحللون  والمديرون،

 15 :يتطلب مايلي االلكتروقراطية لكن االنتقال من اإلدارة البيروقراطية إلى نموذج اإلدارة

 الجديد األعمال بنموذج ترتبط والتي :اإللكترونية األعمال إستراتيجية وتطبيق تطوير -
 .التنظيمية والبيئة اإللكتروني، السوق  في افسيةالتن الميزة مصادر وتحليل وبدراسة

 والبنية اإللكترونية والجدارة والرقمية المادية المواردفي  وتتمثل :اإللكترونية الموارد تنمية -
 .المعرفة لصناع والبشري  الفكري  المال ورأس والمعلوماتية التقنية التحتية

 عالم مع منسجمة ومعايير جديدة ريةمحو  قيم إلى تستند: اإللكترونية الثقافة ابتكار -
 متكامل نظام في مندمجة ورموز معاني تحمل والتي الجديد، المعرفة واقتصاد الرقمي األعمال

 االفتراضية، الرقمية، والريادة والمنافسة، السرعة، :مثل وجديدة مختلفة رمزية أشكاال يأخذ

  والذكية الشاملة الحلول اإللكترونية، القيادة

 المعرفة والمعلومات. كثافة إلى تستند أعمال منظمة بناء :المعرفة ورعاية استقطاب-

 اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية

تقديم الخدمات 
 األساسية     

إدارة األفراد 
 بفعالية أكبر 

تسهيل التعاون 
 والتدريب

التواصل مع 
وظفين     الم

 وتحفيزهم

إدارة 
المعلومات 
 الشخصية

عمليات التوظيف 
الحضور 
 فواالنصرا

العالوات والمكافآت 
 إدارة األفراد

 التفاعل والمشاركة

التدريب  نقل       
 المعلومات

إدارة المزايا   
الوظيفية      

 والمكافآت

وتحسين الخدمات 
 المقدمة لهم
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واإلدارة االلكترونية في المؤسسات واإلدارات  واقع تسيير الموارد البشرية -3
 الجزائرية: 

 المستوى  والتقنية تهدف لبلوغ المال رأس الموارد البشرية مع توظيف اإلدارة عند إن    

والكفاءة والفعالية التنظيمية والجودة  باألداء ها تعود مسؤولية االرتقاءوعلي لألداء المطلوب
 إدارة دون  دول توجد بل نامية دولة يوجد ال أنه دراكر بيتريؤكد رائد اإلدارة  ولهذا الخدماتية،

جعلنا نبحث عن واقع مواردنا  وهذا هو ما، الرئيسي  للتنمية المحرك هي اإلدارة ألن فاعلة
 هذه الدراسة.ل االدارة االلكترونية ضمن البشرية ومح

 المختلفة التقنيات فرص وتستغل بعمالئها نجاح المنظمات اليوم يتوقف على أن تهتم   

 من التأكد هو اليوم المنظمات أمام الرئيسي التحدي فإن ولذلك بها، المحيطة بالبيئة الموجودة

ل عن و المسؤ  باعتبارهم 16 نمية مهاراتهموت وتطويرهم المتميزين وتدريبه المهرة األفراد توافر
  .تولي القيادة اإلدارية للتنمية

الحرص على عصرنة اإلدارة  إطارفي  البوابة الرسمية للحكومة الجزائرية :  إنشاء-أ
 ــ، وتعرف ب2010البوابة الرسمية للحكومة الجزائرية في أوت  إنشاءوتقريبها من المواطن، تم 

على ذلك وزارة البريد و تكنولوجيا اإلعالم، كونها الجهة المسؤولية  رفتأش"  المواطن بوابة" 
 رسميا عن تنفيذ مشروع

 . 17" " الجزائر اإللكترونية 

يجمع الموقع الرسمي للبوابة المؤسسات والوزارات المهمة ويحتوي على خدمات موجهة    
والسياحة واألسفار، ويقدم للمواطن  تتعلق أساسا بالحالة المدنية والحياة المهنية والصحة 

كخدمة مراجعة الحساب الجاري ومعرفة فاتورة الهاتف  شبكة االنترنيتخدمات الكترونية عبر 
محتويات أخرى تتمثل  إلىالثابت والنقال وخدمة مسابقات الوظيف العمومي وغيرها، إضافة 

لمواطنين حول في شريط أخبار يقدم معلومات وتقارير عن مختلف القطاعات وسيتطلع أراء ا
  18 بعض الخدمات.

 :التحول نحو اإلدارة اإللكترونية في قطاع العدالة -ب

الوطني الذي التزم به رئيس  لإلصالحالعدالة احد المحاور الكبرى  إصالحيعتبر     
 أكتوبر 20الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ولتحقيق هذا اإلصالح قام رئيس الجمهورية بتاريخ 

قطاع العدالة، وكان هدفها األساسي هو الوقوف  إلصالحاللجنة الوطنية بتنصيب  1999
على واقع العدالة وتشخيص النقائص التي حالت دون األداء األمثل لهذا القطاع، وبعد ثمانية 

السيد رئيس الجمهورية  إلىتقريرا  2000 جوان 11من العمل قدمت هذه اللجنة بتاريخ  أشهر



 الدين حرشاوي و أ. زينب قريوة        دور الرأمسال البشري و التكنلوجي يف تفعيل جودة الرأمسال املعريف يف ظل التنظيمات احلديثة أ.حمي

 

  
50 

 

 السياسيةللدراسات القانونية و  البيبانجملة         2016 ديسمرب      02العدد    01جمللد ا   

قصد مسايرتها للتغيرات السياسية   فعلي للعدالة الجزائرية بإصالح اقترحت فيه ضرورة  القيام
اللجنة  إليهاوتكفيها مع متطلبات العصر، وكان من بين النقاط التي خلصت  االقتصاديةو 

مديرية  عامة  إحداثالعدالة هو عصرنة قطاع العدالة في ظل ضرورة )  إلصالحالوطنية 
المعلومات  اتكنولوجيعلى  االعتمادفي هذا اإلطار تم و ، جديدة مكلفة بعصرنة قطاع العدالة(

مواكبة قطاع العدالة لعصر تكنولوجيا اإلعالم و لهدف كالنجاز هذه اإلستراتيجية  االتصالو 
 االتصال.

تم التركيز على جملة  الحديثةعصرنة العدالة من خالل اعتماد التكنولوجيا ومن مظاهر    
 :اإلنجازات التالية

 إعطاء إلى، يرمي 2003نوفمبر  أواخرفي  إنشاؤهاتم ع الكتروني : موق استحداث-
عن المحتوى الحالي لهذا الموقع فانه يتضمن معلومات   أمامعلومات قانونية لعامة الناس، 

متنوعة حول تنظيم القطاع ومهامه وبرامجه ونشاطاته وكذا الخدمات التي يقدمها لعامة 
 ." أبجديات المتقاضي خالل " ن منية عامة وباألخص الناس، كما يحتوي على معلومات قانو 

تم فتح بريد - www.majustice.dz-العدل على مستوى موقع الواب الخاص بوزارة أما    
 أهمالمواطنين، و  أسئلةفي وقت قياسي على  لإلجابة - contact@majustice.dz-   الكتروني

عليها خاصة تلك التي تتعلق  واالطالع تاإلرسالياما يميز هذا البريد اإللكتروني هو تسهيل 
باإلحصائيات والمحاضرات التي تتطلب كمية كبيرة من الورق ويعجز الفاكس في الكثير من 

جميع المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها وجميع  استفادةولقد ، هااألحيان على نقل
ت البريد اإللكتروني وعناوين امن خدملالستفادة مديريات اإلدارة المركزية بعناوين الكترونية 

 .اسم الجهة القضائية majustice.dz@ :الشكل التالي احدثهذه العلب 

هي مواقع وضعت تحت تصرف و  2003نوفمبر  خرأوافي  إنشاؤهاتم انشاء بوابة القانون: -
القضائي  االجتـــــهادكل الوثائق المتعلقة بالتشريع، التنظيم، ولفي القانون  ينمختصلل
والمعاهدات الدولية ويعمل هذا الموقع على تنمية المجموعة التشريعية والتنظيمية  االتفاقياتو 

وهو مزود بمحرك   -www.jordp.dz- يومنا هذا إلى 1962للجريدة الرسمية الصادرة منذ 
وقد انطلق العمل الفعلي لهذا الموقع ، النسخ على قرص مضغوط وإمكانيةحسب الموضوع، 

 . 2006 جوانبداية من 

اإلنجازات التي تستحق الذكر، تم  أهميعتبر من مركز وطني للسوابق العدلية : إنشاء-
لتطوير وعصرنة اإلدارة،  ، وهو مشروع يمثل مرجعية حقيقة2004 فيفري  06في  هاستالم

http://www.majustice.dz/
mailto:contact@majustice.dz
http://www.jordp.dz/
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لصحيفة السوابق  03ومنح البطاقة رقم  إعدادخدمة عمومية هامة، و  أداءه األساسي فهد
 .العدلية في ظروف تتسم بالسرعة والفعالية

القضائية يرمي هذا المشروع الذي يتم باالشتراك مع الشرطة نظام تسيير أوامر القبض : -
 إلى : 

 تسهيل تسيير أوامر القبض ) من إصدارها إلى تنفيذها ( على مستوى الجهات القضائية . -

 بالقبض.إنشاء قاعدة بيانات وطنية لألوامر  -

 .تقديم إحصائيات موثوقة حول طبيعة الجرائم موضوع األوامر  -

قضائية، وكذا الضبطية يسمح لكافة الجهات ال 2005هذا المشروع الذي تم انجازه سنة  -
 باإلطالع عن بعد على قاعدة البيانات الوطنية لألوامر بالقبض. القضائية

 الرأسمال المعرفي ودوره في تعزيز الفعالية والتنمية المستديمة ثانيا:

 الرأسمال الفكري كامتياز تنافسي بين المؤسسات:-1

 يقوم أنه" على المعرفي المال لرأس اتعريف   والتطوير للتدريب األمريكية الجمعية قدمت لقد   

 العاملين وكفاءة والمهارات المعارف :ويتضمن البشري  المال رأس :وهي محددات، أربعة على

 جديدة، منتجات وإنتاج اإلبداع، على المنظمة قدرة :ويتضمن اإلبداع مال ورأس المنظمة في

 المعلومات، تقنيات نظمة،الم عمليات :ويتضمن العمليات مال رأسو ة،جديد خدمات وتقديم

 عالقات قيمة ويتضمن العمالء مال ورأس واإلداري  الفني اإلنفاق المعلومات، نظم المنظمة،

 19.عمالئها مع المنظمة

هي التي تتمتع بميزة تنافسية  الناجحة المنظمات أن بورتر ميكائيلوبناءا على ذلك يرى      
بيئة الخارجية واالستفادة منها داخليا عبر ما من خالل قدرتها على االستفادة من متغيرات ال

يسمى بالتطوير التنظيمي من خالل المزج بين رأس المال البشري والتقني والمعرفي حيث من 
تميز الموظفون المنتمين للمؤسسة  ما إذا تنافسي امتياز البشرية المواردتشكل الممكن أن 

التوظيف وامتيازات العمل بما يجعلهم  بمزايا وسمات خاصة من حيث التأهيل والكفاءة وشروط
يحسون باالنتماء والمواطنة التنظيمية وتعزيز قيم الحوكمة التنظيمية لهذه المؤسسة عبر 
سياسات التخطيط  العلمي االستراتيجي المتعلقة بالمزاوجة بين أهداف العمال وأهداف التنظيم 

نحهم هامش االبتكار واإلبداع حتى وتثمين مواردها بمنحهم حق المشاركة في اتخاذ القرار وم
ال تكون للمؤسسات المنافسة فرصة لسحب هذه الموارد والكفاءات من خالل عرض امتيازات 
مالية وعملية أحسن قد تخلق دوران العمل، مع ضرورة تنميتهم بين الفترة واألخرى عبر 
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ة قصيرة في إطار عمليات التدريب والتكوين التي تمنحهم مهارات وخبرة كبيرة في مدة زمني
 20التكيف التنظيمي ومسايرة التغيرات البيئية.

مثاال حيث ترتفع لديه قيم الوالء واالنتماء لمؤسسة عمله وكل ذلك  العامل اليابانيولنتخذ      
نتيجة شعور بااللتزام اتجاه مؤسسته كالتزامه ومسؤوليته اتجاه عائلته تماما وما ذلك إال بفضل 

 لتنظيمية والخطط المحققة لرضا مواطني المؤسسة.التنشئة والثقافة ا
 التقنية والمعرفة والمهارات الموهبة هوأن الرأسمال الفكري  ستيوارت توماسويرى   

 . الثروة لخلق استخدامها والممكن والعالقات،
هذه الثروة التي يمكن اعتبارها قوة تنافسية كاملة إلى جانب الموارد البشرية خاصة إذا    

من التفاعل االيجابي فيما بينها لخلق ثالث معايير أخرى تصنف كمؤشرات تفاضلية  تمكنت
 بين مختلف التنظيمات وهي:

بمعنى كفاءة استخدام الموارد المتاحة دون هدر وتبذير مما يساهم في تقديم  التكلفة األقل:-1
عر المغري منتجات أو خدمات جيدة مقابل ثمن مناسب وهو مايعني كسب الزبائن نتيجة الس

 نظرا للتكلفة المعقولة وانخفاض معدالت الهدر الوظيفي والتلف.
:من خاللها تسعى مختلف المؤسسات لتحقيق اسم في السوق عبر كسب الجودة العالية-2

رضى الزبائن أو المستهلكين باالعتماد على أحسن الكفاءات البشرية وأفضل التقنيات 
التنظيمية على مدى فعالية الموارد البشرية واإلدارة  التكنولوجية حيث تتوقف جودة المخرجات

والخطط االستراتيجية المستجيبة لمتطلبات السوق وحداثة الوسائل وتوفر الموارد المادية 
 والمالية المناسبة.

:سواء عند االستجابة لحل مشاكل التنظيم الداخلية المتعلقة بالموارد البشرية اختصار الوقت-3
اجية وتقديم الخدمات، أو عند الوفاء بالتزامات المؤسسة اتجاه البيئة أو المعوقات االنت

 الخارجية والمجتمعية.
األكبر لإلدارة البشرية هو مسايرة األساليب اإللكترونية وإدارة المعرفة وهو ما يجعلها  والتحدي

 21:التالية التحديات أمام

 والضمنية الصريحة الضرورية المعارف برصد المتعلقة المشاكل في يتمثل :األول التحدي -

 وتقدير وصفها ثم للمنظمة، األساسية العمليات ولسير القرار اتخاذ لعملية ضرورية تعد والتي

 .قيمتها

 من تحصيلها من بد ال حيث المعارف، بهذه االحتفاظ بمشاكل يتعلق :الثاني التحدي -

 .ابه واالحتفاظ محددا شكال إعطائها ،ترسيمها تحريكها،و  حامليها
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 تطور خدمة في وضعها يجب حيث المعارف، تثمين مشاكل في يتمثل :الثالث التحدي-

 إشراكو  إليها الوصول سهولة ضمان خالل من األفراد متناول في جعلها خالل من المنظمة

  .جديدة معارف وتوليد استغاللهاب فيها اآلخرين
 للتطورات، مواكبة جعلها ف أيالمعار  بتحيين المتعلقة المشاكل في يتمثل :الرابع التحدي -

 معارف وجلب جديدة، معارف تخليق التجربة، خالل من وإثرائها تجديدها،و  تقييمها، من بد فال

 .خارجية

 األنشطة إدارة تتموقع وهنا السابقة المشاكل بين بالتفاعل يتعلق :الخامس التحدي -

 .اتالمنظم في المعارف وتخليق استخدام لزيادة الموجهة والعمليات

 والكفاءات المعرفة إدارة مالئمة إلى الهادفة البشرية الموارد إدارة أنشطة جميع يغطي وهذا  

 التوجهات مع

 تشجيعهم تدريبهم تحسيسهم، المنظمة، في الفاعلين جميع تحريكو  للمنظمة اإلستراتيجية

  .مالئم غير هو ما لتصحيح النتائج تقييم ثم اآلخرين مع وتقاسمها معارفهم الستخدام وتحفيزهم

 اقتصاد ظل في للنجاح الرأسمال البشري واإلدارة تؤهل والمواصفات التي القدرات وأهم  

 :يأتي ما المعرفة

 التي المتخصصة، أي المعرفة والمعرفة الفنية والمعرفة المهنية المعرفة: وتتضمن المعرفة-أ

 األعمال لبيئة الواسع واإلدراك التشغيلية، الفهم بها، المعرفة وترتبط المعنية الصناعة تناسب

 .التكنولوجيا باستخدام المتغيرة، المعرفة

الزبائن،  مع التعامل اآلخرين، مهارات مع العالقات التفاوض وبناء مهارات المهارات: -ب
 وقدرات التحديث، مهارات وقدرات الحاسوب استخدام الفرص، مهارات تمييز على القدرة

 .ددةالمشروعات المتع مع التعامل

 الطوارئ، القدرة مع التكيف وسهولة التكيف على المرونة، القدرة وتتضمن: الخصائص-ج

22 .الذات على والتعليم، االعتماد بالتنمية الذاتي السريع، التوجه التعلم على
 

 أهمية إدارة المعرفة ومتطلباتها:-2

 على والحصول توليد على المنظمة تساعد التي والنشاطات العمليات هي المعرفة إدارة 

 والخبرات المعلومات وتحويل ونشرها، واستخدامها، وتنظيمها، اختيارها، حيث من ،المعرفة

 وإجراءات القرارات كاتخاذ المختلفة اإلدارية أنشطتها في وتوظيفها المنظمة تمتلكها التي

 .  23العمل
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الية األداء التنظيمي ولعل أهم فوائد تبني إدارة المعرفة في المنظمات زيادة الكفاءة وفع    
وسرعة اتخاذ القرارات وصحتها وتطوير األداء وتشجيع واالبتكار وخلق قيم إضافية إيجابية 

 في البيئة المحيطة.  التقنية للتنظيم وجودة المخرجات التنظيمية وسرعة التكيف مع التغيرات

رتكز عليها المنظمات كما االدارة البيروقراطية بسبب نوعية المعرفة التي ت ماكس فيبريربط و     
د االدارة البيروقراطية على المعرفة التقنية في زيادة نفوذ المنظمات البيروقراطية في اهم اعتمايس

البيروقراطية أساسا السيطرة من خالل المعرفة وهي السمة التي تعني االدارة حيث المجتمع 
مة من المعرفة التقنية التي تكفي تتكون هذه الس، جعلت منها تحديدا ادارة بيروقراطية عقالنية

الى ذلك تسعى  باإلضافةفي ذاتها ألن تكسب البيروقراطية الحديثة سلطة غير عادية 
المنظمات البيروقراطية أو الذين يستمدون سلطاتهم من تلك المنظمات الى زيادة نفوذهم بشكل 

 24.اكبر عن طريق المعرفة التي تتشكل عن طريق الخبرة في العمل"

كبيرة بالنظر لما تقدمه من مخرجات وتأثيرات على العمليات  فوائد وأهميةدارة المعرفة وإل  
 25التنظيمية والتغذية العكسية اليسع المجال لحصرها وسنشير ألهمها :

 الوقت في لتستخدم المناسبة، والسرعة المناسب بالشكل وتوفيرها المعرفة وجمع تحديد -

 .المناسب

 المعرفة نقلو  لها الحاجة عند واسترجاعها وتوفيرها المعرفة لتخزين معلومات قواعد بناء -

 .ظاهرة معرفة إلى وتحويلها مالكها عقول في الضمنية الكامنة

 المناسب، الوقت وفي دقيق بشكل المعلومات توفير خالل من القرارات صنع عملية تحسين -

 .النتائج أفضل تحقيق في يساعد مما

 .اإلستراتيجي والتخطيط المشكالت حل في لتوظيفه الفكري  المال رأس جذب -

 الخدمات إنجاز في المستغرق  الزمن تقليل خالل من ممكنة درجة بأقصى العمالء إرضاء -
 .باستمرار المقدمة الخدمات مستوى  وتطوير وتحسين المطلوبة

 اللخ من وذلك العمل مجموعة بين اإليجابي التفاعل وتحقيق الفريق، بروح العمل تشجيع -
 .ومشاركتها المعرفة لتبادل المنظمة تتبناها التي المختلفة واألساليب الممارسات

 عمليات تسريعو  المستمر الذاتي والتطوير التعلم لثقافة وداعمة مشجعة تنظيمية بيئة تهيئة -

 .بالمنظمة المحيطة البيئة في السريع التغيير مع التكيف متطلبات لتلبية التطوير

عمليات إدارة المعرفة بطريقة مباشرة على طبيعة المدخالت التنظيمية في حد  كما تؤثر      
ذاتها والعالقات المتكاملة فيما بينها وخاصة على الموارد البشرية باعتبارها الفاعل الرئيسي 
القائم بأداء األدوار التسييرية بما يستجيب وتحقيق أهداف التنظيم، ففي ظل هذا النمط 

 التشغيل، بعمليات يتعلق فيما خبرة وأفضل وعي ا أكثر الموظفون  يصبح ةالعصري من اإلدار 
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 وبالتالي ا،وإجراءاته الشركة وسياسات العمالء، وحاجات والخدمات المنتجات وطبيعة ومحتوى 

 تدخل دون  األخطاء تصحيح على ويعملون  أفضل جودة ذو عمل تقديم على قادرين يصبحون 

 يحدث بما وعي ا أكثر الموظفون  يصبح الجودة مراقبة إلى الحاجة دون  أو المشرفين قبل من

 تنخفض كما أفضل، بشكل يحدث ما يفهمون  فإنهم وبالتالي المنظمة، وفي العمل موقع في

 .إيجابية أكثر العمل مكان ويصبح الوظيفي، والدوران الغياب نسبة

 داخل إلبداعا تحسينو  وخلق التكاليف خفض إلى يؤدي مما الداخلية العمليات تحسين -

 يعني ال واإلبداع باالزدياد، اآلخذة للمنافسة الرئيسة االستجابة هو اإلبداع وأن خاصة المنظمة،

ا يعني ولكنه جديدة، وخدمات منتجات توليد فقط  . 26جديد بمنظور األشياء القديمة رؤية أيض 

 متطلباتالو المقومات من مجموعة توافر المعرفة إدارة مفهوم وتطبيق تبني يتطلب   

27:يلي فيما الملكاوي  يلخصها والتي بالمنظمة األساسية
 

 :الالزمة التكنولوجية التحتية البنية توفير -1

 البحث ومحركات برمجيات مثل بذلك الخاصة والبرمجيات الحاسوب أجهزة بتوفير وتتمثل

 اإللكتروني

 .المعلومات وأنظمة تقنية من العالقة ذات األمور وجميع

 :الالزمة البشرية واردالم توفير -2

 تحقيق في المعرفة إدارة نجاح عليها يتوقف التي المقومات أهم من البشرية الموارد وتعد  

  وهم أهدافها،

 إعدادو  وتوزيعها وحفظها المعرفة لتوليد الالزمة النشاطاتالمسؤولين عن  المعرفة أفراد
  .البرمجيات

 :التنظيمي الهيكل-3

 بالمرونة يتصف أن البد لذاعمل  أي لنجاح األساسية المتطلبات من التنظيمي الهيكل يعد   

 تتحكم إذ المعرفة، وتوليد الكتشاف بحرية والعمل إبداعاتهم إطالق المعرفة أفراد ليستطيع

 وإعادة ومضاعفتها وتعزيزها وتخزينها وإدارتها بها والتحكم المعرفة على الحصول بكيفية

 المعرفة إلدارة الالزمة والعمليات المساعدة والوسائل التسهيالتو  اإلجراءات وتجديد استخدامها،

 .كفاءة وذات فاعلة بصورة

 :الثقافي العامل-4

 بيئة وتأسيس وتقاسمها المعرفة إلنتاج داعمة إيجابية ثقافة خلق المعرفة إدارة تطبيق يتطلب   

 في فاعلة بكاتش وبناء الشخصية والخبرات بالمعرفة المشاركة أساس على تقوم تنظيمية

 الدور تلعب التي التقنية فليست ة،للمعرف داعمة تنظيمية ثقافة وتأسيس األفراد بين العالقات
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ا دور ا تعلب التي هي والمؤسسية الفردية الثقافة وإنما المعرفة، في الحاسم  عال وذلكوفا مهم 

 من البد "المعرفة قافةث" ولتوليد وتحفيزهم والخبرة المعرفةب المؤهلين األفراد توظيف طريق عن

ونقل  المعرفة تشارك على ويشجع التنظيم أفراد بين الثقة على قائم مناسب تنظيمي مناخ وجود
 ."المعرفة تقاسم" مفهوم إلى "المعرفة اختزان" مفهوم من التقليدية العقلية

 :المستدام االستراتيجي االلتزام-5

 تكون  أن والبد عام، بشكل المعرفة تجاه الهادفة الجهود بدعم العليا اإلدارة التزام به ويقصد  

 الجهود هذه

 إلى يالمؤد السلوك أنواع جميع المديرون  يشجع أن بد وال المنظمة، أنشطة جميع في متغلغلة

 تسهل للمعرفة، خاصة إدارة تنشأ أن يستحسن وهنا ونقلها، ونشرها وتبادلها المعرفة إيجاد

 المعلومات تبادل لضمان التنظيمية المستويات عجمي في العاملين بين االتصال عملية

 وتأسيس للمعرفة فريق تأسيس المعرفة إدارة مدير مسئولية يتولى من على وتقع والمعارف،

  .لذلك الالزمة التحتية البنية

  :عالقة الرأسمال البشري بالرأسمال الفكري -3

 رأس أو الفكري  الرأسمالك عديدة بتسميات يستخدم والذي المعرفي الرأسمال مصطلح إن    

 الحاصل 1964 سنة في بيكر غاري  الباحث قبل من مرة ألول استخدم الالملموس، المال

 وآثار البشري  الرأسمال مفهوم عن أبحاثه عن 1992 سنة في االقتصاد في نوبل شهادة على

 رأسل األساسي العنصر البشري  المال رأس يعدو ، الفردية والمعارف القدرات في االستثمار

  :تشمل البشري  المال رأس مؤشرات وأهم الفكري  المال
والقدرة  العاملين جودة المنظمة تتعلق بمستوى  إلدارة االستراتيجية القيادة :العاملين قدرات-1  

 المشاركة على العاملين قدرةو  العاملين تدريب عمليات كفاءةيهم باإلضافة الى لد على التعلم

 .القرار اتخاذ في

 األفكار من المتحقق العاملين،الدخل لدى واالبتكار اإلبداع قدرات: ويشمل العاملين إبداع -2

 .للعاملين األصيلة
 رضا درجةو  المنظمة، قيم مع العاملين اتجاهات تشمل: تطابق العاملين اتجاهات-3

 بالمنظمة. العاملين خدمة مدة متوسطو  العمل، دوران معدلو  العاملين،
 لرأس األساسية المكونات ضمن مهما جوهريا عنصرا يشكل البشري  المال رأس أن يالحظ    

 فالتفكير التفكير، بعملية يتعلق الذي المحور ذلك هو البشري  المال رأس إن الفكري  المال
 والمكائن تفكر، أن يمكن ال لكنها متعددة، أمورا تحقق فالنقود العنصر البشري، على محصور

 إلى تتوصل أن يمكن ال لكنها العاملين، من إنتاجية فضلوأ وفاعلة كفؤة بصورة تؤدي العمل
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 أن على واالبتكار، ويؤكد اإلبداع لعمليات األساسي المصدر فهو أما اإلنسان االختراعات،

 اقتصاد ظل في للمنظمة التنافسية، الميزة تحقيق في أساسيا دورا يلعب البشري  المال رأس

 تحقيق من المنظمات تمكن التي الجوهرية ييراتالتغ من الكثير يتطلب الذي أصبح ،المعرفة

 28الجديد. االقتصاد هذا ظل في النجاح

 ثالثا:الرأسمال البشري وعالقته بالرأسمال التكنولوجي :

من المعلوم أن الدول العربية ودول العالم الثالث مستهلكة للعلم والتكنولوجيا أكثر مما هي   
ولى إلى ما تعانيه هذه الدول من حيث عدم تقدير منتجة لهما وهذه أزمة تعود بالدرجة األ

الكفاءات والمواهب العلمية وغياب السياسات الرشيدة القائمة على وضع الشخص المناسب في 
 المكان المناسب في حد ذاتها في ظل مجتمعات كانت وال زالت تزداد تبعية للغرب. 

 الكها:التكنولوجيات الحديثة بين صعوبة امتالكها وسهولة استه -1

 يترتب عن عملية انتقال التكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية عدة مشاكل نذكر
  29منها:

حيث تستغرق المفاوضات التي تجرها الدول المحولة مع  :بطئ عملية نقل التكنولوجيا -
ة من طرف للتكنولوجيا فترة تدوم سنوات مما يتسبب في تأخر نتائج المرجو  المستقبلة الدول

 البلدان النامية.
لتكنولوجيا خاصة عندما تكون لهم حقوق ملكية هذه ل صدرينمالاالحتكار الذي يمارسونه  -

التكنولوجيا أو عندما يكون توريد التكنولوجيا مرتبطا بالمهارات والمعلومات والسلع الرأسمالية 
يا سيطرة احتكارية عليها إلى التكنولوج صدري األساسية لتشغيل هذه التكنولوجيا والتي يمارس م

 درجة ما.

وإنما من عمليات النقل  فحسب، ال تعاني البلدان النامية من قلة عمليات نقل التكنولوجيا -
ة محلية سليمة لخلق قاعدة محلية مستقلة في مختلف يالعشوائية التي تتم في غياب أي ساس

 االئتمانيةة المسؤولة عن السياسات إذ أن معظم المؤسسات البيروقراطي ،الميادين التكنولوجية
وطالما أن  ،لم تتمكن إلى اآلن من إدراك الجوهر الحقيقي لنقل التكنولوجيا في أقل البلدان نموا  

وطالما ال يتم  ،التركيز ينصب عشوائيا على استيراد التكنولوجيا الجاهزة من البلدان الصناعية
فإن توسيع لآلليات  ،حمايتها من المنافسة األجنبيةتشجيع المنابع المحلية للتنمية التكنولوجية و 

، وفي هذا تجدر االشارة الحالية لنقل التكنولوجيا لن تؤدي إال إلى مزيد من التبعية التكنولوجية
تم به نقل التكنولوجيا حتى اآلن يرتبط ارتباطا وثيقا بالزيادة العميقة في تاألسلوب الذي الى ان 
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وقد بلغت هذه الديون حاليا مستويات لم يعد من الممكن ، ثالثمديونية للبلدان العالم ال
 احتمالها. 

الصفقات المالية والتكنولوجية المعقدة والباهضة الثمن ال تشجع على ظهور مؤسسات  -
التي تقدم  ،محلية مستقلة قادرة على تسلم المسؤولية من بيوت الخبرة االستشارية األجنبية

كما أن هذه الصفقات تستنزف ما لدى البلدان من قطع  ،الهندسيةالمساعدة الفنية والتصاميم 
 أجنبي.

يؤدي إلى تنامي  ،مشكل عدم القدرة على بناء تكنولوجيا أكثر استقالال في أقل البلدان نموا   -
القليلة المبذولة محليا أو دوليا لتعزيز القدرات  ةالمحلي ةالتبعية التكنولوجية وإحباط للجود

 محلية. التكنولوجية ال
  30 باإلضافة إلى ما سبق ذكره هناك عوائق ال بد من ذكرها وهي:

التكنولوجيا الجديدة معقدة مما يجعل عملية نقلها وانتشارها أكثر صعوبة وأمثلة ذلك هو  -
 ،مصير العديد من المخترعات التي ما إذ تظهر حتى تختفي بسبب عزوف الناس عنها

 أقرب إليهم(. ،وتفضيلهم للتكنولوجيا القديمة )أبسط
 مشكل االتصال والتواصل بين أولئك الذين يبتكرون التكنولوجيا وأولئك الذين يتلقونها. -

افتقار الدول النامية إلى وجود كوادر فنية وهندسية قادرة على االستفادة القصوى من  -
إلجتماعية أو قادرة على اختبار التكنولوجيا المناسبة للظروف البيئية وا ،التكنولوجيا الجديدة

 .إضافة إلى هجرة الكفاءات إلى الدول الغنية  ،هذه التكنولوجيالبسبب ارتفاع درجة التعقيد 

 سبل توطين التكنولوجيا وانتاجها محليا لتعزيز اإلستقاللية: -2

يمكننا القول باختصار أن السبيل األحسن لفك قيود التبعية التكنولوجية وتدعيم االستقاللية 
 هو: 

زانية لدعم البحث وتطوير التعليم والعمل على تحقيق نقلة نوعية في المناهج تخصيص مي-
وطرق التدريس تساهم في إعداد أجيال جديدة من العلماء والباحثين قادرة على التعامل بكفاءة 

 مع مستجدات العلم والتكنولوجيا.
صيانة وتسويقا تشغيال وإنتاجا  و  ،إعداد جيل صناعي يحمل مسؤوليات مجتمعاته الصناعية -

االستفادة من الكوادر المحلية ، و وتطويرا  بالتدريب واالستثمار األمثل للموارد البشرية المحلية
ذات الكفاءة العالية من لمهندسين والعلماء والفنيين للسعي إليجاد التقنيات المناسبة وتكيفها 

رة األدمغة والكفاءات التي إيجاد حوافز للحد من هجو  للبيئة المستوردة لها مالئمةلتصبح أكثر 
 .تحمل مؤهالت وخبرات علمية وفنية وتكنولوجية
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 خاتمة:

إنه ال يمكن بأي حال من األحوال أن يتم تحقيق التقدم في مجال والتأخر في مجال آخر    
فالمقارنة البسيطة بين واقع المجتمعات الغربية المتقدمة وواقع مجتمعاتنا المتخلفة يكشف لنا 

مجاال للشك أن سلسلة التقدم متشابكة في عالقتها بين مختلف القطاعات، والتنمية  بما ال يدع
ال تكون إال بتضافر الجهود السياسية واالجتماعية واالقتصادية المرتكزة في مجملها على 
خطط إستراتيجية بعيدة المدى تأخذ الواقع واإلمكانيات بعين االعتبار وحسن التقدير مع 

المناصب بحسب الجدارة واالستحقاق العلمي والعملي للموارد البشرية ضرورة التعامل مع 
باعتبارها الثروة الحقيقية ورأس مال المجتمع  الذي ال يفنى، وهي المسؤول المباشر على 
صياغة وتطبيق إستراتيجيات التنمية التي ال يكفي أن تكون موجودة في فترة ما أو قطاع بعينه 

ديمة وذلك حتى تجد مجتمعاتنا مكانا لها وسط الحراك التقدمي بل يجب أن تكون شاملة ومست
 للدول المبني أساسا على معايير علمية وتكنولوجية. 

فالبد من وجود إرادة سياسية بالدرجة األولى تكون مهتمة بتعزيز سياسات االهتمام بالعلوم   
اع العلمي مع ضرورة والتقنية وتعمل على زرع البذور القادرة على ابتكار المعرفة واالختر 

االستفادة من الخبرات األجنبية لكن مع الصرامة في قوانين التعامل في وجه التبعية للدول 
المتقدمة علميا وتكنولوجيا فالكل يعلم أن الغرب يمنح دول العالم الثالث آالت وتكنولوجيا لكنه 

 يحتفظ بمفاتيحها المعرفية إلحكام السيطرة.

 : اهلوامش 
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أصبحت هذه  ،استقبال الطفولة الصغرية ومراكز مؤسساتأمام زايدة إقبال األولياء على 
املراكز مشروعا مرحبا يف نظر الكثريين الذين حياولون حتقيق أكرب ربح ممكن مقابل أقل نفقات، حىت 

ة الطفل وسالمته. وهذا ما يظهر يف جتاوزات وانتهاكات عديدة ولو كان ذلك على حساب صح
ضع حد للفوضى اليت تسود ولو ، تظهر يف الواقع العملي. لذا، وضماان لسري أفضل هلذه املؤسسات

 2008 سبتمرب 17 يف الصادر 287-08 رقم التنفيذي املرسوم ،نص املشرع من خاللهذا القطاع
على  ومراقبتها وسريها وتنظيمها الصغرية الطفولة استقبال اكزومر  مؤسسات إنشاء شروط حيدد الذي

جمموعة من الشروط واإلجراءات اليت جيب توافرها حىت مينح الرتخيص ملمارسة هذا النشاط، وفرضت 
الرقابة الدورية عليها واليت تعد مبثابة العصا اليت يضرب هبا ويوقع عن طريقها اجلزاء على كل من 

 لوضع حد لكل ما من شأنه املساس بسالمة الطفل اجلسدية والنفسية. خيالف القانون،وذلك

الرقابة هذه  ، وكيف ميكن تفعيلؤسساتلذا يثور اإلشكال حول أشكال الرقابة على هذه امل
 على الصعيد العملي؟ 

 : املفتاحيةالكلمات 

، ترخيص، رقابة مسبقة، رقابة بعدية، مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغرية
 للجنة اخلاصة.ا

Résume : 

               Avec l'afflux des parents aux établissements et les centres d'accueil de la 

petite enfance, ces institutions sont devenues des projets lucratifs aux regards de 

beaucoup de ceux qui veulent tirer le plus de profits possibles pour moins de 

dépenses, même  si cela au dépens de la sécurité  et la santé de ces enfants. Tout 

cela se reflète par les dépassements et les violations dans la réalité. Pour ce faire, 

afin d’assurer un meilleur service pour le déroulement de ces crèches faire face à 

ces responsables et mettre fin à cette anarchie qui règne dans ce secteur, le décret 

exécutif n° 08-287 du 17 septembre 2008 fixant les conditions de créations, 

l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements et centres 

d’accueil de la petite enfance, stipulant les conditions et les mesures qui doivent 
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figurées pour l’autorisation de l’exercice de cette activité, d’où la nécessite 
d’impose un contrôle périodique afin de mettre terme à tous ceux qui portent 
atteinte à la sécurité de l’enfant, soit corporelle ou psychique. 

Les mouts clés :  

Les établissements et centres d’accueil de la petite enfance, autorisation, 
contrôle préalable, contrôle ultérieur, la commission  AD HOC. 

 :دمةـمق

األم أفضل وأحسن  ورغم أنّ  .العناية ابلطفل هو ختطيط جيد للمستقبل ابعتباره أمل الغد إنّ 
على األولياء متطلبات عصران فرضت  أنّ  إالّ  ،حاضنة للطفل ابعتبارها األرفق بصغريها من غريها

عمل أو رغبة يف م ابللوضع أوالدهم سواء بسبب انشغال األ رايض األطفاللجوء إىل دور احلضانة و ال
 تطوير ملكات الطفل من خالل ما تقدمه هذه الدور من أنشطة ودروس تعليمية.

كان من الالزم التدخل لتنظيمها   ،املنزل الثاين للطفل دور احلضانة ورايض األطفالوملا كانت 
ل تتكون خال ة الفردخاصة وأن شخصي هلته الفئة الضعيفة،لضمان أكرب قدر من احلماية والرعاية 

 2008سبتمرب  17الصادر يف  287-08رقم  املرسوم التنفيذي ، لذا جاءالسنوات األوىل من عمره
 ، وقدمراقبتهاسريها و و  تنظيمهاو  استقبال الطفولة الصغرية ومراكز شروط إنشاء مؤسسات حيدد الذي

من مخس بينت املادة الثانية من هذا املرسوم أن الطفولة الصغرية هي تلك الفئة البالغة أقل 
أن تستقبل األطفال غري املقبولني يف مؤسسات  03طبقا للمادة  هلذه املؤسسات ميكن،و سنوات

كما ميكن استقبال األطفال املعوقني ضمن وحدات مهيأة خصيصا هلم أو يدجمون الرتبية التحضريية،
روضة هذه املؤسسات وهي: دار احلضانة،  18يف جمموعات األطفال السليمني.وقد حددت املادة 

 األطفال، دار الرعاية املؤقتة، املؤسسة متعّددة االستقبال.

 استقبال الطفولة الصغرية ومراكز مؤسساتأمام زايدة إقبال األولياء على هذه املراكز أصبحت 
مشروعا مرحبا يف نظر الكثريين الذين حياولون حتقيق أكرب ربح ممكن مقابل أقل نفقات حىت ولو كان 

الطفل وسالمته.وهذا ما يظهر يف جتاوزات وانتهاكات عديدة يف الواقع من ذلك على حساب صحة 
عدم هتيئة األماكن مبا يوفر األمن ويضمن سالمة الطفل أو تقدمي وجبات غذائية رديئة لألطفال أو 

 األطفال لضرب وإجبارحىت فاسدة، إىل جانب بعض املمارسات اخلاطئة اليت تصدر عن املربيات كا
ضع وللوقوف يف مواجهة أمثال هؤالء وو ،. لذا وضماان لسري أفضل هلذه املؤسساتويلعلى النوم الط

،نص القانون على شروط وإجراءات جيب توافرها حىت مينح حد للفوضى اليت تسود هذا القطاع
الرتخيص ملمارسة هذا النشاط،وفرضت الرقابة الدورية عليها اليت تعد مبثابة العصا اليت يضرب هبا 
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طريقها اجلزاء على كل من خيالف القانون لوضع حد لكل ما من شأنه املساس بسالمة ويوقع عن 
 الطفل اجلسدية والنفسية.

، وكيف ميكن استقبال الطفولة الصغرية ومراكز مؤسساتعلى  فما هي أشكال الرقابة
 على الصعيد العملي؟تفعيلها 

الرقابة أول تناول لإلجابة على هذه اإلشكالية قسمت الدراسة إىل مبحثني: مبحث 
الرقابة البعدية ، ومبحث اثين تناول مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغريةعلى  القبلية

 على هذه املراكز واملؤسسات.

 .مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغريةعلى  الرقابة القبليةاملبحث األول: 

رخيص مسبق من الوايل بعد رأي إىل ت مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغريةخيضع إنشاء 
 :تضمن ي،وملف تقني(1)اللجنة اخلاصة على أساس ملف إداري يتعلق مبدير أو مسؤول املؤسسة

 ،بيان وصفي للمحل والتجهيزات والوسائل املادية الضرورية-

 ،واإلداريني والتقنيني تبني الشهادات واملؤهالت املطلوبة قائمة املستخدمني البيداغوجيني-

 ،وصفي للتجهيزات والوسائل البيداغوجية والتعليمية بيان-

 ،املشاريع االجتماعية والرتبوية وبرامج النشاطات املوجهة لألطفال املتكفل هبم -

 ،السند القانوين لشغل احملل-

 ،بطاقة تقنية تبني هياكل وطاقة استيعاب املؤسسة أو مركز االستقبال-

 اكتتاب دفرت الشروط،-

 .ابلبناية شهادة خبري خاصة-

) لشروط الواجب احرتامها يف مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغريةوفيما يلي توضيح ل
 ) املطلب الثاين(يف منح الرتخيص ودور اللجنة اخلاصة املسبقة للمحالاملعاينة  مث تبيني املطلب األول(

 لة الصغرية:مؤسسات ومراكز استقبال الطفو الواجب احتامها يف شروط املطلب األول: ال
 :جيب أن تستجيب مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغرية للمتطلبات التالية
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 شروط القائمني على الروضة.أوال: 
 أو مسؤول املؤسسة أو املركز: ديرمبالشروط املتعلقة -1

 جزائري اجلنسيةيشرتط يف من يريد إنشاء مؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغرية أن يكون 
كما مينع على أي سنة كاملة على األقل، 25 سنبلوغه إضافة إىل حبقوقه املدنية والسياسية  متمتع

إنشاء أو إدارة هذا النوع من املؤسسات تتعلق بعقوبة مشينة من  شخص لديه سوابق عدلية
حيازته على شهادة أو أتهيل ذي صله مبوضوع املؤسسة، و أن .ويشرتط إىل جانب ذلك الرتبوية

 .(2)سنوات يف جمال التكفل ابألطفال( 05)ربة مهنية ال تقل مدهتا عن مخس يكون ذا خ
أن يدير أكثر من مؤسسة أو مركز  يف آن  على أنه ال ميكن ملدير أو مسؤول املؤسسة أو املركز

 .(3)واحد

غري أن املالحظ أن املشرع مل حيدد بدقة الشهادة أو التأهيل املشرتط يف املدير أو املسؤول، مما 
 لق عدم تناسق يف العمل بني الوالايت ابلنسبة للتخصصات املقبولة.خ

 :ابملستخدمني الشروط املتعلقة-2

جيب أن تتوافر مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغرية على مستخدمني مؤهلني لتأطري 
قل، كاملة على األ  سنة 21سن  يف املستخدمني أبن يكونوا ابلغنيحدد القانون شروطا األطفال،وقد 

وأن يكونوا ساملني من أي مرض معد،حيث جيب عليهم اخلضوع إىل املراقبة الطبية مرة على األقل كل 
 .(4)ثالثة أشهر

وجيب أن يكون عدد املستخدمني كافيا، حبيث يعينون على أساس شخص واحد لكل مخسة 
 .(5)( طفال  ميشي12( أطفال ال ميشون،وشخص واحد لكل إثنا عشر )05)

ى ذلك جيب على هذه املراكز واملؤسسات ضمان مساعدة منتظمة من طبيب وعالوة عل
 (6)خمتص يف طب األطفال أو من طبيب عام له خربة يف طب األطفال.

يا لغري مؤهالت عمهذه املراكز واملؤسسات أن أغلب املربيات الاليت يعملن داخل غري 
ال تتواىن الكثري من  حيثاصة، انهيك عن ذوي االحتياجات اخل ،للتعامل مع األطفال العاديني

املربيات يف استعمال األسلوب القاسي يف التعامل مع الطفل إلجباره علي التزام اهلدوء مثل التأنيب 
السخرية الشديدة من الطفل أمام زمالئه، كل هذا قد يؤدي إيل  والعقاب اجلسدي والنفسي كاللوم

، وآاثر نفسية أخر. تظهر على املد. البعيد املربية انعدام التواصل مع الطفل وفقدان الثقة بينه وبني
لة على شهادة تكوينية يف ط أن تكون املربية متحصّ اشرت من الالزم على املشرع التدخل ابلذا أصبح 
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 وقد عرفت اجلزائر مؤخراهذا اجملال تؤهلها إلمتام وظيفتها واالعتناء على أكمل وجه برتبية الطفل. 
لفائدة الراغبات يف التخرج كمربيات أطفال خاصة بعدما أصبحت دور  بعض املدارس اخلاصة إنشاء

 .احلضانة أكثر من ضرورة وحاجة البد منها يف ظل عمل األم

 .احملل شروطاثنيا:

عن خمتلف األضرار اليت قد تلحق أذ.  ابعيداستقبال الطفولة الصغرية أن يكون حمل  جيب
يراعى فيها اإلجراءات الالزمة حلمايتهم من أخطار أبمن األطفال وصحتهم البدنية والذهنية، وأن 

...( يف مكان ال يصل إليه جعل مصادر الطاقة ) كهرابء، غاز التلوث واحلرائق والزالزل، والعمل على
يشرتط يف الروضة توافرها على احملالت والتجهيزات املالئمة أبن يشمل املبىن على  كمااألطفال.

الصحية والتعديالت املطلوبة الستيعاب األطفال املعاقني، وأن و ية شروط الصالحيات اهلندسية والفن
على أن ال يشكل اإلعداد لذلك  ،يكون مزودا ابملرافق املناسبة وخباصة األفنية ودورات املياه الصحية

 (7). هؤالءعائقا إلدماج 

مرت  4مرت مربع لكل طفل، و حجم اهلواء الضروري ب  4,1مساحة كما جيب أن حتدد 
من مساحة أرضية احملل حبيث  % 15إىل  10ب، و أن تكون مساحة الواجهة املفتوحة من مكع

تضمن اإلضاءة والتهوية، وأن يكون فتح أبواب الدخول حنو اخلارج بشكل حيقق األمن والوقاية 
الصحية، وكذا تسهيل الوصول لألطفال املعاقني، كما جيب أن تكون احملال مهيأة بطريقة تسمح 

فال الذين ميشون عن األطفال الذين ال ميشون، وأن يتم فصل املطبخ عن غرفة الرضاعة، بفصل األط
طفال، و وضع أجهزة تدفئة وتكييف اهلواء، وتزويد احملال إبمكانيات  15وختصيص دورة مياه لكل 

مكافحة احلريق، فضال عن توافرها على خزان ماء مناسب و ختصيص قاعة للعالج جمهزة مبعدات 
(8)ات األولية.اإلسعاف

 

 شروط تنظيم العمل اثلثا: 

يقوم املسؤول أو املدير  جيب أن تتوفر مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة على نظام داخلي
لصاقه حيدد كيفية قبول األطفال، أوقات وصول وخروج األطفال، األسعار املطبقة، كيفية التكفل و إب

 فيات إعالم األولياء ومسامهتهم يف حياة املؤسسة. التدخل الطيب يف احلالة االستعجالية، وكذلك كي

أبي حال العدد املذكور يف الرتخيص املسلم من جاوز عدد األطفال املستقبلني أن ال يتوجيب 
أن ، و لنيبأن تضمن وجبات غذائية صحية ومتوازنة لألطفال املستقها عليتعني ، كما يطرف الوايل

  والديهم أو أوليائهم الشرعيني.تقوم بتسليم األطفال املودعني لديها إىل
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إىل ضرورة أن تتطابق  السابق الذكر 287-08املرسوم التنفيذي من  16تشري املادة و 
املشاريع والربامج املسطرة لرعاية األطفال مع املشاريع والربامج اليت تقررها وتضعها حيز التنفيذ املصاحل 

 .نيةاك مع املصاحل املختصة للوزارة املكلفة ابلرتبية الوطاملختصة للوزارة املكلفة ابلتضامن الوطين ابالشرت 

يتكون من مدير املؤسسة رئيسا،  جلس نفسي بيداغوجيتزود هذه املؤسسات مبجيب أن 
واملريب الرئيسي، وممثلة للمربني، وممثلة عن مساعدي املربيني، و يعد اجمللس النظام الداخلي ملؤسسة 

بعة تنفيذ املشروع االجتماعي الرتبوي وبرامج نشاطات الروضة ويكلف بدراسة وتقييم ومتا
 (9).املؤسسة

 يف منح التخيص ودور اللجنة اخلاصة املسبقة للمحالاملطلب الثاين: املعاينة 

يودع املعين إبنشاء مؤسسة أو مركز الستقبال الطفولة ملف إداري وتقين املرفق ابالكتتاب يف 
ملكلفة ابلنشاط االجتماعي ملكان إنشاء املؤسسة، حيث تتأكد دفرت الشروط لد. املديرية الوالئية ا

مديرية النشاط االجتماعي من مطابقة امللف اإلداري والتقين لدفرت الشروط، مث تقوم إبعداد تقرير 
، لريسل امللف إىل اللجنة اخلاصة إلبداء مصاحل احلماية املدنيةزايرة مسبقة حملل املؤسسة ابالشرتاك مع 

 رأيها .

 احلماية املدنيةو مصاحل  مديرية النشاط االجتماعيمن قبل :إعداد حماضر معاينة أوال

إمنا هي عبارة عن  ،مل تنشئ خصيصا هلذا الغرض ومراكز استقبال الطفولة إن أغلب مؤسسات
لذا استوجب القانون إعداد حماضر معاينة نشاط، هذا الو مباين يتم أتجريها الستغالهلا يف أ فيالت

تستقبل مصاحل احلماية املدنية إرسالية من ومديرية النشاط االجتماعي، حيث  املدنية حلمايةاقبل من 
تقوم مبراقبة مد. توافر شروط لطلب فتح روضة األطفال، مصاحل النشاط االجتماعي تتضمن ملف 

ووضع األمن والسالمة يف املبىن كأانبيب الغاز و أسالك الكهرابء و اجتاه املدخل، ومنافذ النجدة، 
األجهزة الكهرومنزلية، ومطفأة احلرائق ....، و حيرر أعوان احلماية املدنية تقريرا حبالة املبىن وصالحيته 

، ويرسل التقرير إىل مصاحل النشاط االجتماعي إما ابملوافقة على ممارسة النشاط يف املبىن هلذا النشاط
 و إما ابلرفض. 

بتنظيم زايرة إىل احملل قصد معاينة مد. هم بدور يقوم أعوان مصاحل النشاط االجتماعي و 
، ويتم حترير حمضر زايرة يتضمن وصف لكل استقبال ورعاية الطفولة الصغرية مالءمته ملمارسة نشاط

والتكفل هبم يف ظروف طابق يف املبىن ومد. جتهيزه ابلوسائل املادية والبيداغوجية الستقبال األطفال 
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احملل خيلص احملضر إىل عدم املوافقة إىل غاية رفع مجيع وجدت حتفظات حول ن إف، أمنية جيدة
 .التحفظات

منح التخيصفي اللجنة اخلاصةدور  :اثنيا  

دراسة طلبات ترخيص إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة اخلاصة هبدف أنشأت اللجنة 
شهر يف دورة دراسة امللف اإلداري والتقين كل ثالث ألالصغرية، من خالل تشكيلتها اليت جتتمع 

مبقر املديرية الوالئية املكلفة ابلنشاط االجتماعي ابستدعاء من رئيسها، كما ميكنها االجتماع  عادية
يف دورة غري عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من الوايل أو بطلب من ثلثي 

لسابق الذكر ا 287-08من املرسوم التنفيذي  28وتضم اللجنة اخلاصة طبقا للمادة أعضائها.
أعضاء يعينون بقرار من الوايل بناء على اقرتاح من السلطات واملنظمات اليت يتبعوهنا ملدة ثالث 

لنشاط االجتماعي الذي يقوم املكلف اب املدير الوالئي، وتضم هذه اللجنة  (10)سنوات قابلة للتجديد
ئلة ومتابعة احلركة اجلمعوية والعا ، كما تتشكل أيضا من رئيس املصلحة املكلف ابلتضامنرائستهاب

ابملؤسسات  ،رئيس املصلحة املكلفعلى مستو. املديرية الوالئية املكلفة ابلنشاط االجتماعي
مؤسسة متخصصة يف ومدير  املتخصصة على مستو. املديرية الوالئية املكلفة ابلنشاط االجتماعي

ه، ممثلأو  رئيس اجمللس البلدي ،سةعلى مستو. مكان إنشاء املؤس ابيداغوجي امفتش، استقبال األطفال
ممثلني عن كل من مديرايت الصحة، الرتبية،التقنني والشؤون العامة، الشؤون الدينية، التعمري، واألمن 
الوطين، ثالث ممثلني جلمعيات ذات طابع اجتماعي وإنساين تنشط يف جمال محاية وترقية 

 ممثل عن املديرية الوالئية للتجارة.الطفولة.كما ميكن استدعاء كل شخص إبمكانه املساعدة ك

، وتتخذ (11)(01وإبداء رأيها يف أجل شهر) بدراسة مجيع امللفات املودعة اخلاصة قوم اللجنةت
أبغلبية أصوات األعضاء احلاضرين ويف حالة تساوي عدد األصوات يكون صوت مداوالت اللجنة 

يبت يف الطلب يف أجل لوايل الذي يف حماضر ترسل إىل االرئيس مرجحا، وتدون هذه املداوالت 
يوما مع إرسال نسخة من  15. ويبلغ قرار الوايل إىل صاحب الطلب يف أجل (12) (01شهر)

الرتخيص إىل الوزير املكلف ابلتضامن الوطين، حيث ميكن صاحب الطلب تقدمي طعن لد. هذا 
 (13) األخري يف أجل شهر من اتريخ تبليغ املقرر.

 مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغريةابة البعدية على الرقاملبحث الثاين: 

نحها الرتخيص مبمارسة ملراقبة دورية بعد م مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغريةع ضخت
ابالشرتاك مع  . مصاحل مديرية النشاط االجتماعيملراقبة أعوان الرقابة على مستو ابتكفل يالنشاط، و 

، ويف هذا اإلطار استحدث املشرع مبوجب )املطلب األول( رية التجارةملدي نيأعوان الرقابة التابع
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املتعلق حبماية الطفل هيئات ومصاحل على املستويني املركزي واحمللي قصد متابعة  12-15القانون رقم 
الطفل والوقوف على مد. توفري احلماية االجتماعية له ابلتنسيق مع عدة مؤسسات من بينها 

 )املطلب الثاين(فولة الصغرية. مؤسسات استقبال الط
 مديرية التجارةومصاحل  صاحل مديرية النشاط االجتماعيملدورية ال املطلب األول:املراقبة

اليت ميارسها أعوان مصاحل  الدورية ختضع مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغرية إىل املراقبة
وتنصب املراقبة على تطبيق املشروع التجارة،إىل جانب مصاحل مديرية  الوزارة املكلفة ابلتضامن الوطين

كذا مد. احرتام األحكام   ، والرتبوي وبرامج النشاطات املنجزة واحرتام مقاييس الصحة املعمول هبا
 (14).هذا اجملال إضافة إىل مراعاة قواعد الوقاية الصحية واألمن والتنظيمية يف التشريعية

، ةاملعاين اتداد حمضر يدونون فيه املخالفات والتقصري يتعني على األعوان املكلفني ابملراقبة إع
مركز استقبال الطفولة  وأوتبّلغ نسخة منه إىل الوزير املكلف ابلتضامن الوطين والوايل واملؤسسة 

، ويف حال معاينة أي خمالفة أو تقصري تعذر املؤسسة أو املركز يوما15الصغرية يف أجل أقصاه 
تتعرض مؤسسة أو مركز  لإلعذار، ويف حال عدم االمتثال (01)يف أجل شهر عذارلإللالمتثال 

أشهر، أو توقيف ممارسة (03)استقبال الطفولة الصغرية لعقوابت إدارية تتمثل يف غلق ملدة ثالثة 
 (15) الرتخيص.أشهر، أو سحب  (06)النشاط ملدة ستة

تسهر املديرية  إدراج نشاط هذه املؤسسات يف الربانمج العادي لنشاط املراقبة، إىل جانب
على السجل التجاري  مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغريةالوالئية للتجارة على حتصل مسريي 

بعد استالم الرتخيص النهائي الصادر عن وايل الوالية ملمارسة هذا النشاط، حيث يتم إعذارها لتسوية 
تم اللجوء فورا إىل غلق تلك ( يوما، ويف حالة جتاوز هذه املدة ي30وضعيتها خالل مدة ثالثون)
املتعلق  2004أوت  14املؤرخ يف  08-04من القانون رقم  19و 04املؤسسات طبقا لنص املادة 

من نفس القانون،  31بشروط ممارسة األنشطة التجارية املعدل واملتمم واملعاقب عليها بنص املادة 
قار دون التسجيل يف السجل إضافة إىل حترير حمضر رمسي بسبب خمالفة ممارسة نشاط جتاري 

 التجاري حيال إىل اجلهات القضائية املختصة.

من جهة أخر.، هتتم مديرية النشاط االجتماعي والتضامن إىل جانب ضمان احرتام النصوص 
 .(16)التنظيمية املعمول هبا مبا يلي:

لنهائي منع ممارسة النشاط يف حالة وجود وصل إيداع امللف فقط إىل حني صدور الرتخيص ا-
( سنوات قابلة 05من طرف وايل الوالية املختص إقليميا، مع حصر مدة صالحية الرتخيص خلمس )

 للتجديد.
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تعزيز شروط منح االعتماد من خالل منع ممارسة النشاط داخل شقق ومنازل ال حترتم فيها -
 املعايري التنظيمية احملددة بدفرت الشروط.

مقعد على األكثر من أجل التكفل  60ال ب حتديد طاقات استيعاب كل وحدة استقب-
 األجنع ابألطفال.

التزام مسريي املؤسسات واملراكز مببدأ استقبال أطفال ذوي اإلعاقة ضمن فضاءات مهيئة  -
 ومراعاة ضرورة إدماجهم مع األطفال السليمني .

على اشرتاط حتديد وبدقة مستوايت التأهيل لد. املربني ومؤطري هذه املؤسسات واحلرص -
املتابعة الفعلية والدائمة هلذه املؤسسات من طرف طبيب خمتص يف علم النفس، بيداغوجي، معلم 

 ومساعد اجتماعي ذوي كفاءة.
 حتيني امللفات الطبية للموظفني مع مراقبتها دوراي من طرف املصاحل املختصة حمليا.-
األولياء من برجمة عطلهم حتديد فرتة العطلة السنوية يف شهر أوت على حد سواء بغية متكني -

 خالل ذات الفرتة.
 إعداد نظام منوذجي يتم توزيعه على كل املؤسسات ومراكز استقبال الطفولة.-
إلزام مسريي املؤسسات إببرام عقود مع أولياء األطفال املتكفل هبم تبني حقوق وواجبات كل -

 طرف.
ى عدم رفعها بصفة تعسفية وضع الية حتدد تكاليف االستقبال حسب املستوايت والسهر عل-

 وغري مربرة.
 رقابة املفوض الوطين حلماية الطفولة ومصاحل الوسط املفتوحاملطلب الثاين: 

تعلق امل2015يوليو سنة  15املؤرخ يف  12-15القانون رقم استحدث املشرع مبوجب  
مصاحل الوسط املفتوح  اهليئة الوطنية حلماية وترقية الطفولة على املستو. املركزي، وكذا حبماية الطفل

على املستو. احمللي، و أعطامها صالحيات عدة منها التنسيق مع مؤسسات استقبال الطفولة الصغرية 
من نفس  11ملادة نص اوفقا لو  والرقابة على أنشطتها مبا يسمح بتحقيق احلماية املنشودة للطفل.

 الذي املفوض الوطين حلماية الطفولةالقانون تنشأ هيئة وطنية تعىن حبماية الطفل اجتماعيا يرأسها 
ويتوىل  ،يعني مبرسوم رائسي من بني الشخصيات الوطنية ذات اخلربة واملعروفة ابالهتمام ابلطفولة

، حيث ؤسسات املكلفة برعاية الطفولةمهمة ترقية حقوق الطفل من خالل التنسيق مع خمتلف امل
م الدوري هلذه املؤسسات من خالل القيام ابلتقيي 14و  13يقوم املفوض الوطين طبقا للمادتني 

بزايرة املصاحل املكلفة حبماية الطفولة وتقدمي كل اقرتاح كفيل بتحسني سريها وتنظيمها مما ينعكس 
ؤسسة يف حتقيق الرعاية االجتماعية للطفل املودع لديها، وطبقا ملإجيااب على تفعيل الدور املنوط اب
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الطفولة الصغرية أن تقدم كل التسهيالت للمفوض الوطين جيب على مؤسسات استقبال  17للمادة 
 وأن تضع حتت تصرفه كل املعلومات اليت يتطلبها مع وجوب تقيده بعدم إفشائها للغري. 

كما استحدث أيضا مبوجب نفس القانون مصاحل الوسط املفتوح بواقع مصلحة لكل والية 
رعاية الطفولة، وتتشكل هذه املصاحل من تعمل ابلتنسيق مع خمتلف اهليئات واألشخاص املكلفني ب

 موظفني خمتصني ومساعدين اجتماعيني وأخصائيني نفسانيني و أخصائيني اجتماعيني و حقوقيني.

-15من القانون رقم 23و 22استقبال الطفولة الصغرية عمال ابملادة  ومراكز ؤسساتملميكن 
ر على الطفل أو على صحته أو إخطار مصاحل الوسط املفتوح بكل ما من شأنه أن يشكل خط 12

سالمته البدنية أو املعنوية قصد تدخلها، حيث تتأكد هذه املصاحل من الوجود الفعلي حلالة اخلطر من 
خالل القيام ابألحباث االجتماعية واالنتقال إىل مكان تواجد الطفل من أجل حتديد وضعيته واختاذ 

ابلنسبة للطفل املودع مبؤسسة الروضة تتصل هذه  التدابري املناسبة، فإذا أتكدت من وجود حالة خطر
املصاحل ابملمثل الشرعي للطفل من أجل الوصول إىل اتفاق خبصوص التدابري األكثر مالءمة 

ؤسسة تقدمي كل التسهيالت ملصاحل الوسط املفتوح املالحتياجات هذا األخري ووضعيته، ويتعني على 
 من  نفس القانون. 31ا عمال ابملادة و تضع حتت تصرفها كل املعلومات اليت تطلبه

وحنن يف  املفوض الوطين حلماية الطفولةنه وإىل حد الساعة مل يتم تعيني أجتدر اإلشارة إىل 
 به. املنوط اهلام انتظار ذلك حىت يقوم ابلدور

 اخلامتة:

 أمام العدد املعترب لشرحية األطفال املسجلني على مستو. مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة
نظرا حلساسية هذا النشاط ابعتباره يرتبط بفئة ضعيفة ال حول هلا وال قوة وهي فئة الصغرية، و 

،فإن أي خلل يف مراقبة ومتابعة ورعاية واالهتمام ابلطفل سيؤدي حتما إىل اإلضرار به، مما األطفال
ادر يف الص 287-08رقم  املرسوم التنفيذياستدعى تدخل املشرع لتنظيم هذا النشاط من خالل 

، الذي استقبال الطفولة الصغرية ومراكز شروط إنشاء مؤسسات حيدد الذي 2008سبتمرب  17
وفرض املراقبة عليها سواء من قبل مصاحل النشاط االجتماعي أو مصاحل مديرية التجارة، سريها  نظم

 واستلزم جمموعة من الشروط واإلجراءات يف سبيل منح الرتخيص هلا ملمارسة نشاطها.

 هذه الدراسة نسجل املالحظات التالية:ن خالل وم 

*إن حتقيق أهداف مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغرية يتوقف على عناصر عديدة 
أتيت يف مقدمتها املربية، فكلما كان إعدادها جيدا وكانت مؤهلة يف شؤون الطفولة انعكس ذلك على 
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املستخدمة  ط كون املربيةاشرت رة تدخل املشرع ابمستو. أداء عملها وتعاملها مع الطفل، لذا نر. ضرو 
تؤهلها إلمتام وظيفتها  تربية األطفال لة على شهادة تكوينية يف جمالمتحصّ يف هذه املؤسسات 

 واالعتناء على أكمل وجه برتبية الطفل. 

، ذلك مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغريةتغطية الرقابة على  *نلمس عمليا نقصا يف
كاتب املعنية هبذه املؤسسات على مستو. املديرية الوالئية للنشاط االجتماعي تعاين من ضغط امل أن

بسبب كثرة األعمال و املهام املوكلة هلا، حيث يتكفل املكتب ابستقبال املعنيني هبذه املؤسسات 
ستيفاء تقارير ومسك طلباهتم ودراسة ملفاهتم واملعاينة املسبقة للمحالت إلعداد تقارير بشأهنا، وكذا ا

احلماية املدنية، مث إحالة امللفات على اللجنة املتخصصة ومن مث حتويلها إىل الوايل للبتت فيها  وغريها  
كثري من املهام األخر.. كما يعىن نفس املكتب ابملراقبة الدورية البعدية هلذه املؤسسات عرب كامل 

 إقليم الوالية.

فيا حبذا لو  وتفعيلها، ومراكز استقبال الطفولة الصغريةمؤسسات على تعزيز الرقابةوسعيا للذا  
ختصص فرق خاصة ابملراقبة الدورية على مستو. كل مديرية والئية للنشاط االجتماعي تعىن مبراقبة 
هذه املؤسسات ابلتنسيق مع أعوان الرقابة التابعني ملديرية التجارة حىت تتمكن من تغطية كامل إقليم 

 تكون هذه املؤسسات يف مأمن من الرقابة والعقاب. الوالية، وابلتايل ال

*يبقى اإلشكال قائما فيما خيص اجلمعيات اليت متارس نشاط الروضة دون ترخيص خاص 
مبمارسة هذا النشاط أو دون التسجيل يف السجل التجاري حيث يصعب غلق هذه املؤسسات عمليا 

 نظارا لطبيعتها اخلاصة، وابلتايل إفالهتا من الرقابة.

 به. املنوط اهلام حىت يقوم ابلدور املفوض الوطين حلماية الطفولةالتعجيل بتعيني ضرورة *

 اهلوامش :

يتضمن امللف إداري جمموعة من الواثئق تتمثل أساسا يف: طلب خطي مرفق بصورة مشسية، شهادة ميالد، مستخرج  (1)
( سنوات على األقل يف جمال 05هنية مدهتا مخس )من صحيفة السوابق العدلية، شهاداتن طبيتان، شهادة تثبت اخلربة امل

 التكفل ابألطفال، شهادة عدم العمل، شهادة اإلقامة، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

 السابق الذكر 287-08ملرسوم التنفيذي رقم ا من 36، 20أنظر نص املادة  (2)

 السابق الذكر.  287-08ملرسوم التنفيذي رقم ا من 38نص املادة  (3)
 السابق الذكر 287-08ملرسوم التنفيذي رقم  من دفرت الشروط النموذجي امللحق اب 13، 12دة نص املا (4)

 السابق الذكر 287-08ملرسوم التنفيذي رقم  من دفرت الشروط النموذجي امللحق اب 13نص املادة  (5)

 السابق الذكر 287-08ملرسوم التنفيذي رقم  من 09نص املادة  (6)

 السابق الذكر 287-08ملرسوم التنفيذي رقم  لنموذجي امللحق ابمن دفرت الشروط ا 03نص املادة  (7)



 لصغريةأأ. ديرم مسية                                    أأساليب تفعيل الرقابة عىل مؤسسات و مراكز اس تقبال الطفوةل ا 
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 السابق الذكر 287-08ملرسوم التنفيذي رقم  من دفرت الشروط النموذجي امللحق اب 04نص املادة  (8)

 السابق الذكر 287-08املرسوم التنفيذي من  41و 40و  39نص املادة . (9)

 السابق الذكر 287-08من املرسوم التنفيذي  29للمادة (10)

 السابق الذكر 287-08املرسوم التنفيذي من  24نص املادة  (11)

 السابق الذكر 287-08املرسوم التنفيذي من  25نص املادة  (12)

 السابق الذكر 287-08املرسوم التنفيذي من  27و  25نص املادة  (13)
 السابق الذكر 287-08التنفيذي  من املرسوم 51ملادة ا (14)

 السابق الذكر 287-08التنفيذي  من املرسوم 54و 53و  52ملادة ا (15)

يتعلق  2014أفريل  03قرار وزاري مشرتك بني وزارة التجارة ووزارة التضامن الوطين واألسرة وقضااي املرأة املؤرخ يف  (16)
 بكيفيات سري مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغرية ومراقبتها
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 15/02حكام مبوجب االمر ق الطعن يف األالضماانت التشريعية املستحدثة يف طر 
 املتضمن التعديل األخري لقانون اإلجراءات اجلزائية

             ذوادي عبـدهللا                                                                      
بكلية احلقوق والعلوم السياسيةقت أستاذ مؤ                                                                    

 –برج بوعريريج جامعة حممد البشري االبراهيمي  –                                                                 

: 
. 

 ملخص: 

يوليو  23املؤرخ يف  15/02لقد تضمن التعديل اجلديد لقانون اإلجراءات اجلزائية مبوجب االمر 
الضماانت التشريعية مست طرق الطعن يف االحكام وابلتحديد طريقي الطعن  العديد من 2015

ابالستئناف والنقض  ، وذلك من خالل تعديل مجلة من النصوص القانونية  ، وميكن حصر هذه 
الضماانت يف تدعيم قرينة الرباءة ، التقليل من حاالت احلبس املؤقت واحلفاظ على احلقوق واحلرايت ، 

الة سريعة وانجزة ، القضاء على مشكلة تراكم وتكدس القضااي امام اجلهات القضائية الوصول إىل عد
،واراد املشرع من خالل هذه الضماانت املستحدثة  للمتقاضني الوصول إىل حكم عادل حيمل حقيقة 

 قضائية يرجو املتقاضي والقاضي ان تكون مطابقة للحقيقة الواقعية .

Résumé : 

Le nouvel amendement au Code de procédure pénale a inclus en vertu de 

l'ordonnance sous  

N° 02/15 en date du 23 Juillet 2015 plusieurs garanties législatives, qui ont 

touché les moyens de recours judiciaire spécifiquement les deux moyens de 

recours et de la cassation, et en modifiant plusieurs textes juridiques. Ces 

garanties pourraient être limitées au renforcement de la présomption 

d'innocence, réduire les cas de confinement temporaire, maintenir les droits 

et libertés, avoir une justice rapide et efficace, éliminer le problème 

d'accumulation et d'agrégation des affaires devant les autorités judiciaires. 

Le législateur a voulu à travers ces nouveaux garanties pour les 

justiciables, de parvenir à un jugement équitable, tient un fait judiciaire que 

le juge et le justiciable espèrent être assorti à la vérité réelle. 
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 مقدمة:
يوليو 23املؤرخ  15/02لقد مس التعديل اجلديد لقانون اإلجراءات اجلزائية  اجلزائري مبوجب االمر   

طـــرق الطعن يف االحكام ، وخص هذا التعديل طريقي الطعن ب " االستئناف " و" النقض "  2015
،  429،  426، 416فمس الطعن بطريق االستئناف يف املواد  وذلك يف مجلة من النصوص القانونية

 523،  518( واملواد 511إىل  504( ومن )499إىل  495أما الطعن ابلنقض فمسه يف املواد من)
 ،525 . 
وال جيده املتقاضي إال يف القاضي وجيده القاضي يف القانون،  واحلكم  وإذا كان العدل غاية املتقاضي   

قيقة قضائية مطابقة ألبعد احلدود مع احلقيقة ال يكون عادال وعنواان للحقيقة إال إذا كان يعرب عن ح
الواقعية اليت حيملها اخلصوم، ولذلك شرعت طرق الطعن يف االحكام اليت تكمن امهيتها يف اهنا تعترب 
ضماان ملن حكم عليه ضد خطا القاضي ، فأجيز له عرض دعواه على القضاء من جديد قبل ان يصبح 

،واخلطأ الذ. يشوب احلكم قد يكون يف املوضوع أو يف 1جملادلة احلكم حجة وعنواان للحقيقة ال يقبل ا
القانون ، وذلك إما نتيجة لكون القاضي بشر ، او نتيجة لألدلة املضللة ، ومن مث فإن أمهية طرق الطعن 

 .2تكمن يف إصالح هذه االخطاء األحكاميف 
التقاضي على درجتني  ملبدأاإلجيابية اخلطأ احملتمل وهو الرتمجة  أساسوالن الطعن ابالستئناف يقوم على  

جيوز كمبدأ عام استئنافها وهو الوجه اإلجيايب للمبدأ ، أما الوجه السليب  األوىل، فأحكام حمكمة الدرجة 
االستئناف يوقف احملاكمة بعد ذلك، ألنه ال جيوز االستئناف على قرارات جهة  أنفيتمثل يف 
التقاضي على  ملبدأاجلزائري اجلديد صراحة الوجه اإلجيايب ،ولقد تبىن املشرع الدستوري 3االستئناف 

حق التقاضي على درجتني مضمون دستوراي يف املادة  أنمنه واعترب  160درجتني ونص عليه يف املادة 
 اجلزائية .

منه على أنه متثل احملكمة العليا اهليئة املقومة ألعمال اجمللس  171ولقد نص الدستور اجلديد يف املادة  
لقضائية واحملاكم ، وهذا التقومي يكون عن طريق الطعن ابلنقض ، فمرحلة الطعن ابلنقض ليست مرحلة ا

يف اخلصومة اجلنائية،فهذه  األخريةعادية وهي أتتى بعد انتهاء استعمال طرق الطعن العادية وهي احللقة 
ال بشقيه املوضوعي واإلجرائي املرحلة ترتبط ارتباطا وثيقا حبسن تطبيق القانون وهي تتعلق ابلقانون كام

، 5حمكمة قانون وليست حمكمة واقع  ا، فمحكمة النقض ليست درجة من درجات التقاضي الهن4معا 
و رمبا هذا ما جعل املشرع اجلزائري يعيد النظر يف كثري من املواد املتعلقة ابلنقض ابملقارنة مع طرق الطعن 

 ا من مشكالت عملية كثرية تعرت. العمل القضائي . وذلك ألمهية هذه املرحلة وما يكتنفه األخر.
وإذا كانت العلة من تشريع  االستئناف هي إصالح ما وقع فيه القاضي من خطا يف الواقع او يف القانون 

احلكم املستأنف، والعلة من تشريع النقض هي  أصدرتمن اجلهة اليت  أعلىمن طرف جهة قضائية 
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نون، فهل اعطى املشرع مبوجب التعديالت االخرية يف اجملال اجلزائي الرقابة على التطبيق السليم للقا
والدستوري اليت مست هاذين الطريقني  للطعن للمتقاضني الضماانت الكافية للوصول إىل حكم صحيح 

 من الناحية القانونية والواقعية؟. 
إىل  األوليف املبحث وهذا ما سنحاول اإلجابة عنه يف هذه املداخلة فنقسمها إىل مبحثني ، فنتطرق 

الضماانت التشريعية اجلديدة يف الطعن بطريق االستئناف ، وىف املبحث الثاين إىل الضماانت التشريعية 
 اجلديدة يف الطعن بطريق النقض .

 املبحث االول :
 الضماانت التشريعية اجلديدة يف الطعن بطريق االستئناف.

عدة جوانب يف جمال الطعن بطريق   15/02مر لقد مست التعديالت اجلديدة اليت أتى هبا اال
االستئناف ، فقد مشلت هذه التعديالت النطاق املوضوعي  لالستئناف أي األحكام اليت جيوز استئنافها 

م ق.إ.ج ، كما مشل هذا التعديل أاثر االستئناف يف احلكم ابإلفراج على املتهم  416وذلك يف املادة 
ق.إ.ج، ومست ايضا التعديالت اجلديدة اجلهة القضائية املختصة من  426احملبوس وذلك يف املادة 

من ق.إ.ج ، وعلى ضوء ذلك وبناء عليه فإنين  429بنظر االستئناف ومكان انعقادها وذلك يف املادة 
سأتطرق إىل كل جانب مسه التعديل يف مطلب مستقل ، فأتناول النطاق املوضوعي اجلديد للطعن 

ول ، مث اتطرق يف املطلب الثاين إىل االاثر اجلديدة لالستئناف يف احلكم ابالستئناف  يف املطلب اال
ابإلفراج على املتهم احملبوس ، مث اتطرق إىل اجلهة القضائية املختصة بنظر االستئناف والضماانت 

 التشريعية اجلديدة اليت مستها  .
 املطلب االول : 

 النطاق املوضوعي اجلديد للطعن بطريق االستئناف.
، قد مس التعديل اجلديد احلكم الفاصل يف الدعو. العمومية  دون احلكم الفاصل يف الدعو. املدنية ل

و احلكم الصادر يف الدعو. العمومية قد يكون فاصال يف املوضوع ، كما قد يكون سابقا عن الفصل يف 
االحكام الفاصلة يف  املوضوع ، وقد فرق املشرع بينهما من حيث جواز االستئناف  فاملبدأ أو االصل يف

املوضوع هو جواز استئنافها ، اما  االصل يف االحكام السابقة عن الفصل يف املوضوع هو عدم جواز 
استئنافها ، وجيوز استئناف االحكام الفاصلة يف املوضوع سواء اكانت حضورية أو غيابية ، صادرة 

امة إعماال ملبدا أخذ به املشرع يف اإلجراءات ابلرباءة أو ابإلدانة ، ويقبل الطعن من املتهم والنيابة الع
 6اجلزائية وهو جواز استئناف أي حكم إال ما أستثين بنص ،  وهذا ترمجة ملبدأ " التقاضي على درجتني "

 ، والتعديل مس االحكام الفاصلة يف الدعو. العمومية وليس الدعو. املدنية .
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ري النطاق املوضوعي لالستئناف وضيقه فحدد ولقد بني املشرع اجلزائري من خالل التعديل االخ 
 من ق.إ.ج وهذه االحكام هي : 416االحكام اليت جيوز استئنافها حتديدا دقيقا طبقا لنص املادة 

 الفرع االول :
دج ابلنسبة 20.000االحكام الصادرة يف مواد اجلنح إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 

 . للشخص املعنوي دج ابلنسبة100.000الطبيعي و للشخص
من ق.إ.ج جند ان املشرع اعتمد يف حتديد االحكام اليت تكون قابلة  416على ضوء املادة        

إىل طبيعة اجلرمية " جنحة " وشدة عقوبتها " حبس " أو " غرامة " ، ومل يتطرق إىل اجلهة  لالستئناف
اب عليه  ، وهذا ما قد يثري إشكاليات القضائية املصدرة للحكم ودرجتها يف اهلرم القضائي وهذا ما يع

عديدة ألنه قد تكون اجلنحة مرتبطة جبناية ويصدر فيهما حكم واحد من حمكمة اجلناايت ، فهل جيوز 
 .7استئناف اجلنحة يف هذه احلالة 

املشرع النطاق املوضوعي لالستئناف يف جمال اجلنح فبعدما كانت كل االحكام الصادرة يف  ولقد ضيق
قبل التعديل ، اصبحت فئة  حمددة فقط من  416نح قابلة لالستئناف يف النص القدمي للمادة مواد اجل

دج 20.000اجلنح هي اليت تقبل الطعن ابالستئناف وهي القاضية بعقوبة احلبس أو غرامة تتجاوز 
دج للشخص املعنوي  ، وىف تصوري فإن املشرع أعطى ضماانت 100.000للشخص الطبيعي و

ذين يباشرون حق الطعن ابالستئناف يف ان يقبل إال استئناف اجلنح اخلطرية ذات اجلسامة للمتقاضني ال
، فاراد بذلك أن يدخر وقت القضاء وجهد والنفقات اليت تصرف عليه  يف اجلنح ذات االمهية البالغة 

حلبس او تكون ، اما اجلنح  اليت ال يعاقب عليها ابابحلبس أو مبقدار معني من غرامة وهي املعاقب عليها
دج للشخص املعنوي فال 100.000دج للشخص الطبيعي و20.000الغرامة املعاقب هبا اقل من 

يقبل فيها االستئناف و العلة من ذلك التقليل من عدد قضااي اجلنح البسيطة املكدسة امام اجملالس 
افها لضالة عقوبتها القضائية واليت اثبت العمل القضائي ان املستأنفني ال حيضرون جلسات نظر استئن

ومن مث توفري وقت القضاء وجهده للنظر يف القضااي ذات االمهية الكبرية ، ولذلك فإن تضييق املشرع 
فيه ضمانة إضافية للمتقاضني لتوفري جهد القضاء ووقته  يف  لنطاق اجلنح اليت تكون قابلة لالستئناف

 نظر دعاويهم  ذات االمهية  البالغة .
من ق.إ.ج اليت حددت اجلنح اليت  01فقرة  416كان على املشرع يف نص املادة وىف تقديري انه   

جيــوز استئنافها إضافة عبارة " مبا يف ذلك املشمولة بوقف التنفيذ " إىل عبارة " بعقوبة احلبس " كما نص 
بشكلها احلايل  على ذلك يف الفقرة االخرية املتعلقة ابملخالفات اليت جيوز استئنافها ، ومرد ذلك ان املادة

تثري إشكالية مد. جواز استئناف اجلنح املعاقب عليها بعقوبة احلبس املشمولة بوقف التنفيذ ، فإشارة 
املخالفات املعاقب عليها بعقوبة احلبس مع وقف  أناخلاصة ابملخالفات إىل  األخريةاملشرع يف الفقرة 
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املشرع ال جييز الطعن  أنملتعلقة ابجلنح يفهم على ا األوىلالتنفيذ تقبل االستئناف وعدم إشارته يف الفقرة 
ابالستئناف يف اجلنح املعاقب عليها ابحلبس مع وقف التنفيذ ، وهذا ال يستساغ منطقا فإذا كانت 
املخالفات املعاقب عليها ابحلبس مع وقف التنفيذ تقبل االستئناف بصريح النص فمن ابب أوىل ان 

شدة من حيث العقوبة ،  أكثرقف التنفيذ تقبل االستئناف ألهنا اجلنح املعاقب عليها ابحلبس مع و 
يفتح ابب حظر  أنميكن  الذيولذلك فإنين أري انه على املشرع التدخل إلزالة هذا الفراغ التشريعي 

 استئناف اجلنح املعاقب عليها ابحلبس مع وقف التنفيذ .
الصادرة يف مواد اجلنح بعد  حكاماألوفقا للتعديالت اجلديدة  أيضاوتكون قابلة لالستئناف    

اجلزائي من النيابة العامة او املتهم ،إذا كانت العقوبة احملكوم هبا تتضمن عقوبة  األمراالعرتاض على 
دج للشخص املعنوي، 100.000دج للشخص الطبيعي و20.000غرامة تفوق  أوسالبة للحرية 

واليت تنص " يف  15/02 األمروجب من ق.إج املستحدثة مب 5مكرر 380وذلك طبقا لنص املادة 
حالة االعرتاض من النيابة العامة أو املتهم فإن القضية تعرض على حمكمة اجلنح اليت تفصل فيها حبكم 
غري قابل ألي طعن إال إذا كانت العقوبة احملكوم هبا تتضمن عقوبة سالبة للحرية او غرامة تفوق 

 شخص املعنوي" .دج لل10.000دج ابلنسبة للشخص الطبيعيو20.000
 الفرع الثاين :

 الصادرة يف مواد املخالفات القاضية بعقوبة احلبس مبا يف ذلك املشمولة بوقف التنفيذ. األحكام
لقد حدد املشرع األحكام الصادرة يف مواد املخالفات اليت جيوز استئنافها مراعيا يف ذلك بساطة عقوبتها 

من ق.إ.ج جاز استئنافها ، وإذا مل  02فقرة  416ادة ، فإذا توافرت هذه الشروط اليت حددهتا امل8
يكن احلكم يدخل يف هذه احلاالت فال جيوز استئنافها لعدم توافر الشروط الشكلية فيها ، وعلى جهة 

 .9االستئناف ان حتكم بعدم قبول االستئناف شكال لعد م توافر الشروط اإلجرائية فيها 
للمتقاضني ألنه حصر املخالفات اليت جيوز  أخر.انة تشريعية ضم أعطىاملشرع  أنويف تقديري        

املخالفات  أمااستئنافها وهي املخالفات القاضية بعقوبة احلبس مبا يف ذلك املشمولة بوقف التنفيذ ، 
البسيطة القاضية بعقوبة الغرامة فقط فحظر استئنافها ألنه قدر ان جهد القضاء ووقته ونفقاته جيب ان 

وهي املخالفات املعاقب عليها بعقوبة احلبس مبا  األمهيةنظر املخالفات اجلسيمة ذات تدخر وختصص ل
وهو سبب امهيتها يف نظر القاضي واملتقاضي  األفراديف ذلك املشمولة بوقف التنفيذ ألهنا متس حبرية 

 واملشرع .
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 املطلب الثاين :
 س.لالستئناف يف احلكم ابإلفراج على املتهم احملبو  اجلديد األثر

لقد أعطى املشرع ضماانت تشريعية مهمة جديدة  للمتهم احملبوس وذلك يف حالة إذا ما مت تقدمي طلب 
من ق.إ.ج ، وهذه الضمانة اجلديدة هي إخالء سبيل  426إفراج ومت الفصل فيه طبقا لنص املادة 

، الن املشرع الغى  املتهم احملبوس إذا حكم له ابإلفراج ولو استأنف وكيل اجلمهورية  احلكم ابإلفراج
اليت كانت تنص " ويضل املتهم حمبوسا ريثما يفصل يف استئناف وكيل  426الفقرة الثانية من املادة 

حىت تستنفذ مهلة ذلك االستئناف "، فاملشرع اضاف ضمانة اخر.  األحوالاجلمهورية وذلك يف مجيع 
وهي انه يوقف تنفيذ احلكم املستأنف   للمتهم احملبوس فقد خرج عن املبدأ العام يف الطعن ابالستئناف

يف االستئناف انه يوقف تنفيذ احلكم  األصلعند مباشرة االستئناف واثناء ميعاد االستئناف ، فإذا كان 
املستأنف عند مباشرته واثناء ميعاده ، فإن املشرع خرج عن هذا املبدأ واستثىن حالة احلكم ابإلفراج على 

ا رمبا اراد التقليل من حاالت احلبس التعسفي  تدعيما لقرينة الرباءة ، ولذلك املتهم احملبوس ، واملشرع هن
اعترب ان الطعن ابالستئناف من طرف وكيل اجلمهورية يف احلكم ابإلفراج على املتهم احملبوس ال يوقف 
تنفيذ حكم اإلفراج ، وهذه ضمانة جديدة استحدثها املشرع راعى فيها حرية االشخاص وقلل من 

 بس التعسفي ودعم قرينة الرباءة.احل حاالت
 املطلب الثالث :

 الضماانت التشريعية اجلديدة اليت مست اجلهة القضائية املختصة بنطر االستئناف ومكان انعقادها
. 

 15/02لقد أضاف املشرع مبوجب التعديل اجلديد لقانون اإلجراءات اجلزائية مبوجب االمر  
من ق.إ.ج وهي انه خيلى سبيل املتهم احملبوس  03فقرة  429دة مهمة طبقا لنص املا أساسيةضمانة 

سرايهنا من اتريخ توقيع االستئناف ، وإخالء  يبدأإذا مل يتم نظر االستئناف وجواب خالل فرتة شهرين 
وىف الوقت نفسه  األشخاصسبيل املتهم هنا يكون بقوة القانون ، واملشرع هنا اراد احلفاظ على حرية 

الت احلبس الذ. قد يكون تعسفيا ، فقبل التعديل مل يكن القانون ينص على هذه التقليل من حا
الضمانة فنص على ضمانة العدالة السريعة الناجزة فقط ، و لكن مل يكن يتضمن ضمانة احلفاظ على 

ضمانة اخر. للمتهم وهي  أضافوالتقليل من حاالت احلبس التعسفي، فالقانون اجلديد  األفرادحرية 
 من حاالت احلبس التعسفي واحلفاظ على احلرايت واحلقوق تدعيما لقرينة الرباءة .  التقليل

  االستئنافكما ان املشرع أعطى ضمانة تشريعية اخر. للمتقاضني متس مكان انعقاد اجلهة اليت تنظر    
من ق.إ.ج اليت نصت على انه ميكن عند الضرورة وحلسن سري  األخريةالفقرة  429فجاءت املادة 

لعدالة ان تنعقد اجللسة يف حمكمة بدائرة اختصاص اجمللس القضائي بناء على امر من رئيس اجمللس ا
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إمكانية انعقاد جلسة نظر  15/02القضائي ، وىف تقديري ان املشرع استحدث مبوجب االمر 
، وذلك  االستئناف يف مواد اجلنح واملخالفات يف إحد. احملاكم التابعة لدائرة اختصاص اجمللس القضائي

رمبا ألنه اراد التخفيف على بعض اجملالس القضائية اليت تعرف نقص اهلياكل ونقص العنصر البشري او 
لتكدس عدد القضااي هبا مما ادي إىل البطء يف الفصل يف الدعاوي ومنه املساس حبقوق اخلصوم ، وىف 

البشري فمعظم القضاة حائزون نفس الوقت تتمتع بعض احملاكم هبياكل كبرية من حيث املبىن او العنصر 
لرتبة مستشار، فاملشرع اراد التخفيف على اجملالس القضائية ليتسىن لقضاة اجمللس النظر يف عدد مقبول 
من القضااي واليت يقدرون من خالهلا على حتقيق العدالة اليت يتوخاها القاضي واملتقاضي ، فاملشرع اراد 

اكم اليت تدخل يف اختصاص اجمللس حتقيق اكثر من من جواز عقد جلسة االستئنافات إبحد. احمل
ضمانة ، فرمبا تكون تقريب العدالة من املتقاضي خاصة يف احملاكم اليت تبعد عن اجمللس القضائي مبئات 
الكيلومرتات مثل احملاكم اليت تقع يف اجلنوب ، ورمبا اراد التخفيف على اجملالس القضائية ليقل عدد 

 تكون إمكانية حتقيق العدالة اكرب للمتقاضني ، ألنه كلما قل عدد القضااي اليت القضااي أمامها ومن مث
 ينظرها القاضي كلما زادت دقته وتركيزه يف الفصل يف القضااي وكان حكمه اقرب إىل العدل.

 املبحث الثاين:
 الضماانت التشريعية اجلديدة يف الطعن ابلنقض .

الطعن ابلنقض يف عدة  15/02راءات اجلزائية مبوجب االمر لقد مس التعديل اجلديد لقانون اإلج    
جوانب تشريعية ، فمس نطاق الطعن ابلنقض سواء النطاق املوضوعي املتعلق ابلقرارات اليت جيوز فيها 
الطعن ابلنقض، او النطاق الشخص للطعن ابلنقض اي اخلصوم الذين جيوز هلم الطعن ابلنقض ، كما 

من ق.إ.ج ، كما ان التعديالت  499إىل  495ك كله يف املواد من مس أاثر الطعن ابلنقض وذل
من ق.إ.ج ، ومست  1مكرر 505إىل  504التشريعية مست شكل الطعن ابلنقض يف املواد من 
ولذلك فإنين ، من ق.إ.ج 525، 523، 518التعديالت احكام احملكمة العليا وذلك مبوجب املواد 

اجلديد للطعن ابلنقض وأاثره املستحدثة ، وإىل اإلجراءات اجلديدة سأتطرق يف املطلب االول إىل النطاق 
 يف شكل الطعن ابلنقض يف املطلب الثاين ، وإىل التعديالت اجلديدة يف احكام حمكمة النقض .

 املطلب االول :
 . النطاق اجلديد للطعن ابلنقض وااثره املستحدثة

رات اليت جيوز فيها الطعن ابلنقض واألشخاص أو تقتضى دراسة نطاق الطعن ابلنقض حتديد القرا       
، ولذلك فإنين سأتطرق إىل 10اخلصوم الذين جيوز هلم هذا الطعن ، مث احلاالت اليت ال جيوز فيها الطعن 

النطاق املوضوع اجلديد للطعن ابلنقض يف الفرع االول أي القرارات اليت جيوز فيها الطعن ابلنقض يف 
تطرق إىل القرارات اليت ال جيوز فيها الطعن ابلنقض يف ظل التعديل اجلديد  يف ظل التعديل اجلديد ، مث أ
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الفرع الثاين ، مث أتناول النطاق الشخصي اجلديد للطعن ابلنقض اي اخلصوم الذين هلم احلق يف الطعن 
يف الفرع ابلنقض يف ظل التعديل اجلديد يف الفرع الثالث ، مث اتطرق إىل االاثر اجلديد ة للطعن ابلنقض  

 الرابع.
 الفرع االول :

النطاق املوضوعي اجلديد للطعن ابلنقض ) القرارات اليت جيوز فيها الطعن ابلنقض يف ظل التعديل 
 اجلديد (.

لقد ضيق املشرع مبوجب التعديل اجلديد يف احلاالت اليت جيوز فيها الطعن ابلنقض  سواء تعلق االمر    
لقضائية او القرارات الصادرة عن غرفة االهتام، ورمبا يفهم من ذلك ان أبحكام احملاكم وقرارات اجملاس ا

املشرع اراد التقليل من عدد القضااي املكدسة امما احملكمة العليا واليت تستغرق وقت القضاء ونفقاته 
وجهده واليت غالبا ما يكون اصحاب هذه القضااي رهن احلبس، وابلتايل اراد املشرع إرساء عدة 

ي العدالة الناجزة والسريعة من جهة ،  واحلد من احلبس واحلفاظ على احلرايت تدعيما ضماانت وه
 لقرينة الرباءة من جهة اخر.، ولذلك فإننا سنتطرق هلذا التحديد كل على حد.  . 

أوال : حتديد نطاق الطعن ابلنقض يف جمال قرارات غرفة االهتام يف ظل التعديل اجلديد مبوجب 
 .   15/02االمر 

يف جمال الطعن ابلنقض يف قرارات غرفة  15/02لقد ضيق املشرع يف ظل التعديل اجلديد مبوجب االمر  
 01فقرة  495االهتام ، فأصبحت حمددة على سبيل احلصر بعدما كانت مطلقة قبل التعديل، فاملادة 

  من ق.إ.ج تضمنت ثالث حاالت جيوز فيها الطعن ابلنقض يف قرارات غرفة االهتام وهي :
 قرارات غرفة االهتام الفاصلة يف املوضوع .  -أ

 االختصاص . قرارات غرفة االهتام الفاصلة يف -ب
 قرارات غرفة االهتام اليت تتضمن مقتضيات هنائية ليس يف استطاعة القاضي تعديلها .-ج
ماانت ويف تقديري فإن املشرع ضيق من جمال الطعن ابلنقض يف قرارات غرفة االهتام وذلك لتحقيق ض 

احملكمة العليا وذلك لتوفري وقت القضاء  أمامإضافية للخصوم منها التقليل من عدد الدعاو. املكدسة 
وجهده ونفقاته لينظر عددا حمددا من الدعاو. اليت يقو. ويقدر معها على إعطاءها الوقت الكايف 

يصل الضحية إىل السرعة يف الفصل يف الدعاو. ل أخر.للوصول إىل حكم عادل من جهة، ومن جهة 
وهي التقليل من احلبس واحلفاظ على  أخر.ضمانة  أضافحقه ولتكون العدالة انجزة ، كما ان املشرع 

تدعيما لقرينة الرباءة الن اكثر الدعاو. املعروضة على غرفة االهتام يكون فيها املتهمون رهن  األفرادحرية 
احملكم العليا ، ولذلك فإن التقليل من حاالت احلبس ، ونظر الدعو. يستغرق وقتا كبريا لنظرها امام 
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الطعن يف قرارات غرفة االهتام جيعل الدعو. حتال امام حمكمة املوضوع سواء حمكمة اجلنح او اجلناايت 
 ليفصل فيها قاضى املوضوع وال يبقى املتهم رهن احلبس ببقاء القضية منظورة امم احملكمة العليا .

 .  نقض يف احكام احملاكم وقرارات اجملالس القضائيةاثنيا : حتديد نطاق الطعن ابل
لقد ضيق املشرع جمال الطعن ابلنقض يف احكام احملاكم واجملالس القضائية مبوجب التعديل األخري      
بعدما كان اجملال مطلقا للطعن ابلنقض ومفتوحا يف احكام احملاكم وقرارات اجملالس القضائية  15/02

فقرة ب،ج، د من ق.إ.ج وحددت على سبيل احلصر  495، فجاءت املادة يف ظل القانون القدمي 
 احلاالت اليت جيوز فيها النقض يف جمال احكام احملاكم وقرارات اجملالس القاضية وهي :

ىف أحكام احملاكم وقرارات اجملالس القضائية الفاصلة يف املوضوع يف أخر درجة يف مواد اجلناايت -1
 قرار مستقل يف االختصاص أو اليت تنهي السري يف الدعو. .واجلنح أو املقضي هبا ب

 قرارات اجملالس القضائية الفاصلة يف االستئناف اليت تضرر منه الطاعن رغم عدم استئنافه. -2
ىف احكام احملاكم وقرارات اجملالس القضائية الفاصلة يف املوضوع يف اخر درجة يف مواد املخالفات -3

 ا يف ذلك املشمولة بوقف التنفيذ .القاضية بعقوبة احلبس مب
يالحظ ان املشرع حاول تصفية األحكام اليت جيوز فيها الطعن ابلنقض وذلك ابلتقليل من الدعاوي      

املكدسة املطروحة للنظر أمام احملكمة العليا من جهة ، وتوفري وقت قضاء النقض ونفقاته وجهده للنظر 
و يرجح نقضها ، اما القضااي البسيطة مثل قضااي املخالفات يف عدد حمدود من الدعاو. اليت يغلب ا

املعاقب عليها ابلغرامة أو أحكام احملاكم  و قرارات اجملالس القضائية الغري الفاصلة يف املوضوع مثل 
والقرارات اليت ال تنهي السري يف الدعو. مثل احلكم إبجراء حتقيق  األحكاماحلكم بتعيني خبري ، او 

وز الطعن فيها ابلنقض ، فاملشرع هنا أراد إضافة ضمانة إضافية للمتقاضني وهي ان تنظر تكميلي فال جي
احملكمة العلياىف القضااي الفاصلة يف املوضوع ذات االمهية  ليتسىن هلا إعطاء وقت كاف يف نظرها خاصة 

ة ، أما القضااي اهنا أعلى واخر جهة قضائية وبعدها يصبح احلكم عنوان حقيقة قضائية ال تقبل اجملادل
الغري الفاصلة يف املوضوع أو القضااي البسيطة مثل قضااي املخالفات القاضية ابلغرامة فرأ. ان حماكم 

أو اجملالس القضائية تكفي للنظر فيها وال داعي للنقض فيها امام احملكمة العليا ليبقى  األوىلالدرجة 
 لبالغة.ا  األمهيةوقتها وجهدها ونفقاهتا خمصص للقضااي ذات 

 الفرع الثاين:
 . 15/02القرارات اليت ال جوز فيها النقض يف ظل التعديل اجلديد مبوجب االمر 
احلاالت اليت ال جيوز  15/02لقد حصر املشرع يف ظل التعديل اجلديد لقانون اإلجراءات مبوجب االمر 

نون القدمي ، ولقد الطعن ابلنقض وحددها حتديدا دقيق بعدما كانت هناك حالتني فقط يف ظل القا
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فصل املشرع يف هذه احلاالت واسهب يف حتديدها ، فاملشرع اضاف أربعة حاالت جديدة ال جيوز فيها 
 الطعن ابلنقض وهي :

أوال : قرارات غرفة االهتام املؤيدة لطأمر ابال وجه للمتابعة إال من جانب النيابة العامة يف حالة 
 استئنافها هلذا االمر.

هبذه احلالة دعم هبا قرينة الرباءة ، فرأ. أنه مادام  وأساسيةضمانة مهمة  أضافاملشرع ويف تقديري ان 
غرفة االهتام يف ذلك فالراجح انه ال جمال للطعن  وأيدتهأبال وجه للمتابعة  أمراوان قاضى التحقيق أصدر 

ابال وجه  األمرا ابلنقض فيه ألنه يرجح عدم نقضه ، ولكن املشرع استثىن حالة واحدة وهي إذا كان هذ
للمتابعة مت استئنافه من طرف النيابة العامة ، ففي هذه احلالة فإن النيابة العامة مل تقبله ومصلحتها يف 
الطعن ابلنقض ابتت قائمة ألهنا استأنفته وطلبت إلغائه ومل أيمر هلا بطلباهتما من طرف قاضى التحقيق 

 وجه للمتابعة ومت استئنافه من الطرف املدين فقط ومت أتييده إذا مل تستأنف النيابة العامة األمر ابال أما، 
من غرفة االهتام فال جيوز الطعن ابلنقض يف هذا القرار الن النيابة العامة قبلت أبمر قاضى التحقيق أبال 

 وجه للمتابعة  ومل تطعن فيه ابالستئناف وابلتايل فإن مصلحتها يف الطعن ابلنقض ابتت منتقية . 
الصادرة ابلرباءة يف مواد اجلناايت إال من جانب النيابة العامة فيما خيص الدعوى  األحكام:  اثنيا

 األشياءالعمومية ، ومن احملكوم عليه واملدعى واملسؤول املدين فيما خيص حقوقهم املدنية أو يف رد 
 . املضبوطة فقط

ة اجلناايت القاضية ابلرباءة فال حمكم أحكامابلنسبة للدعو. العمومية يف  األمرإن املشرع حسم       
جيوز الطعن ابلنقض فيها إال من جانب النيابة العامة ، اما يف جمال الدعو. املدنية فعلقه على شروط 

املسؤول املندي فيما يتعلق حبقوقهم املدنية أو  أوفال جيوز الطعن ابلنقض إال من احملكوم عليه أو املدعى 
ان املشرع ضيق من حاالت الطعن ابلنقض يف الدعو. املدنية وابلتبعية  رد األشياء املضبوطة ، واملالحظ

التقليل من عدد القضااي املطروحة على احملكمة العليا ، فقدر أن الطعون ابلنقض اليت ال تتعلق ابلدعو. 
 املدنية ورد اشياء مضبوطة ال جيوز قبوهلا ألهنا تستغرق وقت قضاء النقض وجهده ونفقاته .

س القضائية املؤيدة ألحكام الرباءة يف مواد املخالفات واجلنح املعاقب عليها لارات اجملااثلثا : قر 
 .( سنوات أو تقل عنها3ابحلبس ملدة تساوي او ثالث )

لقد أضاف املشرع هبذه الفقرة ضمانة كرب. راعى فيها حرية االشخاص و دعم من خالهلا قرينة       
ة ، ألن املشرع أراد يف هذه احلالة أن جيعل احلكم القاضي ابلرباءة املؤيد الربيئة الوجه الثاين ملبدا الشرعي

بقرار من اجمللس القضائي عنوان حقيقة قضائية يفرتض إىل ابعد احلدود اهنا مطابقة للحقيقة الواقعية 
ي وذلك يف اجلرائم املتوسطة اخلطورة وهي املخالفات واجلنح املعاقب عليها بثالث سنوات او اقل ، فف

هذه احلالة ال جيوز للنيابة العامة الطعن ابلنقض يف القرار املؤيد حلكم الرباءة ، فاملشرع اعترب انه مادام 
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وان الدعو. تتعلق مبخالفة او جنحة متوسطة اخلطورة وفصل فيها من جانب جهتني قضائيتني  خمتلفتني 
ذلك ، ام إذا كانت اجلنحة من حيث الدرجة ابلرباءة ، فاملفرتض ان قضاء النقض لن ير. خالف 

معاقب عليها بعقوبة أكرب من ثالث سنوات حبس فإنه جيوز الطعن ابلنقض يف القرار املؤيد للحكم 
ابلرباءة، واعتقد هنا ان املشرع راعى خطورة اجلرمية واعترب انه حىت وإن كان قضاء الدرجة االوىل والثانية 

مع املتمثل يف النيابة العامة يف الطعن ابلنقض قائم ، ألنه نظر القضية وقضى ابلرباءة ، إال ان حق اجملت
امام خطورة اجلرمية يبقى احتمال النقض قائما حىت وإن كان قضاء الدرجة االوىل والثانية قضى ابلرباءة ، 

 فاملشرع رجح هنا حق الدولة يف العقاب يف اجلرائم اخلطرية .
الصادرة يف اخر درجة يف مواد اجلنح القاضية  رابعا : االحكام والقرارات الفاصلة يف املوضوع

دج أو 200.000دج أو تقل عنها ابلنسبة للشخص الطبيعي و50.000بعقوبة غرامة تساوي 
تقل عنها للشخص املعنوي مع التعويض املدين أو بدونه ، إال إذا كانت اإلدانة تتعلق حبقوق مدنية 

 ابستثناء اجلرائم العسكرية واجلمركية . 
ن املشرع اراد إبضافة هذه الفقرة حظر الطعن ابلنقض يف اجلنح البسيطة  احملكوم فيها بغرامة إ      

دج أو اقل 200.000دج أو اقل للشخص الطبيعي و5.000بسيطة نسبيا وهي ان تكون تساوي 
 للشخص املعنوي ، فرأ.  انه إذا قضت حمكمة الدرجة االوىل هبذه العقوبة ومل يتم استئناف هذا احلكم

او يف  وقبل به احملكوم عليه ، فيفرتض انه ال يريد الطعن ابلنقض  ألنه مل يستعمل حقه يف االستئناف،
حالة انه مت االستئناف  يف احلكم الذ. قضى هبذه الغرامة  ومت أتييده من طرف اجمللس القضائي ، 

رجة االوىل والثانية يكفي فاملشرع رأ. هنا انه مادام وان العقوبة املقضي هبا بسيطة فإن نظر قضاء الد
للوصول إىل حكم عادل ، وانه يفرتض عدم استغراق وقت وجهد ونفقات قضاء النقض يف هذا النوع 
البسيط من اجلنح  وادخاره لنظر القضااي اخلطرية ذات العقوابت الكبرية اليت متس حبرايت االفراد ، 

ريعة والناجزة وكفل حق املضرور يف الوصول وابلتايل فاملشرع هنا اضاف ضماانت اخر. وهي العادلة الس
إىل حقه يف أسرع وقت، وكفل حق احملكوم عليهم يف قضااي خطرية ان تنظر طعوهنم ابلنقض امام 
احملكمة العليا يف مدة زمنية اطول ألن الوقت قد اتسع لقضاة احملكمة العليا للنظر يف طعوهنم بتاين بعد 

طة اليت اثبت اجلانب العملي ان اكثر احملكوم ال يباشرون حق حظر الطعن ابلنقض يف القضااي البسي
الطعن  وإن طعنوا ال يتابعون إجراءات الطعن ابلنقض، واستثىن املشرع القضااي العسكرية وذلك رمبا 
خلطورهتا وعدم جواز االستئناف  فيها  فال ميكن غلق ابب االستئناف والنقض يف هذا النوع من اجلرائم 

 .م ارتباطها ابلدعو. العموميةلعد ىن الدعو. اجلمركية وذلكمعا، كما استث
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 الفرع الثالث:
 احلاالت اجلديدة اليت جيوز فيها للخصوم الطعن ابلنقض يف ظل التعديل اجلديد.

فقرة أ من ق.إ.ج وهي  497لقد حدد املشرع بدقة جمال الطعن ابلنقض ابلنسبة للنيابة العامة يف املادة 
فقرة ج من  497ما حدد جمال الطعن ابلنقض ابلنسبة للطرف املدين يف املادة الدعو. العمومية ك

 ق.إ.ج وهي الدعو. املدنية .
وأضاف املشرع مبوجب التعديل اجلديد حالتني للمدعى املدين جيوز له فيهما الطعن ابلنقض يف     

 : وهي فقرة د من ق.إ.ج 497القرارات الصادرة عن غرفة االهتام بينتهما املادة 
 أوال : إذا قضى القرار بعدم االختصاص تلقائيا أو بناء على طلب احد اخلصوم .

املالحظ ان املشرع اراد إضافة هذه احلالة للطرف املدين يف الطعن ابلنقض مراعيا يف ذلك حق الطرف 
اء على املدين يف التعويض ، وال ميكن تصور هذه احلالة إال إذا مت إحالة املتهم على قاضى التحقيق بن

جنحة ، وقدم املتهم طلبا بعد م االختصاص الن الوقائع تشكل خمالفة ، ومت استئناف الدعو. امام 
غرفة االهتام ورات ان الوقائع تشكل خمالفة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب املتهم ، ففي هذه 

ول تكييف الوقائع وان غرفة احلالة فاملشرع رأ. ان هناك اختالف بني قاضى التحقيق وغرفة االهتام ح
االهتام فصلت لصاحل املتهم،  وقاضى التحقيق قضى لصاحل الطرف املدين ، فإنه اراد إعطاء ضمانة 

 اخر. مبوجب الطعن ابلنقض للطرف املدين امام احملكمة العليا لتفصل يف االمر حول تكييف الوقائع . 
ل للشروط اجلوهرية املــــقررة قانوان ال سيما اثنيا : إذا كـــان القرار من حيث الشكل غري مستكم

 من ق.إ.ج. 199تلك املبينة يف احكام املادة 
واملالحظ ان املشرع أعطى ضمانة اخر. للطرف املدين مبوجب استعماله للطعن ابلنقض وذلك ألنه 

ع راعى ان عدم صحة القرار من الناحية الشكلية حول مصاريف الدعو. أو عدم اإلشارة إىل إيدا 
املستندات أو تقرير املستشار املقرر  يطرح إشكاالت عملية ،ولذلك رأ. املشرع انه حيق للمدعى املدين 

 ان يطعن ابلنقض يف هذا القرار رمبا لرفع هذه االخطاء.
 الفرع الرابع:

 . 15/02االاثر اجلديدة للطعن ابلنقض يف ظل التعديل اجلديد 
ر الطعن ابلنقض يف احلكم القاضي ابلعقوبة للنفع العام وذلك لقد أضاف املشرع تعديال جديدا ميس أاث

من ق.إ.ج اليت نصت " وابلرغم من الطعن يفرج فورا بعد صدور  02فقرة  499طبقا لنص املادة 
احلكم عن املتهم املقضي برباءته أ إبعفائه من العقوبة أو احلكم عليه بعقوبة العمل للنفع العام أو بعقوبة 

لتنفيذ"، فاملشرع هنا خرج عن املبدأ العام يف أاثر الطعن ابلنقض وهو ان الطعن احلبس مع وقف ا
ابلنقض يوقف تنفيذ القرار او احلكم املطعون فيه  ، واعترب ان احلكم القاضي ابلعقوبة للنفع العام ينفذ 
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التعديل   رغم الطعن فيه ابلنقض وهذا استثناء على االصل ، وىف تقديري ان املشرع أراد من خالل هذا
تدعيم قرينة الرباءة والتقليل من حاالت احلبس واحلفاظ على حرايت وحقوق اخلصوم ، وابلتايل أراد من 

 خالل هذا التعديل إرساء ضمانة إضافية للمتهم .
 املطلب الثاين :

 الشكل اجلديد للطعن ابلنقض .
تلحق شكل  15/02ألمر لقد أضاف املشرع عدة إجراءات جديدة مبوجب التعديل اجلديد اب      

الطعن ابلنقض سواء تعلق االمر ابلتصريح ابلطعن او تبليغ عريضة الطعن وأجال إيداعها وذلك يف املواد 
من ق.إ.ج  511، 510، 508، 507، 506،  1مكرر 505مكرر، 505، 505،  504

 وميكن حصر هذه اإلجراءات فيما يلي:
 الفرع االول :

 ابلطعن ابلنقض. اإلجراءات اجلديدة يف التصريح
ابستقراء النصوص اجلديدة اليت اتى هبا التعديل جند أن هناك عدة إجراءات جديدة تتعلق        

 ابلتصريح ابلطعن ابلنقض سواء تعلقت ابحلاالت العادية او ابملتهم احملبوس ميكن إمجاهلا فيما يلى : 
 .  أوال : اإلجراءات اجلديدة للتصريح ابلطعن يف احلالة العادية

من ق.إ.ج وهي أن ترفق نسخة من  03فقرة  504لقد اضاف املشرع إجراء جديدا مبوجب املادة 
حمضر التصريح ابلطعن ابلنقض وكذا ما يثبت حصول تبليغ احلكم او القرار املطعون فيه مبلف القضية ، 

 ويتعني على امني الضبط تسليم الوصل إىل الطاعن عند تلقيه التصريح ابلطعن .
املالحظ ان املشرع أراد التقليل من عدد القضااي املكدسة املطروحة امام دائرة النقض يف القرارات و     

اليت مل يتم تبليغها للمحكوم عليهم ومت الطعن فيها ابلنقض ، مما اد. إىل تزايد وترية عدد القضااي 
ء اجلديد تنظيم عملية الطعن املطروحة على احملكمة العليا وتسارعها ، فاملشرع اراد من خالل هذا اإلجرا

ابلنقض وابلتايل فال جيوز الطعن ابلنقض يف قرار مل يتم تبليغه للمحكوم عليه ، وابلتبعية يكون طرح 
 القضااي على احملكمة العليا بشكل منتظم ويرتاجع معه تكدس القضااي امامها .

اث إجراء جديد للطاعن كما اضاف املشرع ضمانة اخر. متس التصريح ابلطعن عن طريق استحد     
من ق.إ.ج  وهي انه جيوز للمحكوم عليه املقيم  05فقرة  504ابلنقض املقيم يف اخلارج مبوجب املادة 

ابخلارج أن يرفع طعنا ابلنقض بكتاب أو برقية مع اشرتاط أن يتم التصديق على الطعن من حمام معتمد 
 موطنا خمتارا حتميا للمحكوم عليه .لد. احملكمة العليا يباشر عمله ابجلزائر ويكون مكتبه 

واملالحظ ان املشرع اراد إضافة ضمانة اساسية للمحكوم عليه املقيم يف اخلارج وهي جواز الطعن     
ابلنقض بربقية أو كتاب وابلتايل إعفائهم من احلضور شخصيا للتصريح ابلطعن مادام وان حماميه الذ. 
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الطعن خالل شهر ، فاملشرع هنا قام بتخفيف االعباء على يباشر عمله ابجلزائر يقوم ابلتصديق على 
احملكوم عليه وأعفاه من عناء التنقل إىل اجلزائر وتكبد مصاريف التنقل وإمكانية فوات اجال الطعن 

 ابلنقض وابلتايل فهذه ضمانة جديدة للمحكوم عليه أضافها املشرع هبذا التعديل .
 طعن ابلنقض ابلنسبة للمتهم احملبوس .اثنيا : اإلجراءات اجلديدة للتصريح ابل

أضاف املشرع إجراءات جديدة للتصريح ابلطعن ابلنقض ابلنسبة للمتهم احملبوس وهي ان يوقع على 
التصريح ابلطعن ابلنقض شخصيا رفقة أمني ضبط املؤسسة العقابية احملبوس هبا وذلك طبق لنص املادة 

 من ق.إ.ج . 06فقرة  504
ع على رئيس املؤسسة العقابية إرسال نسخة من التصريح إىل امانة ضبط اجلهة كما اشرتط املشر      

 ساعة مع تقيده يف سجل الطعون . 48القضائية اليت اصدرت احلكم او القرار املطعون فيه خالل 
فاملشرع اراد من هذه اإلجراءات اجلديدة ان تكون العدالة سريعة وانجزة وذلك بتحديد مجيع األجال    

 س إجراءات الطعن ابلنقض لكي ال يستغرق الطعن ابلنقض أجال غري معقولة .اليت مت

 الفرع الثاين :
 اإلجراءات اجلديدة اليت مست مذكرة الطعن ابلنقض وميعادها ومذكرة الرد.

لقد اضاف املشرع عدة إجراءات جديدة متس إيداع مذكرة الطعن ابلنقض واجاهلا وكذا إجراءات تبليغها 
 عديل مذكرة الرد واجال إيداعها وتبليغها .، كما مس الت

 أوال: اإلجراءات اجلديدة ابلنسبة ملذكرة الطعن واجال إيداعها وتبليغها .
من ق.إ.ج  وهو  505لقد اتى التعديل اجلديد لقانون اإلجراءات اجلزائية إبجراء جديد مبوجب املادة 

ضائية اليت أصدرت احلكم او القرار املطعون انه على الطاعن ابلنقض أن يودع لد. أمانة ضبط اجلهة الق
( يوما يبدا 60فيه مذكرة أبوجه الطعن موقعة من حمامي معتمد لد. احملكمة العليا خالل ستني )

حساهبا من اتريخ الطعن ابلنقض بعدما كانت يف ظل القانون القدمي أجال إيداع املذكرة شهرا حيسب 
وعلى أمني ضبط اجلهة القضائية أن  يثبت اتريخ اإليداع ويسلم  تبليغ اإلنذار إبيداع املذكرة ، من اتريخ

 نسخة من مذكرة الطعن إىل الطاعن.
واملالحظ ان املشرع قيد مجيع إجراءات الطعن ابلنقض مبواعيد حمددة فحدد اجال إيداع مذكرة الطعن   
وإيداع املذكرات ستني يوما تبدا من اتريخ الطعن ابلنقض ، وابلتايل أصبحت إجراءات الطعن  60ب

يتم يف أجال حمددة واملشرع اضاف هنا عدة ضماانت امهها ، إنقاص االعباء املالية على احملكوم عليه 
بسب عدم تنقله إليداع املذكرة لد. كتابة ضبط احملكمة العليا من جهة ، ومن جهة اخر. حدد آجال 

وذلك لتنظيم إجراءات الطعن التصريح  ابلطعن ابلنقض وحدد أجال إيداع مذكرة الطعن ابلنقض 
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ابلنقض وحتديد مواعديها ليصبح الطعن ابلنقض ينظر يف أجال معقولة ، فاملشارع اراد إرساء ضماانت 
 اخر. لتحقيق العدالة الناجزة والسريعة .

ولقد أضاف املشرع إجراءات جديدة ابلنسبة لتبليغ مذكرة الطعن ابلنقض وهي انه يتعني على      
ق.إ.ج  ان يقوم بتبليغ مدكرة الطعن بكل وسيلة قانونية  من مكرر 505ض وفقا للمادة الطاعن ابلنق

 ( يوما ابتداء من اتريخ إيداع مذكرة الطعن ابلنقض . 30إىل ابقي االطراف يف ظرف ثالثني )
 واملشرع أضاف إجراء جديدا وهو ان إجراءات تبليغ مذكرة الطعن يلتزم  مبباشرهتا الطاعن وليس النيابة 

العامة كما كان يف ظل القانون القدمي ، واملالحظ هنا ان املشرع كلف الطاعن اعباء إضافية تتمثل يف 
مصاريف التبليغ ، واملشرع حدد ايضا أجال التبليغ واملفرتض انه اراد من خالل ذلك تنظيم إجراءات 

 الطعن .
تبلغ للنيابة العامة من طرف    وأجال تبليغ مذكرة الطعن ابلنقض املقدمة من طرف احملكوم عليه    

كاتب الضبط ولكن يف نفس اآلجال املذكورة اعاله ، وإذا كان املطعون ضده حمبوسا يبلغ شخصيا 
 بنفس االشكال بواسطة امني ضبط املؤسسة العقابية .

 وإذا كان الطعن  ابلنقض مرفوعا من النائب العام فإن مذكرة الطعن ابلنقض تبلغ إىل املطعون ضده    
 من طرف امني ضبط اجلهة القضائية اليت اصدرت احلكم او القرار املطعون فيه .

 اثنيا : اإلجراءات اجلديدة ابلنسبة ملذكرة الرد واجال تبليغها .
 505اضاف املشرع تعديالت جديدة متس مذكرة الرد وهي انه للمطعون ضده طبقا لنص املادة 

أ حساهبا من اتريخ التبليغ وذلك من اجل إيداع مذكرة ( ثالثني يوما يبد30من ق.إ.ج مهلة ) 1مكرر
 جوابية موقعة من طرف حمامي معتمد لد. احملكمة العليا .

ق.إ.ج إىل  من مكرر 505كما أوجب املشرع أن تشري إجراءات التبليغ املنصوص عليها يف املادة      
 .هذا االجل وىف حال انقضاء املهلة يعد احلكم الفاصل يف الطعن حضوراي 

 املبحث الثالث :
 .15/02احملكمة العليا يف ظل التعديل  أحكاماجلديد يف 

لقد اضاف املشرع عدة تعديالت متس احكام احملكمة العليا  ميكن حصرها يف ثالث حاالت وهي     
احلكم بعدم قبول الطعن النقض ، واحلكم برفض الطعن موضوعا ، واحلكم ابلغرامة او التعويضات على 

 ليه الطاعن ابلنقض.احملكوم ع
 الفرع االول :

 احلكم بعدم قبول الطعن.
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أضاف املشرع حالة جديدة جيوز فيها للمحكمة العليا أن تقضى بعدم قبول الطعن وهي اليت نص     
من ق.إ.ج وهي انه إذا تبني من فحص القضية بوضوح وجود بطالن أو عدم  518عليها يف املادة 

ر رئيس الغرفة بعد أخذ رأي النيابة العامة أمرا بعدم قبول الطعن ، قبول أو سقوط حق يف الطعن أصد
وذلك خالف للقانون القدمي قبل التعديل الذ. كان يلزم املستشار املقرر يف هذه احلالة بعد اخذ رأي 

 رئيس الغرفة والنيابة العامة تقييد القضية يف أقرب جلسة .
راءات الفصل يف الطعن ابلنقض إذ كانت هناك حالة واملالحظ أن املشرع هنا أراد السرعة يف اج   

بطالن أو سقوط حق أو عدم قبول ، فرئيس الغرفة وبعد أخذ راي النيابة العامة يصدر حكمه مباشرة 
بعدم قبول الطعن ، فاملشرع مبوجب التعديل اجلديد اختزل اإلجراءات القدمية وهي أن أيخذ املستشار 

بة العامة مث ال يفصل يف القضية ولكن يقيدها يف اقرب جلسة للفصل فيها املقرر راي رئيس الغرفة والنيا
، وهذا ما يفهم ان املشرع يريد اإلسراع يف إجراءات الفصل يف الطعن ابلنقض ليضفي صفة العدالة 

 السريعة والناجزة على الطعن ابلنقض. 
 الفرع الثاين :

 احلكم برفض الطعن موضوعا.
من ق.إ.ج وهي  03فقرة  523تعديل اجلديد حالة جديدة مبوجب املادة أضاف املشرع مبوجب ال    

احلكم برفض الطعن موضوعا إذا استند الطعن على اوجه غري جدية تتعلق ابملوضوع وال تقبل مناقشة 
 قانونية ، فاحملكمة العليا ترفض الطعن هلذا السبب دون تسبيب خاص ومفصل .

نص على هذه احلالة وهذا ينم على ان املشرع أراد ان حيدد احلاالت ومل يكن القانون قبل التعديل ي      
اليت حتكم فيها احملكمة العليا برفض الطعن موضوعا على وجه التحديد وهي حالة وجود أوجه طعن غري 

 جدية تتعلق ابملوضوع ، وال تقبل مناقشة قانونية .
ألنه ال ميكن  من ق.إ.ج 523من املادة واعتقد أن املشرع مل يكن واضحا يف صياغة هذه الفقرة      

أبي حال من االحوال للمحكمة العليا أن تسبب تسبسبا خاصا لرفضها للطعن ابلنقض موضوعا إذا 
استند الطعن على اوجه غري جدية تتعلق ابملوضوع وال تقبل املناقشة ، فاحملكمة العليا ال ميكنها أن 

إال إذا اعطت أسباب ذلك وردت على االوجه املثارة ، توضح ان االوجه غري جدية وال تقبل املناقشة 
 ولذلك فإنين أر. انه على املشرع توضيح نص هذه املادة بصورة جلية .

 اخلامتـة : 
خنلص إىل القول ان املشرع أراد من خالل التعديل اجلديد لقانون لإلجراءات اجلزائية مبوجب االمر 

ء عند استعماهلم للطعن بطريق االستئناف او النقض إضافة ضماانت تشريعية للمتقاضني سوا 15/02
واليت من بينها التقليل من احلبس وتدعيم قرينة الرباءة واحلفاظ على احلقوق واحلرايت ، وىف نفس الوقت 
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اراد القضاء على مشكلة القضااي املكدسة امام احملكمة العليا والتقليل من عدد القضااي امام اجمللس 
 القضائي .

ىت وإن ااثرت التعديالت اجلديدة ونتائجها املرجوة الكثري من املناقشات خاصة يف جمال الطعن وح      
ابلنقض ومد. القضاء على مشكلة القضااي املكدسة امام احملكمة العليا ، فالبعض ير. أن هذه 

احلل االنسب يف حل مشكلة  تكدس القضااي هو ندب  أنالتعديالت مل تقم حبل املشكلة ويرون 
ابحملكمة  األقسامستشارين متميزين من جهات االستئناف للعمل يف احملكمة العليا وبذلك يزيد عدد م

 .11العليا ويكتسب هؤالء املستشارين خربة قانونية جديدة  
األرجح هو القائل أبن هذه التعديالت  جاءت  الرأي أنإىل  األخريولكنين أخلص إىل القول يف     

للخصوم واليت تكمن يف التقليل من حاالت احلبس وتدعيم قرينة الرباءة  بضماانت تشريعية إضافية
واحلفاظ على حقوق وحرايت االفراد ، ام اجلوانب السلبية هلذه التعديالت فيبقى اجلانب العملي هو 
الكفيف إببرازها من خالل التطبيق القضائي على مستو. اجملالس القضائية يف االستئناف او احملكمة 

 الطعن ابلنقض وذلك من خالل ظهور بعض املشكالت العملية اليت تعرت. تطبيق هذه العليا يف
التعديالت ، وابلتبعية  الوصول إىل اخلالصة املوضوعية وهي هل اعطى املشرع من خالل هذه 
التعديالت الضماانت الكافية للمتقاضني يف الوصول إىل حكم يعترب عنوان حقيقة قضائية يرجو القاضي 

 حقيقة الواقعية إىل أبعد احلدودتكون مطابقة لل أناضي واملتق
 

 قائمة املراجع :
                                                           

 .861، ص 2005، دار الفكر العريب ، مصر ،  راءات اجلنائية يف القانون املصريمبادئ اإلجد/ رؤوف عبيد ، 1

،  1993، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  طرق الطعن يف االحكام اجلنائية " املعارضة واالستئناف "د/ مجيل عبد الباقي الصغري ، 2
 .4مصر ، ص

 .145،اإلسكندرية ، ص1977، بدون دار نشر ،  ييف احلكم اجلنائ شائبة اخلطاءد/ حممد زكي أبو عامر، 3
 .9، دار النهضة العربية، ص1984، ، النقض اجلنائي وإعادة النظرد/أمحد فتحي سرور 4
 9،ص 1994، ، منشاة املعارف، اإلسكندريةالطعن ابلنقض يف املواد اجلنائيةحممد أمحد عابدين، 5
 .1224، ص 2013، دار النهضة العربية ، 2، اجلزء  ائيةشرح قانون اإلجراءات اجلند/ حممود جنيب حسين ، 6
 .94، ص 2013، منشورات كليك ، 1، الطبعة  املعارضة واالستئناف يف املسائل اجلزائيةبوضياف عادل ، 7
 .589، ص 2010، دار اخللد ونية ،  ضماانت اخلصوم أثناء مرحلة احملاكمة اجلزائيةد/ عبد احلميد عمارة ، 8
 .477، ص 1992، املؤسسة الوطنية للكتاب ،  اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري بغدادي ، موالي ملياين9

 .811. ص.2010، دار النهضة العربية ،  شرح قانون اإلجراءات اجلنائيةد/ فوزية عبدالستار ، 10
 .100،ص 2012، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ،  النقض اجلنائيد/حامد الشريف ،11

                                        



(2014-1995أأ.ابيق انرص ادلين                                 الانتخاابت كآلية لتعزيز التمنية الس ياس ية يف اجلزائر )    
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 (2014 - 1995االنتخاابت كآلية لتعزيز التنمية السياسية يف اجلزائر )
 الدين ابقي انصر                                                         

 أستاذ و ابحث يف العلوم السياسية                                                              
  3جامعة اجلزائر                                                                       

 
 ملخص :

اطية  و هي ابلتايل مؤشر قوي على وجود إن االنتخاابت بشكل عام تعترب مظهرا من مظاهر الدميقر 
و حتقق التنمية السياسية  خاصة و أهنا احلل ألزمة املشروعية و مقياس للمشاركة السياسية ، فمن 
خالل استعراض جمموعة من احملطات االنتخابية يف اجلزائر ميكننا استخالص ما مد. حتقق التنمية 

موما و النخبة احلاكمة خصوصا للبحث عن آلية السياسية خاصة يف ظل سعي النخبة السياسية ع
 حتقق هلا الشرعية السياسية و ابلتايل بقائها يف السلطة.  

  النخبة السياسية –التنمية السياسية  –الكلمات املفتاحية : االنتخاابت 
Résumé: 

Elections in general is a manifestation of democracy, and is therefore a 

good indicator of the presence and reach a political development, 

especially that it has the solution to the crisis of legitimacy and a 

measure of political participation, and through an examination of a 

series of by Algerian elections, we can learn the extent to which the 

political, broadly in line with the efforts of the political elite and the 

ruling elite, especially in the search for a mechanism audit have 

political legitimacy. 

Key words : election - political development - the political elite 

 

 مقدمــــة: 

تعترب االنتخاابت بشكل عام مظهرا من مظاهر الدميقراطية ، و هي بذلك مؤشر قوي على وجود و 
حتقق التنمية السياسية ، خاصة و أهنا احلل ألزمة املشروعية و مقياس للمشاركة السياسية ، و من 

ص مد. حتقق التنمية خالل استعراض جمموعة من احملطات االنتخابية يف اجلزائر متكننا من استخال
السياسية ، خاصة و أن دساتري اجلزائر أقرت هذا احلق نقال عن الدساتري الفرنسية اليت نصت على 

الذي أرسى  1996، و هذا ما جتسد يف دستور  1958و  1948حق االقرتاع العام يف دستوري 
ام إىل صناديق االقرتاع ؛ قواعد التعددية احلزبية و كرس قاعدة التداول على السلطة من خالل االحتك

و هي هبذا الشكل أداة من أدوات االستقرار السياسي و البناء املؤسسايت  كما من شأهنا أن تفرز 
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خنبة سياسية قوية تقود البالد يف املستقبل ، فإىل أي مد. ميكن أن تكون االنتخاابت آلية لتعزيز 
 التنمية السياسية يف اجلزائر ؟ 

ري كان مبناسبة الدستور اجلديد الذي جاء بعد ضغط كب 1989سياسيا يف سنة  عرفت اجلزائر انفتاحا
، هذا االنفتاح سرعان ما كلل ابلفشل بسبب توقيف املسار 1988أكتوبر  5سببه أحداث 

االنتخايب الذي أدخل اجلزائر يف دوامة من العنف استمرت لعشرية من الزمن يف خضمها كانت 
رج هلا يكرس هلا الشرعية و خيول هلا القيام إبصالحات متكنها من جتاوز النخبة اجلزائرية تبحث عن خم

األزمة ، و كان االنتخاابت هي اآللية احلقيقية لذلك ألهنا األداة الرئيسية اليت متكن الشعب من 
 اختيار ممثليه و ابلتايل اختيار مصريه ، و من خالل استعراضنا حملطيت االنتخاابت الرائسية و التشريعية

 يربز دور االنتخاابت كآلية لتعزيز التنمية السياسية يف اجلزائر.
 :  تعددية ()أول انتخاابت  1995سنة انتخاابت الرائسية ل -1

رغم أن هذه االنتخاابت جاءت يف ظروف سياسية وأمنية خاصة إال أهنا وصفت ابلتعددية و 
ة ملرشح حمسوب على التيار الدميقراطية  حيث ضمت أربع مرشحني ، فاسحة اجملال ألول مر 

"اليمني ، و أعادت هذه االنتخاابت اليت فاز هبا مرشح اجليش  "حمفوظ حنناح"اإلسالمي هو السيد 
،  75,35%الشرعية للنظام السياسي ، كما أهنا عرفت أعلى نسبة مشاركة حيث بلغت  زروال"

يش من أجل احلفاظ على األمر الذي مثل تعبريا عن قبول قاعدة عريضة من الشعب لسيطرت اجل
األمن و االستقرار و وضع حد للصراع الذي احتل األولوية على أجندة قطاعات واسعة من النخبة و 

 . 1الشعب

إىل غاية  1990(: ميثل تفاوت نسبة املشاركة يف االنتخاابت ما بني 1اجلدول رقم )
  1995رائسيات
 1995االنتخاابت الرائسية  1991ريعية االنتخاابت التش 1990االنتخاابت  البلدية  املشاركة

 النسبة% العدد النسبة % العدد النسبة % العدد

  731 261 15  554 258 13  769 841 12 املسجلني

 75,35 209 500 11 59,00 625 822 7 65,15 760 366 8 املقتعني

 65 ,24 522 761 3 41,00 929 435 5 34,85 009 475 4 الغائبني

 2,28 722 347 6,97 096 924 2,97 972 381 غاةبيضاء/مل

 73,07 507 152 11 52,02 719 897 6 62,18 788 984 7 املعتربة

،  العنف يف اجلزائرو الدميقراطية و  ، االنتخاابت رايض الصيداوي املصدر: 
riadh16.blogspot.comhttp:// 

 
 
 

http://riadh16.blogspot.com/
http://riadh16.blogspot.com/


(2014-1995أأ.ابيق انرص ادلين                                 الانتخاابت كآلية لتعزيز التمنية الس ياس ية يف اجلزائر )    

 
 

93 

 

        2016 ديسمرب      02العدد  01لد اجمل
  

السياسيةللدراسات القانونية و  البيبانجملة   

 1995( : نتائج االنتخاابت الرائسية لسنة 2م )جدول رق
 النسبة املئوية عدد األصوات االنتماء احلزيب املرشح

 62% 7,088,618 مرشح حر اليمني زروال
 26% 2,971,974 حركة جمتمع السلم حمفوظ حنناح
 8% 1,583,482 حزب التجمع من أجل الثقافة سعيد سعدي

 4% 443,144 حزب التجديد نور الدين بوكروح
 15969904 عدد املسجلني
 12087281 عدد الناخبني

 11619532 األصوات املعرب عنها عدد
 347722 األصوات امللغاة عدد

 1995نوفمرب 26،  72اجلريدة الرمسية العدد املصدر :                      
 

الرامية لتحقيق التنمية  فتحت هذه االنتخاابت اجملال للنخبة احلاكمة اجلديدة لتقدمي أفكارها  
الذي ركز على حق التداول على السلطة عن طريق االنتخاابت  1996السياسية من خالل دستور 

التعددية  و حق املمارسة السياسية إبنشاء األحزاب ، و كانت أول جتربة يف ظل هذا الدستور ، من 
 .1997خالل االنتخاابت التشريعية لسنة 

 :  1997لسنة  االنتخاابت التشريعية -2

شجعت هذه االنتخاابت النخبة السياسية من النخب احلزبية و خنب اجملتمع املدين على 
املشاركة،حيث قدمت النخبة احلاكمة ضماانت هبذا اخلصوص متثلت يف إصدار قانون جديد خاص 

اابت ضمت ابالنتخاابت من قبل جملس انتقايل معني ، و مت تشكيل جلنة وطنية مستقلة ملراقبة االنتخ
، و قد بلغت نسبة املشاركة فيها  2ممثلي األحزاب السياسية و اجملتمع املدين ، ابإلضافة ملراقبني دوليني

، عكس ذلك حجم األحزاب املشاركة و الذي  40,34%أما نسبة االمتناع فبلغت   %65,60
 05؛ مثلت انتخاابت  3مقعدا يف الربملان 380حزب  يتنافسون على  39بلغ 
شروع السلطة الذي تبلور يف االنتخاابت الرائسية السابقة  حيث شهدت استمرارا مل1997جوان

الذي أتسس قبيل إجراء  (RND) " التجمع الوطين الدميقراطي"جناحا ابهرا حققه احلزب اجلديد
االنتخاابت ببضعة أشهر، و اعترب ذلك انتصارا للقيادة السياسية ممثلة يف شخص الرئيس "زروال" ، 

هو دعم للمشروع الرائسي الذي مثله ، كما عربت عن قبول السلطة ابلتعايش مع ما تسميه أي 
مقعدا، كما جنحت  103ابإلسالم املعتدل، فحصلت كل من حركيت محاس والنهضة جمتمعتني على 

السلطة يف إكساب انتخاابت شرعية من خالل مشاركة ثالثة أطراف ممضني على عقد روما* يف هذه 
 ت.االنتخااب
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 :  1999االنتخاابت الرائسية لسنة  -1

قدم الرئيس "اليمني زروال" ضماانت من خالل خطاابته ، تعهد فيها بتنظيم انتخاابت حرة و نزيهة 
توفر كل الظروف لتحقيق الدميقراطية الالزمة من أجل التنافس السياسي املفتوح ، و كذا تطمينات 

يد على احلرص على توفري كل الظروف املالئمة اجليش بعدم التدخل يف الشأن السياسي و التأك
إلجراء هذه االنتخاابت يف جو يسوده األمن و األمان ، و من بني اإلجراءات املتخذة تنصيب 

رئيسا للجنة الوطنية ملراقبة االنتخاابت الرائسية ،  "أمحد جباوي"القاضي يف "حمكمة الهاي" ، السيد 
 ا للحكومة و مكلف بتنظيم االنتخاابت.رئيس "إمساعيل محداين"و تعيني السيد 

و بعد هذه الضماانت و احلوافز اليت قدمت لألحزاب السياسية و الرأي العام ، عملت األحزاب 
ملف ترشح ليستقر  28على تقدمي مرشحيها هلذا االستحقاق ، لكن اجمللس الدستوري فصل يف 

أمحد طالب ،  قداد سيفيم،  مولود محروش  عبدالعزيز بوتفليقةعلى ستة مرشحني هم: 
و املالحظ هنا هو أن  عبدهللا جاب هللا،  يوسف اخلطيب،  حسني آيت أمحد،  اإلبراهيمي

أغلبهم كانوا من أبرز مناضلي جبهة التحرير الوطين كما أن براجمهم االنتخابية محلت نفس الرؤ.  
الدميقراطية و يتم ذلك كله كالعمل على حتقيق العدالة االجتماعية و ترقية حرية الصحافة و تدعيم 

من خالل السعي لتحقيق التنمية يف كل اجملاالت و خاصة التنمية السياسية. لكن ما ميز هذه 
االنتخاابت هو انسحاب املرشحني الستة حبجة أن االنتخاابت قد حسمت بسبب ميل الكفة ملرشح 

إلقبال الشعيب على محلته ، الذي كان واضحا من خالل ا "عبدالعزيز بوتفليقة"اإلمجاع الوطين 
و منظمات اجملتمع املدين و    االنتخابية ، و ابعتبار أن أغلب األحزاب و القو. السياسية الكرب.

حىت شيوخ الزوااي ، قد ساندته و قامت بتزكيته ، كما اعترب أنه مرشح املؤسسة العسكرية ليكون وزيرا 
كن مبرشح واحد و أخذت صبغة االستفتاء ، لدفاعها ؛ إال أن االنتخاابت أجريت يف موعدها ، ل

. من األصوات ، و تصل نسبة املشاركة إىل 73,79%على  "بوتفليقة"ليحصل فيها 
4
%60,25  

و لعل االلتفاف حول "بوتفليقة" كانت له دوافعه ، فقد عرب عن نيته يف مجع مشل اجلزائريني من 
ل حتقيق التنمية السياسية الشاملة مبا يضمن خالل املصاحلة الوطنية ، و تكريس الدميقراطية من خال

حق التداول السلمي على السلطة ، لكن يرجع الكثريون أن سبب اإلمجاع على الرئيس بوتفليقة هو 
ابعتباره حال توافقيا يرضي مجيع النخب املتصارعة السيما بني املؤسسة العسكرية و املؤسسات املدنية 

 داخل السلطة و كذا املعارضة. 
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 1999( : نتائج االنتخاابت الرائسية لسنة 3ول رقم )جد
 النسبة املئـــوية عـدد األصوات املتشـــح الرقم
 73,79 7,445,045 عبدالعزيز بوتفليقة 01
 12,23 1,265,594 أمحد طالب اإلبراهيمي 02
 3,95 400,080 عبدهللا جاب هللا 03
 3,18 321,179 حسني أيت أمحد 04
 3,9 314,160 شمولود محرو  05
 2,24 226,139 مقداد سيفي 06
 1,22 121,414 يوسف اخلطيب 07

 )بتصرف( 1999، أفريل  21، 29عدد  –اجلريدة الرمسية  املصدر:

 : 2002النتخاابت التشريعية لسنة ا -2

، إىل الساحة السياسية بقوة ، و هو  (FLNعرفت هذه االنتخاابت عودة جبهة التحرير الوطين )
تبادال لألدوار مع التجمع الوطين الدميقراطي احملسوب على النظام ، و إعادة لتقسيم اخلريطة  ما اعترب

السياسية من أجل كسب شرعية أكرب للنظام الذي عان من أزمة هوية بعد أحداث منطقة 
؛ و رغم تعهد النخبة السياسية  2002اليت جاء على إثرها التعديل اجلزئي للدستور   2001القبائل

منشورا خاصا يقضي بتسليم حماضر  "بوتفليقة"اكمة بضمان نزاهتها من خالل إصدار الرئيس احل
الفرز ملمثلي املرشحني و يضمن حياد اإلدارة ، وهذا بعد مطالبة األحزاب بتوفري آليات قانونية تقلل 

 46يف  46,09%، لكن يف األخري جاءت نسبة املشاركة ضعيفة جدا حيث مل تتعد.  5من التزوير
إىل  "تيزي وزو"والية بينما شهدت مقاطعة يف مناطق القبائل حيث تدنت نسبة املشاركة يف والية 

ميكن تفسريها بعوامل ثقافية و اجتماعية مرتبطة أساسا  اليت 6جباية"يف والية " 2,5%و %1,5
أصبحت هناك و  7يف عملية التعبئة اجلماهريية تابملستو. الثقايف للجزائريني ، كما أن األحزاب فشل

أزمة ثقة و قطيعة بني النظام و األحزاب و الطبقة الشعبية. و قد شهدت نتائج هذه االنتخاابت 
جناحا لألحزاب اإلسالمية و كذا حزب العمال و تراجعا كبريا لألحزاب اليت عارضت االنتخاابت 

 بسبب أحداث منطقة القبائل. 

 : 2004االنتخاابت الرائسية لسنة  -3

تخاابت يف ظل حتسن األوضاع األمنية و االستقرار السياسي الذي عرفته اجلزائر مما جاءت هذه االن
هيئ الظروف املناسبة للعمل السياسي لألحزاب و منظمات اجملتمع املدين ، كما عرفت هذه 
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االنتخاابت آليات قانونية جديدة و ضماانت سياسية لتعزيز صحة و مصداقية و نزاهة االنتخاابت ،  
ون معدل للقانون العضوي لالنتخاابت ، و التزام املؤسسة العسكرية ابحلياد عن طرق كصدور قان

 8إلغاء التصويت يف الثكنات ، و التعبري عن احرتام الصناديق حىت إذا كان الفائز من التيار اإلسالمي
ة قبول ، كما عرفت هذه االنتخاابت ألول مر  9؛ و هذا ما اعترب مؤشر للعودة الرمسية للحكم املدين

رئيسة حزب العمال ، يف خطوة هامة  "لويزة حنون"ترشح امرأة ملنصب رئيس اجلمهورية وهي 
للمساواة بني اجلنسني ، كما يعترب مؤشرا إجيابيا للدميقراطية من أجل حتقيق التنمية السياسية. كما 

التحرير الوطين  و رئيس احلكومة األمني العام جلبهة "بوتفليقة"شهدت هذه االنتخاابت خالفا بني 
حول دعم هذا األخري لرتشح الرئيس لعهدة اثنية ، مما أحدث انقساما كبريا بني  "علي بن فليس"

الذي أعلن ترشحه ، مما اجنر عنه  لنب فليسو آخرون  لبوتفليقةخنبة احلزب احلاكم ، بني مؤيد 
 بنب فليسو أطاحت  قةبوتفليتشكل ما مسي ابحلركة التصحيحية داخل احلزب العتيد ، اليت أيدت 

 يف هذه االنتخاابت و اليت جاءت نتائجها كاأليت :
  2004نتائج االنتخاابت الرائسية لسنة  ( :4جدول رقم)

 النسبـة املئوية عـدد األصــوات املرشح الرقم
 83,49% 8,651,723 عبدالعزيز بوتفليقة 01
 07,93% 653,951 علي بن فليس 02
 04,84% 511,526 عبدهللا جاب هللا 03
 01,93% 197,111 سعيد سعدي 04
 1,16% 101,630 لويزة حنون 05
 00.64% 63,761 علي فوزي رابعني 06
 )بتصرف( 2004، أفريل  24عدد  –اجلريدة الرمسية املصدر: 

هبذه النسبة الكاسحة جاءت أقرب ملا يشبه االستفتاء الشعيب على  بوتفليقةن إعادة انتخاب إ    
كمه و اليت حقق خالهلا اجنازات ال ميكن إنكارها سواء على صعيد إعادة االستقرار و سنوات ح

األمن ، من خالل برانمج الوائم املدين الذي طبقه بعد شهور قليلة من جناحه يف دورته الرائسية األوىل 
عليه  أو من خالل االجنازات االقتصادية اليت حققها حيث شهد الوضع االقتصادي انفراجا عما كان

قبل توليه احلكم كما تعترب العهدة الثانية حصانة  شرعية ضد أي خصوم و فرصة  الستكمال برانجمه 
 الرامي إىل اإلصالحات يف شىت امليادين.

مصداقية منذ االستقالل و قد بلغت نسبة املشاركة  و اعتربت هذه االنتخاابت األكثر نزاهة
 .58,07%فيها
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 :  2007االنتخاابت التشريعية لسنة  -4

جاءت هذه االنتخاابت بعد تطورات مهمة شهدهتا الساحة السياسية و االقتصادية أمهها انتخاب 
لعهدة اثنية و املطالبة بتعديل الدستور لتمكينه من الثالثة ، بعد جناحه يف إقرار مبادرة  "بوتفليقة"

منطقة القبائل ، انهيك عن  املصاحلة الوطنية عرب استفتاء شعيب ، و جناحه يف احتواء أزمة اهلوية يف
ازدهار الوضع االقتصادي بسبب ارتفاع أسعار البرتول ، رغم فضائح الفساد اليت كان يف مقدمتها 

. فحسب املنظمة الدولية لنشر التقارير حول الدميقراطية، فإن ما ميز هذه 10فضيحة اخلليفة بنك
، كما  11ارا مهما للدميقراطية اجلزائريةاالنتخاابت هو إجرائها يف مناخ أمين مميز ، ما جعلها اختب

قامت النخبة احلاكمة بضغط من األحزاب بتعديل قانون البلدية و الوالية و إضافة اإلشراف القضائي 
على االنتخاابت ، و تطهري القوائم االنتخابية و برجمتها ابإلعالم اآليل على املستو. الوطين ، و 

التصويت ، كإجراءات تضمن الشفافية و احلياد اإلداري ؛ كما استعمال احلرب االنتخايب ملنع تكرار 
شهدت هذه االنتخاابت العديد من الظواهر السياسية منها ارتفاع نسبة مشاركة األحزاب السياسية 

،  12  35,65%حزاب  إال أهنا فشلت يف تعبئة اجلماهري حيث بلغت نسبة املشاركة 24اليت بلغت 
تصف الربملان املنبثق عن هذه االنتخاابت أبنه "اخلطر  ويزة حنون""لمما جعل رئيسة حزب العمال 

، إال أن الكثريين اعتربوا أن هذه النسبة ال تضر مبصداقية الربملان املنبثق عن هذه  13على األمة"
العملية ، خاصة إذا ما قورنت هذه النسبة مبثيالهتا يف الدول الدميقراطية ، فعلى سبيل املثال ال احلصر 

يف إيطاليا.  %31يف الوالايت املتحدة األمريكية ، و ال تتعد.  %40تتجاوز نسبة املشاركة  ، ال
دراسة حول االنتخاابت التشريعية يف اجلزائر ، الحظ من خالهلا أن  "انصر جايب"وقد أجر. الدكتور 

 الصراع ال يقتصر فقط على األحزاب بل هناك صراع أخر بني الشباب و الشيوخ رغم أن نسبة
الشباب مرتفعة و نشاطها يف احلركات اجلمعوية مؤثر، هذا ما يفسر ضعف حركة دوران هذه النخبة. 

عن بقاء حزب جبهة التحرير الوطين حيث مل يغري هذا  2007و قد أفرزت االنتخاابت التشريعية
الوضع من طبيعة النظام السياسي ، الذي وصف أبنه نظام دواليت يتخذ من االنتخاابت وسيلة 

 .14لتجديد شرعيته أكثر منها وسيلة للتداول على السلطة
 :  2009االنتخاابت الرائسية لسنة  -5

، أن يرضي مجيع النخب  1999خالل فرتت حكمه ابتداء من "بوتفليقة" استطاع الرئيس  
السياسية يف البالد  و أن يقوي شرعيته من والءاهتا من خالل براجمه اإلصالحية و عدم إقصائه ألي 

سياسية ، كما استطاع أن حيضى بتأييد الطبقات االجتماعية عرب خطابه السياسي ، خاصة بعد فئة 
إيفائه بوعوده فيما تعلق إبمخاد انر الفتنة و استعادة األمن و االستقرار ؛ األمر الذي ساعده يف مترير 

جمه الرامي إىل من أجل عهدة اثلثة ، بذريعة إكمال بران 2008مشروع التعديل اجلزئي للدستور سنة 
 "بوتفليقة"اإلصالحات السياسية من أجل تدعيم الدميقراطية يف البالد ، فكما كان متوقعا خلف 

 نفسه و فاز بعهدة اثلثة يف مشهد أكد مجود النخبة احلاكمة ،  و قد جاءت نتائجها كاأليت:



(2014-1995أأ.ابيق انرص ادلين                                 الانتخاابت كآلية لتعزيز التمنية الس ياس ية يف اجلزائر )    

 
 

98 

 

        2016 ديسمرب      02العدد  01لد اجمل
  

السياسيةللدراسات القانونية و  البيبانجملة   

 2009نتائج االنتخاابت الرائسية لسنة ( :5جدول رقم)
 النسبة املئوية صوات عدد األ احلزب  املرشح

 90,24% 12911705 مرشح حر  عبدالعزيز بوتفليقة

 4,22% 604258 حزب العمال  لويزة حنون 
 2,31% 330570  اجلزائرية اجلبهة الوطنية موسى توايت 

 1,37% 176674 حركة اإلصالح الوطين  حممد جهيد يونسي 
 0,93% 133129 54عهد  علي فوزي رابعني 

 0,92% 132242 مرشح حر يدحممد السع

 رائسة اجلمهورية املصدر:

74,54%عرفت هذه االنتخاابت نسبة مشاركة كبرية بلغت 
، و يعود ذلك إىل حسن تنظيم و 15

الحظ غياب املرشحني من الوجوه السياسية املعروفة حبجة أهنا حمسومة إعداد اإلدارة هلا ، كما ي
 "بوتفليقة"ت فقط على توجيه اهتامات للمرشح مسبقا و ترشح وجوه غري نشطة سياسيا ، عمل

ابستغالل أموال اخلزينة لتمويل محلته االنتخابية و توزيع الريع النفطي على الوالايت لكسب املزيد من 
الشعبية و مسح ديون الفالحني و دفع أجور العمال و رفع منحة الطلبة اجلامعيني قبل احلملة 

 . 16أبايم

  2012ة االنتخاابت التشريعية لسن -6

، مبشاركة قياسية من األحزاب 2012ماي  10جرت االنتخاابت التشريعية التعددية يف يوم 
حزاب ،  40حيث بلغت  2011والتيارات السياسية اليت أنشأة مبناسبة اإلصالحات السياسية لسنة 

 كالعادة ، لكن ذلك مل مينع من تسجيل ضعف يف  17مع تقدمي السلطة لضماانت قانونية و سياسية
، وهي نسبة مقبولة % 43,14نسبة املشاركة االنتخابية اإلمجالية اليت قدرت حسب السلطات بـ 

ابلنظر إىل التخوف الكبري الذي ساد قبل االنتخاابت حول إمكانية إحجام الناخبني عن اإلقبال عن 
اجلزائر، ما  صناديق االقرتاع، ولكنها يف نفس الوقت تعرب على استمرار ظاهرة العزوف االنتخايب يف

يالحظ على هذه النتائج عامة هو تكريسها للتوازانت السياسية القائمة وعدم إحداثها أي تغيري أو 
مفاجآت على اخلريطة السياسية الراهنة حيث بقي حزاب السلطة يف املقدمة، أعقبتهما أحزاب 

والذي قال عنه  التحالف اإلسالمي، مع اإلشارة إىل العدد الكبري الذي حصدته جبهة التحرير،
الكثري من السياسيني سبب  رجع. و ا18الكثري من احملللني أن اجلبهة مل حتصل عليه وهي يف أوج قوهتا

ماي يف والية  8يف  بوتفليقة"فوز جبهة التحرير إىل عاملني، أوهلما اخلطاب الذي ألقاه الرئيس "
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واضح وال غبار »إن انتماءه احلزيب سطيف، وأشار فيه بطريقة ضمنية إىل انتمائه احلزيب، عندما قال 
، وهو ما مت تفسريه بدعوة غري مباشرة منه إىل التصويت جلبهة التحرير الوطين. أما العامل الثاين «عليه

 "بوتفليقة"بتوجيه شخصي من  "بلخادم"فهو خلو قوائم اجلبهة من املسؤولني القدماء الذين قام 
 .19إبقصائهم من قوائم الرتشيحات

ج االنتخاابت، صدمة للتيار اإلسالمي الذي كان ميين النفس بفوز كاسح على غرار دول شكلت نتائ
اجلوار بفوز حركة النهضة يف تونس و اإلخوان يف مصر و حركة العدالة و التنمية اإلسالمي يف املغرب 
؛ رغم ذلك فإن االجيايب يف هذه االنتخاابت هو تشتت األصوات بسبب كثرة األحزاب مما شكل 

وع يف اجمللس الشعيب الوطين دون تسجيل أي أغلبية ألي حزب  متنحه حرية صنع القرار مما يعطي تن
 للنخبة الربملانية شبه حترك حنو الدوران بربوز وجوه جديدة تدخل وسط النخبة السياسية.

  2014االنتخاابت الرائسية لسنة  - 9
سام خاصة بعد أن أعلن جمددا جاءت هذه االنتخاابت يف سياق عام اتسم ابلصراع و االنق

 عن "بوتفليقة"

ترشحه لعهدة رابعة رغم مرضه ، األمر الذي فاجئ اجلميع و أعتربه آخرون ضغطا من املؤسسة 
، كما أن الظروف الدولية لعبت دورا كبريا حيث ركزت 20العسكرية اليت مل جتد بديال يراعي مصاحلها

املؤامرات اليت قد حتاك ضد اجلزائر من أجل تعبئة  النخبة احلاكمة على فرضية التهديد اخلارجي و
اجلماهري للمشاركة يف االنتخاابت ، كما شهدت الساحة السياسية عدة انقسامات بني مؤيد لرتشح 
"بوتفليقة" و معارض ، مما أد. إىل انقسام النخبة السياسية إىل ثالثة أصناف ، ضم األول ما يسمى 

لوالية رابعة ، و الثاين يضم جمموعة من األحزاب تساند املرشح  "مجاعة الرئيس" اليت تدعم ترشحه
"بن فليس " املنافس األبرز ، أما الثالثة فتتألف من أحزاب و شخصيات تدعوا إىل مقاطعة 

، و لعل الصنف األول هو األقو. حبكم امتالكه لكل اإلمكانيات املادية و البشرية  21االنتخاابت
 سياسية احلاكمة.حبكم أنه مكون من النخبة ال

، و شهدت فوزا متوقعا "لبوتفليقة" للعهدة الرابعة  2014أفريل  17هذه االنتخاابت اليت جرت يف 
على التوايل ، ليكون بذلك الرئيس األكثر بقاءا يف سد حكم اجلزائر ، األمر الذي يفسره البعض أبنه 

زائر ابعتبار أن الربامج اإلصالحية مل إجيايب خيدم االستقرار السياسي و األمين و حىت االجتماعي للج
تنتهي بعد ، و يفسره آخرون أبنه مجود و تكلس يف حركة دوران النخبة احلاكمة ، مما سيؤثر على 

فوز الرئيس بوتفليقة بعهدة رابعة، يعترب جناحا مستقبل التنمية يف اجلزائر ؛ و ير. آخرون أن 
مع االستحقاق الرائسي، من خالل هتيئة األرضية لإلسرتاتيجية اليت تبنتها السلطة يف التعاطي 
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املناسبة لربوز الوجوه اليت خاضت الدور األول من الرائسيات، إذ ال يوجد بينها أي من األمساء 
احملسوبة على املعارضة التمثيلية وهو ما وضع الناخب أمام حتمية االختيار بني وجوه متعددة لعملة 

 .واحدة

،مقارنة  22 51,70%ابت هو تدين نسبة املشاركة اليت بلغتو املالحظ من هذه االنتخا
، مما يطرح التساؤل حول ظاهرة العزوف  74,11%اليت كانت  2009ابالنتخاابت الرائسية يف 

 االنتخايب ، و قد جاءت النتائج كما يلي :

 2014( : نتائج االنتخاابت الرائسية لسنة 6اجلدول رقم )

 النسبة املئوية تحصل عليهاعدد األصوات امل املرشح الرتتيب
 81,53 8,332,598 عبدالعزيز بوتفليقة 1
 12,18 1,244,918 علي بن فليس 2
 3,36 34,3627 عبدالعزيز بلعيد 3
 1,37 140,253 لويزة حنون 4
 0,99 101,046 علي فوزي رابعني 5
 0,56 57,590 موسى توايت 6

 www.interieur.gov.dz قع:وزارة الداخلية اجلزائرية، عرب املو  املصدر:

عملت النخبة السياسية احلاكمة على فرض عامل االستقرار السياسي كعامل رئيسي من أجل بلوغ 
أهدافها خاصة مع التغريات اإلقليمية و الدولية احمليطة ابجلزائر و اليت شكلت هتديدا كبريا مباشرا 

استقرارها ، سواء داخليا أو خارجيا ، و ميكن حصر تداعيات إعادة انتخاب بوتفليقة من ألمنها و 
 : 23هذا املنطلق فيما يلي

استكمال خيار الربامج التنموية الكرب. و التقدم حنو االستقرار يف اجملاالت االجتماعية ، و  -1
فهوم توزيع الثروة و تراكم رأس إمهال اجلوانب االقتصادية على أساس النظرة الريعية للسلطة احلاكمة مل

 املال.

تراجع مؤشرات الدميقراطية يف كل املستوايت، و هي املستوايت اليت صنف فيها النظام اجلزائري  -2
 بعد موجات التغيري اليت عرفها الوطن العريب نفسها.

االجتاه حنو إجراء بعض اإلصالحات السياسية اهلامشية ، اليت ال تساهم يف رفع مستو.  -3
مارسة الدميقراطية بقدر ما تسمح خبلق شروط مواتية للسلطة احلاكمة يف ظل الظروف اليت متر هبا، امل

 و من بني هذه اإلصالحات التعديل املرتقب للدستور.

http://www.interieur.gov.dz/
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كرست هذه االنتخاابت مزيدا من االنقسامات و الصراعات داخل النخبة السياسية اجلزائرية ، و    
اكمة ، مما يفتح اجملال لطرح عدة تساؤالت من بينها ما يتعلق مبا برهنت على مجود دوران النخبة احل

مد. مسامهة االنتخاابت يف اجلزائر كآلية من آليات الدميقراطية من خالل املشاركة و التداول على 
 .السلطة و منح الشرعية القانونية يف حتقيق التنمية السياسية

 خامتـة :
االنتخاابت كآلية فعالة للتداول على السلطة و إرساء القواعد ركزت النخبة السياسية اجلزائرية على 

احلقيقية للدميقراطية كما أعطت آلية االنتخاب الشرعية السياسية هلذه النخبة و خولت هلا بذلك 
البقاء يف السلطة بذريعة استكمال الربامج التنموية ، و اإلصالحات السياسية اليت انتهجتها ، لكن 

ستعراض مناذج من االنتخاابت التشريعية و الرائسية أن هناك فرق كبري يف نسبة املالحظ من خالل ا
املشاركة فاالنتخاابت التشريعية تشهد عزوفا للناخبني بفعل عدة عوامل منها عدم الثقة يف املنتخبني و 
عدم كفاءهتم ، أما االنتخاابت الرائسية فهي دائما ما تشهد نسبة مشاركة مرتفعة و تفسري ذلك 
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 استاتيجيات إدمــاج املساجيـــن
 من اإلقصاء والتهميش إىل اإلدماج والتأهيل

 

بلميلود حممد األمـني                                                                               

     أستاذ بقسم الشريعة والقانون                                                                                                   
امعة قسنطينــةج                                                                             

و                                                                          

غنيــة بلعربــي                                                                            

كلية العلوم االجتماعية أستاذة                                                                                  

      برج بوعريريج.جامعة                                                                          
                                                                             

                                                                   
 : ملخص

لفهم إشكالية االندماج اليت ركزت ابألساس على العالقة بني التمثالت االجتماعية السلبية          
حول اآلخر، هذه التمثالت اليت تربر اإلقصاء والتهميش وختتزل صورة اآلخر يف بعض األحكام 

كن لسياسة االندماج أن تنجح يف ظل استمرار السلبية حول أصله وإمكانياته وميوالته، لذلك ال مي
هيمنة هذه املعتقدات اخلاطئة اليت تؤثر بشكل مباشر على الفرد الراغب يف أن يدمج ، وابعتبار 
السجن يف الثقافة اجلزائرية يعد مرتعا للفاسدين واملنحرفني ومن يدخل إليه حيكم عليه ابلتهميش، فقد 

وأصبحت إشكالية اإلدماج املهين  ،«إدماجهم يف اجملتمعصدمة اإلفراج و »تكون لد. السجناء 
واالجتماعي للسجني اجلزائري هلا انعكاسات على أمناط السلوك املختلفة االجتماعية واألخالقية 

من هذا املنطلق أردان من خالل هذه الورقة البحثية  والسياسية، نظرا الرتباطها بسلم القيم االجتماعية،
ألة تثار بصورة دائمة أو دورية هلا عالقة ابلفرد السجني سواء الذي هو نزيل أن نسلط الضوء على مس

ابلسجن أو الذي خرج منه وهي ظاهرة " اإلدماج املهين واالجتماعي" كظاهرة اجتماعية تعد من 
اإلشكاالت االجتماعية اليت تتطلب مواجهة واقعية من طرف الدولة بكل آلياهتا وبراجمها من أجل 

يف ظل القوانني  نسبة السجناء، إىل جانب تقدمي خدمات الـتأهيل ما بعد اإلفراجالتقليل من 
 التشريعية اليت تنص على إدماج هذه الفئة يف اجملتمع ، والرغبة يف أخذ مكانة كراشدين مسؤولني.

 الكلمات املفتاحية: االندماج، اإلدماج املهين واالجتماعي، آليات املعاملة العقابية، التأهيل
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Resume   
Pour comprendre le problème de l'intégration, qui a porté 

principalement sur la relation entre les représentations sociales 

négatives à propos de l'autre, ces représentations qui justifient 

l'exclusion, la marginalisation et de réduire l'autre image dans certains 

des jugements négatifs sur son origine et de ses possibilités et Meulath, 

donc il ne peut pas être la politique d'intégration est de parvenir à la 

lumière de la domination continue de ces fausses croyances qui 

affectent directement à la personne qui veut être intégré, et comme une 

prison dans la culture algérienne est un terrain fertile pour la corruption 

et déviante et introduit l'a condamné à la marginalisation, peut-être 

parmi les prisonniers «libération de choc et de réinsertion dans la 

société», il est devenu la réinsertion professionnelle et sociale 

problématique des prisonniers algériens ses réflexions sur les modèles 

de comportement différent et social la morale et politique, en raison de 

l'association avec une échelle des valeurs sociales, à partir de ce point 

que nous voulons à travers ce document pour mettre en évidence la 

question soulevée en permanence ou périodiquement liés à chaque 

détenu, que ce soit un client en prison ou qui sortit de lui, un 

phénomène d ' «intégration professionnelle et sociale" comme un 

phénomène social Il est l'un des problèmes sociaux qui exigent le 

visage réaliste en l'état avec tous ses mécanismes et programmes afin 

de réduire la proportion de détenus, ainsi que des services de 

réadaptation assurant après la libération en vertu de la législation qui 

prévoit l'intégration de cette catégorie dans la communauté, et le désir 

de prendre une position en tant que fonctionnaires des adultes. 
 

  مقدمة:

 ابلفرد يؤدي حافز طبيعي ةمث كان ما ما وإال موضوع أو مشكلة حبث لكل يكون أن الطبيعي ملن إنه

 من حالة يعيش فيه الفرد أصبح الذي الراهن االجتماعي واقعنا يف خصوصا واالستقصاء البحث إىل

 منوه ملراحل مالزمة كسريورة واالقتصادي واالجتماعي النفسي املستو. على السريع واملفاجئ التغري

مبجرد خروجه  الصعوابت من العديد يواجه املعيش الواقع هذا من جزء هو السجني والفرد املختلفة،
 يكاد فال من السجن،إذ أصبحت طريقه إىل االندماج مفروشة ابألشواك وابلنظرة الدونية لألفراد،

 يف يظهر الفرق أن ،إال كانوا نزالء بزنزاانت عقابية أفراد وجود من خيلو اإلنسانية اجملتمعات من جمتمع
 واملعايري القيم من ومنظومة واحلضارية التارخيية خصوصيته فلكل ةالفئ هذه مع وتعاملهم نظرهتم طبيعة

 . األفراد تصرفات حتكم اليت االجتماعية

 إشكاال والتهميش إذ أصبح السجني يعترب اإلقصاء من االجتماعية الفئة هذه عانت طاملا وال    

 العنصر ذلك ليشم لكونه نظرا والتحليل البحث يستوجب الذات قائم وسوسيولوجيا اجتماعيا
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 ولكن  .أخر. انحية من واإلنتاج اإلبداع على والقادر انحية، من واملعزول واملقصي املهمش البشري

 املفارقة لنا تتجلى هنا ومن االجتماعية الشرحية هلذه السلبية بعض الشيء هذه النظرة تغريت حديثا
رتكيز على  كل األطراف الفاعلة ابل البحث من خالل هذا احلساسة الفئة هذه على الرتكيز وقع لذلك

من خالل   والتهميش اإلقصاء دائرة من وانتشاهلم إلخراجهم السبليف هذا اجملال، واستخدام كل 
لذا فمن هذا املنطلق أردان من خالل هذه الورقة البحثية  والتأهيل اإلدماج واسرتاتيجيات آليات توفري

 اإلجابة على األسئلة التالية:

 ساعدته وكيف املعيش؟ الواقع هذا يف ذاته واثبات وجوده فرض من السجني الفرد هذا يستطيع كيف

 تتمثل وفيم التهميش؟ بوتقة من واخلروج اإلقصاء قيود فك من والتأهيل اإلدماج اسرتاتيجيات

 مالحمها؟

وإىل أي مدي ميكن أن تتحقق عملية اإلدماج املهين واالجتماعي للمساجني يف ظل التغريات 
 وهذا السؤال ميكن أن يتفرع عنه عدة حماور أمهها:  احلاصلة ؟

 اثنيا؟ والتأهيل اإلدماج واسرتاتيجيات أوال؟ ابالسرتاتيجيات املقصود ما مفهوم االندماج ؟ وما -
 ما هي إسرتاتيجية الدولة اجلزائرية يف حتقيق اإلدماج املهين واالجتماعي يف ظل التحدايت الراهنة ؟  -

 ب وآليات املعاملة العقابية املطبقة يف الوسط املغلق وخارجه؟فيما تتمثل أسالي -

 املقاربة املفاهيمية:
 مفهوم االستاتيجية: -1     
 عون قبل من متبناة متعددة وسائل بنية أو تنظيم داللة أي أفعال"يعرفها هي "  بينس" أن "وارن جند

 معينة.   أهداف لتحقيق القصدي العقالين التغيري أعوان أو

 األعوان هبا سيبصر اليت الكيفية متثل أهنا مبعىن التغري، مقاربة هي فاإلسرتاتيجية "ليفني" ل ابلنسبة ماأ

 التغري.  إلحداث يتدخل ضمنها اليت االجتماعية املنظومة العون خيترب أن أي االجتماعي التغري مشكل

 ضوء ويف حركته يرشد ودليال عملال ألساليب موجه إطار إال ماهي العام مفهومها يف اإلسرتاتيجية إذا

 املساجني. وأتهيل إدماج اسرتاتيجيات مكوانت صيغت املفهوم هذا
  مفهوم االندماج: -2        

يتضمن االندماج معاين عديدة تدل على التوحد واالنصهار وهي معاين تناقض العزلة والصراع      
ابلسيادة قاطعا مع كل احتماالت اإلقصاء واالنقسام والتناقض كما يطرح مفهوم اإلدماج يف عالقة 

 والتهميش . 
يعين النظر إىل اإلنسان كوحدة نفسية جسمية االندماج من وجهة علم النفس االجتماعي: -2-1

 (1)التتجزأ 
ويعرب عنه ابلتكامل العضوي وهو تناسق نشاطات عدة أعضاء لتأدية  االندماج الفيزيولوجي:-2-2
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 عمل معني.
وهذا النوع من االندماج يعرب عنه يف علم النفس االجتماعي بسيكولوجي: االندماج ال -2-3

ابلتجاذابت والتفاعالت وامليول بني خمتلف جمموعة معينة ، حبيث تبدوا هذه اجملموعة يف تكاملها أو 
 تناسقها كوحدة نفسية جسمية ال تتجزأ

احدة من حيث الوظائف وهو الذي يتكامل فيه أعضاء اجملموعة الو االندماج االجتماعي: -2-4
اليت يؤدوهنا لبعضهم البعض مثلهم يف ذلك مثل تكاتل أعضاء اجلسد السليم يف أداء وظائفها ، 

 وبعبارة أخر. ميكن أن نعرفه أبنه اإلدغام ، أو هو متاثل  واتساق يف الفكر والعمل بني املواطنني
هذه الرغبة سرعان ما ينسجم مع فاالندماج يكون برغبة ذاتية داخلية من املندمج ، حبيث جتعله 

 اجملموعة ، فيعاضدها بكل جهده فيما تسعى إليه وترغب فيه.
على أنه "انضمام مجاعات أو زمرة ذات أهداف متجانسة إىل حد ما إىل  اإلدماجويعرف       

 بعضها البعض ولكن توجد بينها بعض الفروقات املتعلقة أبساليب قادهتا، وقد يكون االندماج مؤقتا
أبنه "املزج بني وحدتني أو أكثر مع بعضها البعض،  عرفه أمحد زكي. كما (2)ملواجهة حالة طارئة"

ويف ميدان اإلدارة أو التنظيم يتم اإلدماج بني اجلمعيات واملنشآت أو غريها حيث تصبح منظمة 
 (3)واحدة"

لتوافق والتكيف كما يستعمل بعض الباحثني مصطلحات أخر. معادلة لالندماج منها: التالؤم وا
 والتكامل.

يقصد أتهيل األفراد بشكل يسمح إبمكانية إحداث التكيف املطلوب مع اجملتمع  اإلدماجو إذا كان 
هو من املصطلحات اليت أدجمت يف حقل علم االجتماع منذ ربع قرن  إعادة اإلدماجفإن مصطلح 

على بيئة و حميط الفرد ، وهو بذلك مفهوم حديت ويقصد به إحداث بعض التغريات (4)تقريبا 
 (5)لتحقيق التكيف االجتماعي.

 يف صغرية جمموعة تنصهر أن أي الكل، يف جزء إدخال عملية هو اإلدماج أبنّ  القول ميكن ٕوامجاال
 .(6)موّحدة. جمموعة لتكوين أكرب جمموعة

 :والتهميش  اإلقصاء مفهوم -3         

 املعاصرة السوسيولوجية االجتماعية البحوث يف شالتهمي مبفهوم اإلقصاء مفهوم اقرتن طاملا ال

 الفرد وخيمة،و عواقب عنها تنجم املعاصرة اجملتمعات على مطروحة معضلة هو االجتماعي واإلقصاء

 حني من تربز فكانت التهميش أو اهلامش أما عبارة اهلامشية على يعيش الذي الفرد هو املقصي

 وابلتحديد االجتماع علم مع إال علميا بعدا تتخذ مل بارةالع لكن 7املؤرخني ، كتاابت بعض يف آلخر

 أو التهميش مفهوم صياغة املدرسة هذه رواد وحاول.احلربني بني ما فرتة يف شيكاغو مدرسة مع
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 أن إىل ابلتايل فأشاروا 8عنها، املرتتبة والصراعات اهلوة عن األخذ من انطالقا االجتماعية اهلامشية

 فيصبح الغريب، إليها ينتمي اليت تلك أو الثقافة هذه مع الكلي التماثل تلغي هذه التهميش ظاهرة

 حترمه الوضعية وهذه ،9ابخلارج وال ابلداخل ال موجودا فعليا يعترب ال الذي ذلك هو املهمش ابلتايل

 يف اجلزئي حىت أو الكلي ابالندماج أو ابإلدماج ابلتايل له ختول وال والتآزر ابلتآلف اإلحساس من
.واقتصاداي وسياسيا واجتماعيا ثقافيا معه يتمايز آخر عامل

10
 

 :والتأهيل اإلدماج مفهوم -4         

 وقيمته بوجوده يشعر فيه، وأن يتواجد مكان كل يف آمنة عيشة السجني يعيش أن هو اإلدماج:

  اجملتمع. داخل واالغرتاب ابلعزلة شعوره وعدم أسرته يف كعضو

 اإلعداد أو إعادة بنيته مع اإلنسان تكيف إعادة عملية عن عبارة هو هيل"التأ"مصطلح  إن  :التأهيل

 أتهيل" إىل حيتاج فإنه 11الطبية الناحية على مقتصرا اإلنسان تكيف اختالل كان فإذا للحياة،

 كان إذا أما 12األطراف، برت حاالت مثل بدنية قدرات من له توفريه ميكن ما استعادة أي ،"طيب

 حيث ،"النفسي إىل" التأهيل حيتاج فإنه النفسية الناحية من تكييف إعادة إىل ةحاج يف اإلنسان

 أغلب يف "التأهيل أو "أخصائي "االجتماعي األخصائي" مع ابلتعاون النفسي" األخصائي" يتناوله

 13احلاالت

 الشروط املوضوعية لإلدماج واالندماج:    -5         

 االحتياجات وذوي القّصر، وعلى القانون عن اخلارجني على سارايّ  الغالب يف اإلدماج تطبيق يكون

 17وغريهم: هؤالء إلدماج املوضوعّية الشروط واحملبوسني،ومن واملسّنني اخلاّصة
 طريقة تكون حبيث مبهاّمها، القيام على قادرة جيعلها أتهيال اإلصالحّية املؤّسسات أتهيل -5-1

  العقوبة. إىل منها لّرعايةا إىل أقرب اإلصالحّية يف اإلدماج إعادة

 هلم وال املشاريع وفتح إدماجهم، يزمع لّلذين املاديّة اإلعاانت توفري املوضوعّية الشروط ومن -5-2

 مكانة ذلك له جيعل حبيث االجتماعية، احلياة يف دورا الفرد إبعطاء إال فعلي إدماج هناك يكون

  وبقائه. اجملتمع بناء يف فاعل أبنّه تشعره

 .املندجمني جذب يف الفاعل الّدور له يكون وحرّ  نزيه، إعالم إقرار -5-3

 تطبيقا االجتماعي اهلرم يف موقعها كان مهما الفئات كلّ  على القانونّية املنظومة تطبيق  -5-4

 من احلق على القانون ثبات على والربهنة انحية، من القضاء عدالة لتحقيق نزيها ،وذلك حقيقّيا

 أخر.. انحّية
 القانون عن خيرج أن إبمكانه أنّه اجملتمع يف فرد أيّ  يتوّهم ال أن هو كّله ذلك إىل الّداعي -5-6

 غريه ويشّجع يشّجعه أن شأنه من يعاقب أن دون القانون عن الفرد خروج أن إذ عقوبة ، بدون وميرّ 

  .االندماج  عدم على
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 طوائفه بني االجتماعي الّسالم شروط توفر اجملتمع داخل األساسّية اإلدماج شروط و من -5-7
 املتعايشني. خمتلف بني الّتسامح بوجود إالّ  ممكنا ذلك يكون وال ومكّوانته،

 :والتأهيل اإلدماج إىل والتهميش اإلقصاء من :املساجني إدماج استاتيجيات -6        

  :التهميش  وظاهرة السجني  -6-1

من بينهم املعاق، ومرضى السيدا  دة من اجملتمعلفئات عدي واإلقصاء التهميش ظاهرة لقد ارتبطت
وخيمة،مما  آاثر إىل الناس عامة بني للمساجني السلبية التسميات شيوع إطالق أد. واملساجني، وقد

 ما كثريا املساجني هؤوالء أسر أن حىت وابلدونية ابلنقص وشعورهم مكانتهم احنطاط ذلك عن ترتب

 هذه التهميش فظاهرة ،18املهمشني املساجني هؤالء من كثرأ أو واحد بسبب والعار ابخلزي شعروا

 املادي استقالهلم يتحقق فال الفئة، هذه وسط يف الذاتية االستقاللية حتقيق مساعي حتطم

 لنزعة يعود وهذا توظيفهم وجه يف و تغلق كل األبواب ، مستقبلهم تكوين وابلتايل واالقتصادي

 تالحقهم. اليت اإلقصاء

 فاعلني وليسوا العمل على قادرين غري اعتبارهم يتم األشخاص هؤالء يف الكفاءة توفرت إن فحىت

واالغرتاب،  للعزلة اجملال وفسح الواقع هذا من اهلروب العزلة وابلتايل هو الطبيعي ومكاهنم اجتماعيني
 هذه رعاية جمرد السجني مسألة تعد فلم املساجني هتميش ظاهرة من للحد الفكرة جاءت هنا ومن

 ما إذا ومنتجة فعالة بشرية طاقة بوصفهم الفئة هذه إىل النظر ينبغي بل أتهيلهم فحسب وإعادة لفئةا

 .والتأهيل اإلدماج واسرتاتيجيات سبل توفرت هلا

لذا ال ينبغي للعملية اإلصالحية الرتبوية التأهيلية اليت تستهدف السجني وما يتبعه من تعبئة للمهارات 
ون من اختصاص إدارة السجن لوحدها، بل البد من إشراك اخلطباء واستصفاء للمواهب أن تك

من املؤكد جدا لو أن هذه اليت  والوعاظ والنشطاء احلقوقيني واألساتذة واملربني يف ختصصات عدة
 الطريقة االحتضانية اتسعت لُسّددت خطى أفواج من السجناء

 :اإلدماج السجني و استاتيجيات  -6-2

 حضاراي متظهر قد وأتهيلهم إدماجهم وسبل اسرتاتيجيات ودراسة املساجني  بقضااي االهتمام إن

 أن العالقة ميكن هلذه وال واجملتمع الفرد بني واحلقيقية اجلدلية العالقة تلك يعكس لكونه ونظرا ابمتياز

 فيه، يعيش الذي الوسط يف السجني اإلنسان إدماج خالل من إال االستمرارية هلا ويكتب تتعمق

 مسبق أتهيل عملية إىل تستند كوهنا املعقدة ابلعملية السجني إدماج عملية إىل ينظر ملقابلاب لكن

 لشروط وفقا حيدد التطبيق إىل التنظري من 19"واإلدماج التأهيل" أن نقل أن بل تعقيدا أكثر

 .الدقة يف غاية واقتصادية وقانونية وتربوية وثقافية اجتماعية

 خالل من الفئة هلذه االجتماعي التكيف عملية تتم كيف هو هنا املطروح السؤال ولكن
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 والتأهيل؟ اإلدماج استاتيجيات

 الفرد إدماج الضروري فمن أخالقي اجتماعي مفهوم جوهره يف مفهوم هو اإلدماج اسرتاتيجيات إن

 أن ميكن واحلرمان، فالسجني فاعل اجتماعي النقص من يشكوا ال لكي سواي األفراد السجني مع

 عملية يف الالزمة واملهارات القدرات إبراز فرصة أعطيناه ما إذا اجملتمع يف وفعاال إجيابيا دورا له يكون

 اخلالص مبثابة هي اإلدماج فإسرتاتيجية ،20االختصاصات خمتلف ويف أنواعه مبختلف اإلبداع

 يتسىن حىت أهيلوالت اإلدماج منظور خالل من الرعاية أوجه إىل حيتاج والوقاية ألنه للعالج األساسي

 .الكلي االجتماعي النسق داخل العيش له يتسىن وحىت اجملتمعي و التقدير االحرتام على احلصول له

 كان سواء اجملتمع أفراد طرف من خاص تكفل مع ورعاية مساعدة إىل ابلفعل حتتاج الفئة هذه إن

 أومن األسرة طرف من أو الدولة تنشئها اليت املتخصصة واملدارس واملراكز املؤسسات طرف من ذلك

 .احمليطني طرف

 يف الذايت تكييفهم بفضل هلم واالجتماعي املهين اإلدماج حتقيق وهو عام أال هدف ضمن تندرج واليت
 وحيققون ويقروهنا ذواهتم يدركون جعلهم أي اثنية، مرحلة يف واالجتماعي والنفسي أوىل مرحلة

 أنشأت الغرض وهلذا اجملتمع، أفراد خمتلف مع جتماعياال التواصل على قادرين ويكونوا استقالليتهم،

 املهين والتأهيل اخلاصة ابلرتبية يعرف ما خالل من لتأهيلهم هبم خاصة ومدارس مؤسسات هلم

 .الفئة هلذه واالجتماعي

 :21التأهيل السجني واستاتيجيات -6-3    

 هدف حنو السجني تنقل كي ممةاملص اخلدمات من متتابعة سلسلة هي املهين التأهيل عملية إن   

 التأهيل عملية يف وهاما أساسيا جزءا املهين التدريب ويشكل وكسب فائدة ذات مهنة يف التشغيل

 يف تفيدهم واليت الالزمة األكادميية قدارهتم،وتزويدهم ابملهارات حسب املساجني أكادمييا تعليم ،مبعىن
 22 ).العملية  حياهتم

 ويف جهة، من املالئمة التشريعية القاعدة توفري يف ذلك وجتسد خاصة ةبعناي املوضوع هذا كماحظي

 يف الفئة هذه حق وترسيخ أخر. جهة من اإلدماج فرص توفري إىل اإلجراءات الرامية من العديد اختاذ
 للخدمات وصوهلم وتيسري احلديثة والتواصل االتصال تكنولوجيات استغالل ملزيد واإلعالم املعرفة

    23 .إدماجية  أبعاد من الرقمية الثقافة وسائل تتيحه ادهتم ممااستف وحتقيق

 دمج وتكوين السجناء    -7     

إن دمج السجناء يف اجملتمع بعد اإلفراج عنهم، لضمان عدم عودهتم من جديد إىل الزنزاانت هدف 
تصبح كلمة نزيل أييت بثماره تدرجيياً ، ويكفي احلديث عن كسر القيود التقليدية ملصطلح "مسجون" ل

، املبدأ "  24" أنسنة السجون املعىن احلقيقي لكل من يدخل املؤسسات العقابية، حيث تضمنت
الذي ترتكز عليه منظومة إصالح العدالة، ملئات اآلالف من املساجني حياة كرمية، صحية، وسلسلة 
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كان ضراب من املستحيل يف العودة للحياة االجتماعية والعملية، وألن احلديث عن كل هذه املعطيات  
كشكل من أشكال التحضري قبل سنوات كان من الضروري تضافر جهود عدد من قطاعات الدولة  

لتقبل الواقع والتفكري يف كيفية العودة إىل أحضان اجملتمع عن طريق التخلص من األحقاد والضغائن 
ي يف اإلصالح، إن السجن وتعلم ما يفيدهم مستقبال بعد مغادرهتم عاملا جيب أن يلعب دوره الفعل

حىت وإن كان يعّرف على أنه مؤسسة عقابية إال أنه يعد أيضا مؤسسة إصالحية تعمل على إصالح 
 فئات معينة من اجملتمع ومن مث تسهيل إعادة إدماجهم فيه.

 دور اجلزائر يف إدماج املساجني : -8  

إلدارة السجون يف إصالح املنظومة  ابلتنسيق بني جهود كل من وزارة العدل واملديرية العامة     
العقابية، سعت دائرة اجلهات العاملة على حتضري احملبوسني ملواجهة حتدايت اجملتمع لد. 

ابالحتكاك هبم من خالل برانجمها اخلاص  2003حيث تقوم هذه األخرية ومنذ سنة عنهم  اإلفراج
ف منهم )نساء ورجال (  حبيث تلقوا واليت متكنت من إعادة إدماج اآلال 25إلعادة إدماج املساجني

تكوينات خمتلفة أثناء فرتة العقوبة، وعند تسرحيهم وفرت هلم سكنات و مناصب شغل لد. اخلواص، 
وهناك من وظفوا يف البلدايت ودور الشباب ابالستفادة من الشبكة االجتماعية. إن اهلدف الرئيسي 

تنشيطي على مستو. السجون وخارجها من أجل من هذا املشروع يعترب أساسا عملية تعىن ابلعمل ال
 حتسيس املساجني بفعاليتهم يف اجملتمع كمواطنني صاحلني وانفعني ألنفسهم أوال وجملتمعهم اثنيا.

صدر تشريع يف اجلزائر يلزم السجون بتقدمي برامج تعليمية لنزالئها منها برامج  2005ويف عام 26
 حملو األمية.

حمبوس جزائري ترشحوا  2355بوزارة العدل اجلزائرية أن أكثر من لذا فقد كشفت مصادر علمية 
وبلغ معدل  2013مؤسسة عقابية هناية السنة اجلارية 35المتحاانت شهادة البكالوراي موزعني عرب 

 ابملئة.  67النجاح 
انجح يف شهادة التعليم املتوسط  وأرجع املدير العام إلدارة  1850وأضافت ذات املصادر أبن 

ن وإعادة إدماج احملبوسني، خمتار فليون، يف تصريح لـ''اخلرب'' أبن ارتفاع عدد الناجحني يف هذه السجو 
"أن النجاح يف الدراسة أو االمتحاانت يرجع إىل القناعة الراسخة اليت تولدت لد. احملبوسني مفادها 

،إن فيف العقوبة"التكوين مفتاح إلعادة اإلدماج يف اجملتمع، هذا أوال، واثنيا االستفادة من خت
جمتمعنا اليوم أصبح ال يتقبل السجن أبدا وتبدأ عملية إدماج السجني قبل مغادرته ألسواره من خالل 
مصاحل التأهيل وإعادة اإلدماج اليت تعمل على هتيئة جو تربوي نفسي يسهل قضاء فرتة االعتقال.  

ي حيس املفرج عنه ابالستقرار على كما حياول املتدخلون حل بعض املشاكل العائلية أو االجتماعية ك
األقل داخل البيت، ألن مشروع إعادة إدماج النزيل عن طريق التأهيل املهين يهدف ابألساس إىل 
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معاجلة بعض املشاكل االجتماعية اليت تكون هلا انعكاسات سلبية قبل اإلفراج، وحسب الباحث 
مرتبط بثقافة الفرد ومبعايريه  ، " تقبل السجني داخل اجملتمع27إدريس آيت حلواالجتماعي 

االجتماعية، وابلتايل فهو رهني بتحوالت اجتماعية عميقة داخل اجملتمع اجلزائري، وهلذا يطرح آيت 
حللو تساؤال حول مد. توفر الشروط االجتماعية والنفسية والرمزية داخل اجملتمع اجلزائري حىت أيخذ 

تتوفر حسب رأيه إال ابلرجوع إىل املخيلة الثقافية  جبدية قضااي إدماج السجناء السابقني؟ شروط لن
من الضرورة تتبع مسار السجني قبل أن “اجلماعية السائدة ويستطرد الباحث االجتماعي موضحا 

يدخل السجن، مث يف السجن، مث بعد قضاء فرتة العقوبة. أكاد أقول أن األمر سيستحيل إذا مل تتوفر 
إذا كان اجملتمع يرفض السجن  مؤكدا أنه " ”. راك الكلياإلد“هذه الشروط املرتبطة مبفهوم 

 .كمؤسسة فبالتايل، من البديهي القول إنه يرفض السجني أيضا"

أنه يف اجلزائر يوجد فراغ فيما يتعلق ابملؤسسات اجملتمعية اليت تساعد  آيت حلو"وهنا يوضح "     
ي يسهل حياة السجني وميكن من السجني على االندماج، ألن اجملتمع املدين حسب نظرته هو الذ

خلق جسور تواصل بني السجني وأسرته، ومساعدته على إجياد التوازن النفسي. وكذلك إقناع 
 السجني ابلكف عن السلوكات الشاذة لديه اليت أدخلته إىل السجن".

إن بيئة السجن وظروفه االجتماعية والثقافية اليت يتم فيها تالقح أسباب عدم االندماج:     
هذه الوجوه النفسية واالجتماعية من الصواب ال تنكر، ولكن ما يعنينا وحنن ،لالحنرافات اإلجرامية 

يف حديثنا عن اإلدماج وخطته االصالحية هو معرفة وجه أساسي من الصواب يف املسألة. ذلك أن 
احنراف اإلدارة  من بني األسباب الرئيسية املؤدية إىل االحنراف واالنغماس يف مستنقع اجلهل والرذيلة

 السجنية عن الوجهة الصحيحة للوظيفة الرتبوية والتعليمية، وانشغاهلا بصغائر األمور وتزيني الواجهة. 

تظل أي خطة قاصرة، مهما تنوعت قوانينها املنظمة ومراسيمها التطبيقية، ما دامت اجلهة املركزية وقد 
وي استهالكي. فإذا كان نداء السجني إىل احلالية اليت تدير السجون مستلبة الذات، ذات منط ترب

اإلدماج والتأهيل غريبا عن مسعه، وال جيد صد. يف نفسه، فينبغي اهتام مضمون اخلطة اإلصالحية 
 (28وابعثها املزيف الذي متج الفطرة صوته، لبعده عن أصول الفطرة اإلنسانية.

املساجني داخل السجن  رعاية جمال يف فائقة أولوية إعطاء على دليل خري النروجيية التجربة ولعل
 االجتماعي التكامل فرصة الفئة هلذه وفرت حيث والتأهيل اإلدماج إسرتاتيجية خالل وخارجه من

 املهين. التأهيل إىل اليت يدخل فيها السجن إىل غاية خروجه املرحلة من ابتداء

 أساليب إعادة التبية و اإلدماج االجتماعي للمحبوسني - 8        
مادام أن اإلنسان و نتيجة للعوامل العضوية و النفسية و للمؤثرات و العوامل اخلارجية يكـون      
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جمربا على ارتكاب اجلرمية ، و ابلتبعية تستوجب إنزال تدبري احرتازي لدرء اخلطورة الكامنة يف شخصه 
جتماعي اليت اند. هبا و هو تدبري يتجـرد من اإليالم الذي تتميز به العقوبة ، إىل فكرة الدفاع اال

و اليت مفادها أتهيــل الشخص املنحرف ابلشكل الذي يتكيف به مع اجلماعة  جراماتيكا و انسل""
، و هذا استنادا إىل فكرة 29عن طريق انتزاع دوافـع الشر من نفسه و استعادته أخالقيا و اجتماعيا 

تعد جمرد واقعـة فردية يتحملها اجلاين مبفرده  التضامن االجتماعــي يف حتمل املسؤولية عن اجلرمية اليت مل
، بل ظاهرة اجتماعية يتحمل اجملتمع قسطا من املسؤولية يف وجودها ملا فيه من ظـروف و متناقضات 
دفعت أحد أعضائه إىل السلوك املنحرف، لذا يقع واجب عليه إبعانة احملكوم عليه على إعـادة 

م و إصالحه و تقييمه حىت يكون أهال لالندماج يف اجملتمع و هتذيب اجملر 1اندماجه يف اجملتمع )  
،  30وعلى صعيد اهلياكل و املوارد البشرية و جتسيدا لسياسة إعادة اإلدماج االجتماعي للمساجني

مت إطالق برانمج بناء مؤسسات جديدة مصممة مبا يتفق و املعايري املطلوبة يف جمال حقوق اإلنسان 
رانمج تكوين موظفي إدارة السجون مبا يتماشى و متطلبات املعاملة العقابيـة إضافة إىل إعادة تكييف ب

احلديثة يف إطار عصرنة التسيري اإلداري و املايل للمؤسسات العقابية و ترقية النشاطات الرتبوية و 
 الصحية و النفسيـة للمحبوسني قصد حتضريهم إلعادة إدماجهم اجتماعيا.

 :  05/04إلدماج االجتماعي للمساجني يف ظل القانون أساليب و آليات إعادة ا-8-1 

لقد نظم املشرع اجلزائـري أساليب و طرق إعادة الرتبية و اإلدماج االجتماعي للمساجني يف الباب 
: إعادة التبية واإلدماج يف البيئة املغلقة أي و قسمها إىل مرحلتني  05/04الرابـع من قانون 

ابعتماد وسائل ختتلف ادة التبية واإلدماج خارج البيئة املغلقة داخل املؤسسة العقابية ، و إع
ابختالف مرحلة االحتباس ، و جعلها ختضع لرقابة هيئات قضائية تسهـر على متابعتها و دعم آليات 

 31إعادة تربية احملبوسني إلدماجهم اجتماعيا.

 ملغلقةأساليب إعادة التبية و اإلدماج االجتماعي يف البيئة ا -8-1-1   :

إن السجني يتخـــذ يف السجن عدة مظاهر للتعبري عما خيتلج يف نفسه سواء ابللفظ كالثرثرة و      
النميمة و التلفيـق عن طريق خمالطة املساجني اجلدد الذين يزودونه أبخر أخبار العـامل اخلارجي ، أو 

 الداخلي فيتخلـــى عن عن طريق االتصال مبن سبقه إىل السجن و الذين يزودونه أبخبار العامل
الشخصية اجلماعية اجلديدة ابلتقليد و سواء  32الصفات الشخصية و الطبائـع الذاتية و يذوب يف

ابلكتابة أين جيد السجني خمرجا للتنفيس عن حياته املاضية أو معاانته احلالية و عواطفه فيسلمها إىل 
فسه ، و قد يعرب السجــني ابلكتابة شاكيا األخصائي النفساين قصد االطالع عليها أو حيتفظ هبا لن

ملدير السجن أو ألي موظف خمتص و حىت للمنظمات الوطنية و الدولية للصعوابت اليت يعاين منهـا 
داخل السجن ، و يف حاالت أخر. يقوم ابخلربشة على الطاوالت و الكراسي و املراحيض و 

حد احلراس أو لتحديد مواعيد مشفرة و إشارات الفناءات لتمرير رسائل معينة كالوشاية مبسجون أو أب
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 .غرامية.

كما قد يتخذ السجني وسائل أخر. للتعبري كاإلضراب عن الطعام حماوال جلب أنظار مسؤويل 
السجن و السلطات القضائية ملشاكله و التأثري عليهم لإلسراع يف اختاذ إجراء معني لصاحله ، و قد 

 .النتحار كرسالة إنذار حلالة اليأس اليت يعيشهايلجأ إىل تشويه جسمه و حماولـــة ا

إضافة إىل كل ما سبق ، هناك أمناط اتصال أخر. تصدر عن السجني تساعد األخصائي النفساين 
، و 33على مراقبة و معرفة مرجعية سلوكــه كالتعبري و االرتسام الوجهي مثل الضحك و احلزن 

ز املكاين كاملكوث يف مكان واحد مدة طويلة و حىت حركات اليد كالرفـض و الوداع و استعمال احلي
اخنفاض و ارتفاع الصوت و االهتمام ابلنظافة أو التفريط فيها ، فهي كلها دالالت حلاالت نفسية 
يريد السجني من وراءها احلصول على العالج املناسب من هنا فالتوجه التحديثي ملفهوم العقوبة يويل 

بوسني و إعادة إدماجهم يف اجملتمع ، و ما من شك أن القراءة اجلديدة أمهية ابلغة ملسألة إصالح احمل
اليت جاء هبا قانون تنظيم السجـون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني اجلديـد ميثل عصارة ما 

ع وصلت إليه القوانني و األنظمة املقارنـة يف املعاملة العقابية احلديثة ، ال سيما تكريسه ملبــادئ الدفا 
االجتماعي اليت جتعل من تطبيق العقوبة وسيلة حلماية اجملتمع و اجلاين معا ،عن طريق إعادة تربيته مث 

 . إعادة إدماجه يف اجملتمع
  أساليب إعادة التبية و اإلدماج االجتماعي خـارج البيئة املغلقة-8-1-2      

تماعي للمساجني خارج البيئة املغلقة يف تناول املشرع اجلزائري أساليب إعادة الرتبية و اإلدماج االج
تكملة لنظام البيئة املغلقة و قسمها إىل نظام الورشات  05/04من قانون  111إىل  100املـواد من 

اخلارجية ، نظام احلريـة النصفية و مؤسسات البيئة املفتوحة. و هي أساليب تقرب احملبوس من نظام 
مبدأ الطاعة دون جلوء إدارة املؤسسة العقابية إىل استعمال  احلياة احلرة ، و تقوم على أسـاس قبوله

أساليب الرقابة املعتادة ، و على شعوره ابملسؤولية اجتـاه اجملتمع الذي يعيش فيه ، و تنبئ عن حتسن 
سلوك احملبوس و جتاوبه مع برامج إعادة التأهيل ما جيعل إدارة املؤسسـة العقابية تعامله بثقة وابلتايل 

فيذ برانمج إصالح العدالة يعد أولوية وطنية ابعتباره ركنا أساسيا يف بناء دولــة احلق و القانون ، فإن تن
هذا اإلصالح الذي أوىل أمهية قصو. لعصرنه قطاع السجون من خالل رسم معامل سياسة عقابية 

 .34حديثة تواكب مسارات األنظمة الدولية املتطورة يف هذا اجملال

و بعد التحول الذي عرفته السياسة العقابية احلديثة و اليت ترجح كفـة إعادة الرتبية و من هذا املنطلق 
و اإلدماج االجتماعي للمحبوسني ضمن اجملتمع جمددا ، مبا يضع حدا لسياسة احلبس من أجل 

أجل العقاب إذ هي سياسة غري جمدية و عقيمة من حيث أهنا ال تفضي  35احلبس و العقاب من
ك احملبوس مبا حيقق اندماجه بنجاح يف اجملتمع و يضع حدا لظاهرة معاودة اجلنوح و إىل تغيري سلو 

اإلجرام يف سبيل ذلك ، شرع املشرع يف إدخال إصالحات على املنظومة العقابية مشلت اجلوانب 
القانونية و التنظيميــة و اهليكلية و يف مقدمتها صدور قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج 36



ىل الإدماج و التأأهيل دماج املساجني من الإقصاء و الهتميش اإ  أأ.بلميلود محمد الأمني و أأ. غنية بلعريب       اسرتاتيجيات اإ

 
 

114 

 

        2016 ديسمرب      02العدد  01لد اجمل
  

السياسيةللدراسات القانونية و  البيبانجملة   

  37. 72/02و الذي ألغى األمر رقم  05/04تماعي للمحبوسني رقم االج

  38الرعاية الالحقة بعد اإلفراج عن احملبوس -9         

غالبا ما يواجه احملبوس املفرج عنه حديثا صعوابت و عقبات و ظروف قاسية تعيقه يف اندماجه جمددا 
اجملتمع ، و هذا ما يسمى أبزمة اإلفراج أو أزمة  يف اجملتمـع و االخنراط يف احلياة العملية كبقية أفراد

 .1الثقة بني احملبوس املفرج عنه و بني الناس يف قبوله بينهم أو رفضهم له 

من جمموعة قواعد احلد األدىن ملعاملة املساجني "جيب أن  80و هذا ما نوهت إليه روح القاعدة 
  ."سجون عقب اإلفراج عنهتوجـه العناية ابتداء من تنفيذ العقوبة إىل مستقبل امل

و على هذا األساس ،فمن الضروري أن يتحمل اجملتمع املدين مسؤوليته يف حماربة اجلرمية و القضاء 
على مسبباهتا إذ أن واجب اجملتمع ال ينتهي ابإلفراج عن املسجون ، و لذلك جيب أن توجد هيئات 

ية الحقة فعالة هتدف إىل تقليل التحامل حكومية أو خاصة قادرة علـى مـد املسجون املفرج عنه برعا
  عليه و إىل إعادة أتهيله االجتماعي 

و هذا ما يؤكد أن عملية إعادة تربية و إدماج احملبوس اجتماعيا هي عملية متكاملة و متواصلة ، 
ذلك أن الرعاية الالحقة تدخل ضمن مضمون املعاملة العقابية احلديثة ،خاصة و أهنا تكمل هدف 

املتمثل يف إصالح و إعـادة اإلدماج و هي املرحلة الثانية من جممل مضمون عملية اإلدماج  العقوبة
منه على أن " تؤسس  114،و الـذي نص يف املادة  05/04احلديثة اليت أقرها تنظيم السجون 

مساعدة اجتماعية و مالية متنح للمحبوسني و املعوزين عند اإلفراج عنهم" و قد صدر قرار وزاري 
رتك حيدد طريقة و كيفيات تنفيذ إجراء منح املساعدة االجتماعية و املالية لفائدة احملبوسني مش

  :املعوزين عند اإلفراج عنهم و مبوجبها يتحصل احملبوس املعوز على

  ... مساعدة عينية: ألبسة، أدوية -أ

  . دج 2000مساعدة مالية : نفقات النقل و احملددة ب  -ب

طرف احملبوس املستفيد منها و يتعني على مدير املؤسسة العقابية إعداد تقارير  و يتم إعداد ملف من
 سنوية مفصلــة تتضمن حصيلة املساعدات االجتماعية و املالية و ترسل إىل السلطات الوصية 

  .() إدارة السجون

ملشرع إىل جانب املساعدات و التربعات اليت يتلقاها احملبوس عند اإلفراج عنه و حرصا من ا-ج
اجلزائري على إزالة العقبـات و الصعوابت اليت تواجه املفرج عنه من نفور أفراد اجملتمع عنـه، بسبب 
سوابقه اإلجرامية و احتقـاره و يرفضون قبوله يف أي مهنة أو عمل مما يسبب هتميشه و معاودته 

سة عمومية تقوم من القانون أعاله على إنشاء مؤس 115االحنـراف و اإلجرام ، نص يف املادة 
  .بتشغيل اليد العاملة العقابية

مستفيدا خالل شهر  83و قد بلغ عدد املفرج عنهم املدجمني يف إطار األنشطة ذات املنفعة العامة 
  .2006أفريل 
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و من هنا وما مت تقدميه من توضيح حول مضمون عملية اإلدماج ، أبهنا تبدأ إبخضـاع احملبوس خالل 
لبة للحرية إىل نظام عالجي ابلرتكيز على جمموعة من التدابري اجلزائية و االجتماعية تنفيـذ عقوبته السا

و الرتبويـة و النفسية و الطبية داخل املؤسسة العقابية و مواصلة العملية إىل ما بعد إطالق سراحه 
تضمن قانون إبمداده ابلرعاية الالحقة نقول وأنه إىل جانب تعزيز أساليب إعادة الرتبية و اإلدماج ، 

تنظيم السجون و إعادة اإلدمــاج االجتماعي للمحبوسني ترتيبات لتطبيق العقوابت على مستوايت 
خمتلفة ، و يتيح التعاطي فرداي مع احلاالت و تكييف العقوابت ألسباب استثنائية إنسانية و تربويـة و 

 :يدة نتعرض إليها كما يليصحية من خالل متكني احملبوس من التمتع أبنظمة إعـادة اإلدماج اجلد

أن عملية إعادة تربية و إدماج احملبوسني اجتماعيا جتد إطارها الفعال خالل مرحلة سلب احلرية، أي 
داخل الوسط املغلق ابعتباره املكان املناسب إلخضاع احملبوسني ألساليب املعاملة العقابية احلديثة ، 

يات مادية و بشرية هائلة جتعل من تطبيق برامج إعادة حبكم ما تتوفر عليه املؤسسة العقابية من إمكان
الرتبية و اإلدمـاج االجتماعي املستحدثة مبوجب القانون اجلديد ، و اليت ترجح كفة اإلصالح و إعادة 
اإلدماج و التأهيل عن طريق تغيري و توجيه سلوك احملبوسني إىل ما يفيد إعادة إدماجهم ضمن اجملتمع 

 اسرتجاع حريتهم.بعد إطالق سراحهم و 
 اخلامتــــة:   

 بظاهرة هتميش األفراد خرجيي السجون وكيفية تتعلق هامة إشكالية طرح حول حبثنا متحور لقد     

 حياة إىل االجتماعية الفئة هبذه االرتقاء اإلدماج بقصد إسرتاتيجية خالل من الظاهرة هذه من احلد

        الكلي. االجتماعي النسق يف اإلجيابية املسامهة على قادرين فاعلني اجتماعيني أهنم ابعتبار أفضل،
فقضية استعادة السجني حلريته، ال تعين ابلضرورة، أن هذا األخري إبمضائه للعقوبة احملكوم  إذن     

هبا وراء القضبان سيتمكن من التخلص من عبء اجلرمية ومن تكاليفها احلاطة ابلكرامة، فكثريا ما 
إطالق سراحه للنظرات املزدرئة والشامتة من طرف اآلخرين، فتصبح لديه فكرة يتعرض السجني بعد 

إعادة االندماج يف اجملتمع صعبة املنال، وحلم رد االعتبار لنفسه وحميطه األسري ابخلصوص جمرد وهم 
ال يستقيم مع جمتمع ال يرحم. فالنظرة الدونية اليت تبخس من قدر وقيمة اإلنسان جملرد سابقه سجنية 
يف حياته،هي نفسها النظرة اليت قد تدفع أي سجني غادر املعتقل، ومل يتسلح ابلعزمية القوية، للعودة 
مرة أخر. إىل السجن. إال أن هناك حاالت متكن فيها أشخاص عانقوا احلرية بعد جتربة السجن 

ادة ومعاانته، من احلصول على الدعم واملساندة من طرف مجعيات مدنية أخذت على عاتقها إع
أتهيل السجني بعد خروجه من مؤسسات اإلصالح وإعادة إدماجه يف اجملتمع، وذلك من خالل 

 الرفع من معنوايته خلوض معركة احلياة الكرمية وعدم العودة للسجن. 
له  املخول اجملتمع مكوانت خمتلف على كبرية حتدايت يطرح فمصطلح األفراد املساجني أصبح     

 اليت والتشريعات القوانني سن مثل الفئة، هذه أمور خمتلف وتدبري وأتهيل جإدما  اسرتاتيجيات بوضع

 إقصاء دون واحلرايت احلقوق بكافة التمتع فرص يتيح الذي ابلشكل تطبيقها ومراقبة حقوقهم تضمن
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 متييز. أو
وابلتايل فإدماجهم حيتاج إىل أدوات وإىل إبداع طرق جديدة متكن من إعطاء فرص أكرب     

اج االجتماعي والنفسي هلؤالء الشباب وخاصة أن فكرة السجن كانت دائما إطارا مغلقا لالندم
يدخله اإلنسان وال خيرج منه إال بعد استعادة احلرية، لكن اإلصالح يعد فرصة هلؤالء الشباب 

 ابلعودة. 

ية، فكيف نعيد إدماج آالف ممن حكم عليهم ابملؤبد واإلعدام ومن دوهنما من األحكام القاس   
ضحااي الفقر العويص والبطالة والبؤس والظلم الضارب يف أعماق اجملتمع؟ نعدهم ومننيهم ابالندماج 
يف اجملتمع بعد أن يشيخوا يف ظلمة الزانزن، أم نرتكهم أحياء معذبني خلف األسوار فيسرتيح من 

 احنرافهم؟

 اهلوامش:
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 130،ص2004لبنان، بريوت العريب، االنتشار مؤسسة األوىل، الطبعة ،واألندلس املغرب بالد يف الرقر  بنمليح: عبد االله -17
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 للدراسات القانونية و  السياسية البيبانجملة          2016 ديسمرب –الثاينالعدد       

 ماية القانونية لطأطفال اجملندين أثناء النزاعات املسلحةاحل          

 -دراسة على ضوء القانون الدويل اإلنساين -

 ملعب مرمي                                                                
 أستاذ مساعد قسم ب                                                                       

 02جامعة حممد ملني دابغني سطيف                                                                
 امللخص:

اجملتمع الدويل اليوم متهم ابرتكابه أخطر جرمية حبق البشرية مجعاء، بقتله ألحالم األطفال يف     
 مقابر احلروب املسلحة من خالل الزج هبم يف صفوف القوات املسلحة كمحاربني.  مهدها ودفنها يف

لذلك جاءت هذه الدراسة لتسّلط الضوء على مسببات هذه الظاهرة، مرورا ابألسس القانونية     
اليت تقوم عليها احلماية القانونية هلم، من خالل خمتلف النصوص القانونية اليت حتظر جتنيد األطفال، 

دد مبادئ احلماية املقررة يف حالة وقوع األطفال اجملندين كأسر. حرب. لكن وضع النصوص وحت
القانونية ال يوفر احلماية الكافية هلذه الفئة، هلذا جاءت هذه الدراسة لتبنّي إسهامات كل من األمم 

 املتحدة، وجلنة الصليب األمحر يف توفري املزيد من احلماية.
 ق الطفل، التجنيد، النزاعات املسلحة، احلماية، أسر. احلرب.حقو الكلمات املفتاحية: 

Résumé : 

La communauté international est actuellement accusée d’avoir commit 
de grave crimes contre l’humanité en enterrant les rêves des enfants 
dans les cimetières des guerres qui les implique comme belligérants. 

A cet effet la présente étude met en lumière les causes de ce phénomène 

des enfants  et ce travers la consultation des instruments juridiques qui 

interdisent le recrutement des enfants a des fins militaires et qui 

déterminent la protection de ceux-ci entant que péroniers de guerre. ce 

pendant, les textes n’assurent plus la protection suffisante ce qui a 
amené le présent article a mettre l’accent sur la contribution des nations 
unies et celle du comité de la croix rouge dans la mise en œuvre d’une 

protection plus large.      

Mots- clés  
Les droit de enfant, le recrutement, conflits armés protection, 

prisonniers de guerre. 
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 مقدمة:

يرجع إىل عدم النضج العقلي والبدين له وهو ( 1) مما ال شك فيه أن االهتمام املتزايد حبقوق الطفل     
مهية ابلغة للطفل على الصعيد الدويل والداخلي. فمع والدة كل طفل يف أي ما جعل الدول تويل أ

مكان يف العامل، تتجدد آمال بين البشر وأحالمهم. ومما الشك فيه أن الطفولة هي نواة املستقبل فهم 
 صانعوه، وهم ثروات األمم واألمل املنشود الذي تتطلع إليه يف حتقيق أهداف املستقبل. 

فولة ابألمس واليوم تعاين يف صمت من خمتلف االنتهاكات اجلنائية الدولية حلقوقهم غري أن الط    
خاصة يف ظل النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية فتعترب ظاهرة جتنيد األطفال يف النزاعات 
املسلحة هي أشد الظواهر أتثريا على حقوق األطفال منذ القدمي، فقد كانت بعض اجملتمعات تريب 

كان األطفال   -على سبيل املثال-هلا هبدف جعلهم جنودا يف املستقبل ففي مدينة "إسبارطة" أطفا
عند والهتم يوضعون يف مياه النهر الباردة، فإذا استطاعت أجسادهم الضعيفة حتمل هذا الوضع 

 إذ ال -برأي أهلهم–استحقوا احلياة كجنود أشداء يف املستقبل وإذا حدث العكس فاملوت أفضل هلم 
أما حاليا  (2)جيوز تربيتهم من حيث أن احلياة ال تليق إال ابألقوايء يف ما بعد على أن يكونوا حماربني.

فتعرف هذه الظاهرة انتشارا رهيب يف خمتلف قارات العامل خاصة يف إفريقيا كالعراق، سوراي 
فل ط 1100استطاع تسخري أكثر من  2015والسودان،... حيث يذكر أن تنظيم داعش ومنذ 

سوري  يف املناطق الواقعة حتت سيطرته يستعملهم كانتحاريني من خالل تفجري أنفسهم يف سيارات 
 (3)مفخخة.

ولعل األسباب اليت تدفع ابألطفال للزج هبم يف صفوف القوات املسلحة ترجع ابألساس إىل عدة     
وتقدير ومنها ما هو عقائدي أسباب منها ما هو ثقايف وبيئي من أجل االرتقاء يف اجملتمع ونيل مكانة 

أو ديين، غري أن أهم هذه األسباب على اإلطالق هي األسباب االقتصادية فالبقاء على قيد احلياة 
وأتمني الغذاء واملأو.  للطفل ولعائلته متوقف على اخنراطه يف صفوف املقاتلني.  ويرتتب على جتنيد 

سنة وتدريبهم يف  18نيد األطفال دون سن األطفال العديد من املخاطر اليت تلحق هبم، إذ أن جت
املؤسسات العسكرية يعرض سالمتهم العقلية والبدنية للخطر إابن الصراعات املسلحة، ويصرفهم 

 التجنيد عن تربيتهم العائلية. 
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ففي الوقت الذي يفرتض أن ينشأ فيه الطفل ويفهم احلياة بصورة واضحة، ينشغل ابلعمل      
معظمه يعاين من آاثر سيكولوجية خطرية يف اآلجال الطولية مما جيعل من كما أن   (4.)العسكري

القانون  كيف ساهمإدماجهم يف اجملتمع أمرا ابلغ التعقيد وهذا ما دفعنا إىل طرح اإلشكالية التالية: 
تفرعت عنها جمموعة من الدويل اإلنساين يف محاية األطفال اجملندين أثناء النزاعات املسلحة؟ 

  :األسئلة
 ما هي أسباب انتشار ظاهرة التجنيد لألطفال يف النزاعات املسلحة؟

 ما هي أسس ومبادئ محاية األطفال اجملندين واملعتقلني أثناء النزاعات املسلحة؟
ما هو دور األمم املتحدة وجلنة الصليب األمحر يف توفري احلماية القانونية الالزمة لألطفال أثناء 

 النزاعات املسلحة؟
 البحث من دراسة وحتليل الفرضيات التالية: وينطلق

 األسباب االقتصادية هي الدافع األساسي والرئيسي لتجنيد األطفال.-
 هناك آليات تشريعية دولية أسست حلماية األطفال اجملندين يف النزاع املسلح.-
األمم   ها فاعليةهناك آليات مؤسساتية دولية لعبت دورا يف محاية األطفال اجملندين، من أبرزها وأكثر -

  املتحدة وجلنة الصليب األمحر.
 وتقسيم البحث جاء كاآليت: 

 أوال: ظاهرة جتنيد األطفال وإشراكهم يف النزاع املسلح.
 أ: تعريف الطفل اجملند.

 ب: أسباب جتنيد األطفال يف النزاعات املسلحة.
 اثنيا: حظر جتنيد األطفال يف النزاعات املسلحة.

 حلظر جتنيد األطفال يف النزاعات املسلحة. أ: اجلهود الدولية
 ب: الوضع القانوين لألطفال املشاركني يف األعمال العدائية.

 اثلثا: آليات محاية الطفل اجملند يف القانون الدويل اإلنساين.

 أ: دور األمم املتحدة يف محاية الطفل اجملند زمن النزاع املسلح.
 لطفل اجملند زمن النزاع املسلح.ب: دور جلنة الصليب األمحر يف محاية ا

 أوال: ظاهرة جتنيد األطفال وإشراكهم يف النزاع املسلح

ال يزال األطفال خيضعون للتجنيد على يد القوات املسلحة، وصار جتنيدهم مشكلة إنسانية يف     



  -دراسة عىل ضوء القانون ادلويل الإنساين-امحلاية القانونية للأطفال اجملندين أأثناء الزناعات املسلحة        ملعب مرميأأ/ 

 

 
 

121 

 

        2016 ديسمرب      02العدد  01لد اجمل
  

السياسيةللدراسات القانونية و  البيبانجملة   

ل، والقيام العقود القليلة املاضية حيث ينتهي األمر هبم إىل محل السالح واملشاركة املباشرة يف القتا
أكثر عرضة للتأثري السليب نتيجة  ويعد األطفال (5)أبدوار داعمة كجمع املعلومات والتجسس...

احلاجة أو الفقر أو اإلنتقام أو اإلحساس ابملسؤولية والرجولة فهذه األسباب تؤدي إىل تزايد هذه 
 الظاهرة وتتزايد معها ضحااي النزاعات املسلحة

 أ: مفهوم الطفل اجملند:

سوف يتم الوقوف على تعريف الطفل اجملند من خالل حتديد املقصود به ، مث تطرق إىل مشكلة      
جتنيد الفتيات والوقوف على مسات الطفل اجملند ابإلضافة إىل حتديد سن الطفل املقاتل يف القانون 

 الدويل.

 تعريف الطفل املقاتل:-1

اثئق الدولية اليت حظرت جتنيد األطفال واشرتاكهم مل يرد أي تعريف للطفل املقاتل يف أي من الو      
يف النزاعات املسلحة ال يف القانون الدويل اإلنساين وال يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان حيث 
اكتفت  بتحديد احلد األدىن لسن التجنيد واالشرتاك يف األعمال العدائية، مما قد يفهم أبن الطفل 

ل البالغ مىت انطبقت عليه الشروط املنصوص عليها يف القانون الدويل. غري يعترب مقاتال مثله مثل املقات
 أن ذلك ال مينعنا من االستعانة ببعض التعاريف الفقيهة أو تلك الصادرة عن املنظمات الدولية:

هو أي شخص حتت سن الثامنة عشر يكون فردًا يف أي نوع من فوفقا ملبادئ كاب اتون "    
القوات املسلحة النظامية أو غري النظامية أبي صفة أو وظيفة كانت، مبا يف  اجلماعات املسلحة أو

ذلك الطباخني واملراسلني، واملرافقني هلذه اجلماعات، الذين تتعد. صفتهم االجتماعية كوهنم أعضاء 
يف أسرة. ويشتمل هذا أيضًا على الفتيات اجملندات ألهداف جنسية والزواج القسري فهو ابلتايل ال 

 (6.)أن محل سالحاً"  فقط إىل الطفل الذي حيمل سالحاً أو سبق لهيشري

ويعرف كذلك أبنه " كل ذكر أو أنثى مل يتم الثامنة عشرة من العمر، جند بقصد إشراكه يف    
وجاء يف مبادئ ابريس بشأن اشرتاك األطفال  (.7) األعمال القتالية أو غريها من األعمال للقيام هبا"

أي شخص دون الثامنة  "الطفل املرتبط بقوة مسلحة أو مجاعة مسلحة"سلحة يف النزاعات امل
عشرة من عمره جند أو استخدم، حاليا أو يف املاضي، من قبل قوة مسلحة أو مجاعة مسلحة، أاي  

األطفال واألوالد والبنات  -على سبيل الذكر ال احلصر-كانت املهام اليت اضطلع هبا، مبا يف ذلك 
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ربني أو طهاة أو محالني أو سعاة أو جواسيس أو ألغراض جنسية. وال يقصد هبا املستخدمون كمحا
ومن التعريفات اليت  (8)فقط األطفال املشاركون أو الذين سبق أن شاركوا مباشرة يف أعمال قتالية. 

جاءت هبا املنظمات الدولية ما أوردته املفوضية األوروبية حلقوق اإلنسان بشأن مصطلح اجلنود 
سنة وسبق أن شاركوا مباشرة أو غري مباشرة  18ل هم " األشخاص الذين مل تتجاوز أعمارهم األطفا

وما أورده االئتالف العاملي لوقف استخدام اجلنود األطفال " أي  (9)يف الصراع العسكري املسلح" 
شخص حتت سن الثامنة عشرة من العمر ويكون عضوا أو مرافقا للقوات املسلحة أو اجملموعات 

سلحة سواء وجد أم مل يوجد نزاع مسلح، فالطفل اجلندي يؤدي مهام ترتبط ابملشاركة املباشرة امل
وعليه فاشرتاك األطفال يف  (10)ابلقتال أو مهام عسكرية مثل التجسس أو التخريب أو التدمري" 

 مباشر النزاعات املسلحة يكون حبسب القانون الدويل على نوعني اشرتاك مباشر أو فعلي واشرتاك غري
 يف األعمال العدائية.

املشاركة املباشرة يف األعمال العدائية: وهي اليت تنطوي على عالقة سببية مباشرة يف النشاط        
والضرابت اليت يصاب هبا العدو ويف الوقت الذي يباشر فيه النشاط وحيثما يباشر، ويقصد من ذلك 

صابة أفراد القوات املسلحة للخصم ومعداهتا بصورة األعمال احلربية اليت يستهدف طابعها أو هدفها إ
 (11.)ملموسة

أما املشاركة غري مباشرة فهي كل األعمال خالف ملا ذكر يف املشاركة املباشرة كاملشاركة يف      
األنشطة العسكرية ذات الصلة ابلقتال، كأعمال االستكشاف، التجسس، التخريب واستخدام 

يف نقاط تفتيش عسكري وهذا ما كشف عنه استقراءان  لنظام روما األطفال كخديعة أو كسعاة أو 
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وكذا منظمات الدولية العامة يف جمال محاية األطفال حيث مت 
استخدام كلميت "استخدام" و"املشاركة" لكي يدخل يف إطار هذه اجلرمية املشاركة املباشرة يف القتال 

يضا يف األعمال العسكرية. غري أنه ال يدخل يف إطار هذه املصطلحات األنشطة اليت وكذا املشاركة أ
يظهر بوضوح أن ال عالقة هلا ابألعمال احلربية مثل إيصال األغذية إىل قاعدة جوية أو اختاذ  
األطفال خدما يف منزل أحد الضباط، كما يدخل يف إطار هذين املصطلحني استخدام األطفال يف 

 (12.)عم املباشر مثل نقل اإلمدادات إىل خطوط املواجهة أو أنشطة على خط جبهة القتالأعمال الد

 مشكلة جتنيد الفتيات يف النزاعات املسلحة:-2

ال تنجو الفتيات من التجنيد فهن أيضا يعملن كمحارابت يف أحناء متفرقة من العامل وابإلضافة       
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جلنسي واالغتصاب وقد يؤخذن كرفيقات أو كزوجات لقادة ألداء املهام القتالية تتعرضن لالستغالل ا
وغندا، سرياليون، حيث التقت هيومان رايتس ووتش الفتيات الاليت اجربن على أالتمرد كما حيدث يف 

احلمل من القادة مث أجربن على محل الرضع على ظهورهن والسالح لصد هجمات قوات األمن 
فتيات يف بعض البلدان الدعوات اليت تنادي ابملساواة بني ومن أسباب تنامي جتنيد ال (13)األوغندي

اجلنسني والتغريات اليت طرأت على طبيعة اخلدمات اليت حتتاجها اجليوش، واملطالبة بزايدة حجم 
القوات املسلحة  وغالبا ما تواجه الفتيات الاليت جندن للمضايقات اجلنسية حيث أظهرت دراسات 

 43.000ألف حالة اغتصاب يف صفوف  92نه مت اإلبالغ عن أ 2003-2001يف الفرتة مابني 
 saveوقد انتقد التقرير الصادر عن منظمة   (14)جندي متمركزين يف قوات سالح اجلو األمريكي. 

the children  الربيطانية عدم اهتمام اجملتمع الدويل مبشكلة جتنيد الفتيات كضحااي منسيني
ند عودهتم ال جيدون قبول من طرف أسرهم وينظر هلم على أهنم والرتكيز على الفتيان فقط، وأهنم ع
 (15)قذارات وحامالت لألمراض والعار.

 مسات الطفل اجملند: -3

، وقد ل السالح وعلى استعماله وتذخريةالطفل اجملند غالبا ما يكون شخصا مدراب على محالتدريب: 
حيث يدرب على األسلحة وأنواعها، ويعلم مير جتنيد الطفل مبرحلتني األوىل يلحق مبعسكر للتدريب، 

فنون القتال وقد يدرس بعض الكتب املتطرفة  متهيدا إلشراكه يف األعمال القتالية بصورة مباشرة. أما 
املرحلة الثانية يكلف فيها ببعض األعمال القتالية أو األعمال املتعلقة هبا كجمع املعلومات نقل 

 كالقتل وزرع املتفجرات.  الذخرية أو أعمال أكثر خطورة وجسامة

الطفل اجملند عامة يكون قد خاض جتربة قاسية وتعامل مع فئة من اجملرمني اخلطرين  قسوة التجربة:
الذين ال يقدرون الطفولة كما ويعد العنف والضرب املربح من أكثر األساليب اليت يلجا إليها اجلناة 

 من أجل جتنيد األطفال وتطوعهم.

و شخص عاش يف جمتمع اجلرمية وأتثر به ورمبا شهد ارتكاب بعض اجلرائم بل فه اخلربة املكتسبة:
 (16)لرمبا شارك يف ارتكاهبا.و 

 حتديد سن الطفل املقاتل يف القانون الدويل:-4

نصت العديد من االتفاقيات الدولية على منع الدول من جتنيد األطفال يف القوات املسلحة غري      
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اختالف كل من القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق أن هذه االتفاقيات عكست 
اإلنسان يف حتديد سن الطفل املقاتل بسبب انتشار ظاهرة النزاعات املسلحة. فهناك فريق ير. 
بضرورة رفع سن الطفل املقاتل إىل اثمنة عشر، ومنهم من ير. ترك حتديد سن الطفل املقاتل 

بب وجود اختالف يف الثقافات والدايانت فيما يطالب فريق آخر للتشريعات احمللية لكل دولة بس
 بتحديد سن اخلامس عشر سنة. 

: أشارت اتفاقية املدنيني إىل سن الطفل  ففي قانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل اجلنائي
اجملند وذلك من خالل  حظرها إرغام سلطات االحتالل األشخاص الذين هم دون سن الثامنة عشر 
من العمر القيام أبي عمل يرتتب عليه التزاما ابالشرتاك يف عمليات حربية أو إرغام األشخاص 
احملميني على اخلدمة يف القوات املسلحة أو املعاونة كما حظرت أي ضغط أو دعاية بغرض 

 (17.)تطوعهم

ملمكنة ملنع األطفال يلزم ابختاذ التدابري ا 1949مث جاء الربوتوكول األول والثاين التفاقية جنيف      
من دون اخلامسة عشر من عمرهم من املشاركة املباشرة يف األعمال احلربية مع تشجيع أطراف النزاع 
على جتنيد األكرب سننا من بني األطفال الذين يرتاوح عمرهم مابني اخلامسة عشر سنة والثامنة عشرة 

جتنيد  1988نائية الدولية املعقودة عام ومنع نظام روما األساسي اخلاص إبنشاء احملكمة اجل (18)سنة
األطفال دون اخلامسة من العمر إلزاميا أو طوعيا يف القوات املسلحة الوطنية، أو استخدامهم 

 (19)للمشاركة فعليا يف األعمال احلربية، وعدت خمالفة ذلك جرمية حرب.

منة عشر سنة من : فقد رفع سن الطفل املقاتل إىل اثأما القانون الدويل حلقوق اإلنسان
خالل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف املنازعات املسلحة 

 23ودخل حيز النفاذ يف  2000ماي  54والذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا 
مليا لضمان عدم اشرتاك الذي جاء فيه "تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املمكنة ع 2001فيفري 

أفراد قواهتا املسلحة الذين مل يبلغوا الثامنة من العمر اشرتاكا مباشرا يف األعمال احلربية، كما تكفل 
 (20)عدم خضوع األطفال الذين مل يبلغوا الثامنة عشر من العمر للتجنيد اإلجباري.

للقضاء عليها أكدت  كما أن اتفاقية حظر أسوا أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية
على أنه يشمل تعبري أسوا أشكال عمل األطفال يف مفهوم هذه االتفاقية التجنيد القسري أو 
اإلجباري لألطفال الستخدامهم يف صراعات املسلحة وابلتايل فهي حتظر ذلك ابلنسبة لألطفال دون 
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 (21)سن الثامنة عشر.

 سلحة:أسباب جتنيد األطفال واشتاكهم يف النزاعات امل-ب

إن األطفال السيما يف سن املراهقة ال يعرفون املخاطر النامجة عن العمليات العسكرية وأهنم يقومون -
أبعمال ومغامرات قد ال يقوم هبا اجلنود النظامني، كما أن األطفال يولعون ابلعمل العسكري 

 ( 22)ويعتقدون أبن هذا العمل  من األعمال البطولية اليت تنفذ رغباهتم 

د يكون التجنيد طوعيا أو اختياراي يف حالة الدفاع عن النفس فيكون االشرتاك يف القتال كوسيلة ق-
 (23)لكسب العيش ألن الغذاء والكساء يوفر يف معسكرات اجليش بصورة أفضل.

ميثل هؤالء األطفال هدفا سائغا للقائمني على احلرب ويستخدم القادة العسكريني أساليب عدة -
يف خمتلف أنواع احلروب عن طريق الرتغيب كاإلغراء بتوفري امللجأ والغذاء لألطفال  للزج ابألطفال

فيكون غالبا آمن وعادة ما أيتون من خلفيات فقرية أو من أسر شتتها احلروب فتكون تلك هي 
ففي كمبوداي مثال التحق كثري من األطفال ابجلماعات  (24.) الفرصة الوحيدة لبقائهم على قيد احلياة

سلحة يف الثمانينات لكي يضمنوا الغذاء واحلماية ألنفسهم ويف ليبرياي شوهد أطفال يف السابعة من امل
العمر حيملون السالح حسبما ذكر مدير الصليب األمحر الليبريي ) من حيمل البندقية حيصل على 

 طعامه(.

ء احلصول على املالبس واألكثر من ذلك ففي بعض املناطق يتربع األهل أبطفاهلم جليش املتمردين لقا
 (25)ووجبتني يف اليوم كما حيدث يف ماينمار مع جيش كارين.

وهناك أطفال يذكرون أهنم أرادوا املشاركة لينتقموا لذويهم الذين قتلوا أمام أعينهم يف احلرب أو -
سيما يف فالعقيدة هلا أثر فعال جدا ال (26) بدافع اإلستجابة أليديوليجيات إثنية أو دينية أو سياسية

مرحلة املراهقة عندما يكون األطفال يف مرحلة تكوين هويتهم الشخصية، فقد اخنرط األطفال يف 
احلياة العسكرية ألهنم يؤمنون مبا يقاتلون من أجله كالقتل من أجل احلرية السياسية أو العرقية أو قد 

ملسببات االجتماعية دور حيث تلعب ا (27)يكره من أجل حتقيق العدالة االجتماعية ومناهضة الفقر.
يف جتنيد األطفال مثل االنتماء العشائري والقبلي وتقدمي الوالء للقبيلة على االنتماء للوطن واإلحساس 
ابلفواق االجتماعية، وكذلك تلبية مسألة الثأر يف ثقافة العشائر، ضعف التسوايت واملالحقات 

 (28) احلكومية.
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ألطفال هو إضافة حقيقة يعوض هبا املفقودين والقتلى ويري القائمون على احلرب أن جتنيد ا-
واجلرحى يف صفوف قواهتم إضافة إىل ذلك فهم أقل استهالكا للغذاء أو أكثر طاعة ألوامر القادة 
ومن السهل التأثري عليهم وإخضاعهم إلرادة القادة  فلم يقتصر األمر على حد إغرائهم مبا سيوفر هلم 

خر. كأن يسمح هلم أبن يقوموا مبا يفعله البالغني كممارسة اجلنس وشرب الغذاء ومأو. ورمبا أشياء أ
 (29)اخلمر.

ومن األسباب اليت تؤدي إىل االشرتاك كذلك أن األطفال أصبحوا هدفا حمدد للقصف يف -
الصراعات األهلية العرقية اليت تدور بني جمموعات خمتلفة يف بلد واحد فيلجأ أطراف النزاع للتصفية 

اجلماعية حينما لن يكون قتل الكبار كافيا بل سيعمد كل طرف إىل القضاء على األطفال  واإلابدة
 1994ابعتبارهم جيل الغد حيث قال أحد القادة السياسيني يف هذا الصدد يف مقابلة إذاعية عام 

قبل نشوب العنف يف روندا " لكي تتمكن من قتل اجلرذان الكبرية عليك أن تقتل اجلرذان 
 (30)الصغرية".

كذلك من أسباب اشرتاك األطفال طول النزاع كما يف السودان فتتزايد معه احتماالت جتنيد -
األطفال وذلك بسبب تناقص القو. البشرية من جراء تزايد اخلسارة ابألرواح وتصاعد حدت 

س وهذا يدفع القادة العسكريني إىل اللجوء إىل األطفال حيث أن األطفال شديدو احلما (31)النزاع.
ومن السهل ختويفهم فيمكن التالعب إبحساسهم ليتحولوا إىل أدوات حرب، وهبذا يتصفون ابلقسوة 

 (32)والوحشية واالنصياع الكامل.

كما أن التطورات التكنولوجية وانتشار األسلحة السيما الصغرية منها فقد جعلتها خفيفة ابلقدر -
ر الذي يسمح له بتفكيكها وإعادة الذي يسمح لطفل صغري جدا أن يستخدمها وبسيطة ابلقد

 (33)تركيبها وكذلك زهيدة من حيث الثمن.

كما يزج ابألطفال إىل ساحات املعارك قسرا عن طريق اختطاف األطفال من ذويهم والفقر -
والدعاية اإليديولوجية، حيث يظل التجنيد القسري هو االجتاه األبرز يف أغلب احلاالت فعلى سبيل 

أثناء احلرب بني احلكومة واجليش الشعيب لتحرير السودان وردت أنباء تشري إىل  املثال يف السودان
اختطاف األطفال يف شوارع اخلرطوم وغريها من األقاليم وجتنيدهم ابلقوة يف قوات الدفاع  الشعيب 

كما حيدث يف كثري   (34)دون أخطار ذويهم مث إرسال معظم هوالء اجملندين الصغر إىل جهة القتال.
حلركات املعارضة يف سريالنكا، انغوال، موزنبيق وكذلك يف القوات احلكومية كما يف السلفادور، من ا
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 (35)واثيوبيا.

 اثنيا: حظر جتنيد األطفال يف النزاع املسلح:

تعرضت العديد من االتفاقيات الدولية إىل موضوع جتنيد األطفال وحاولت منح أقصى محاية      
حلرب، إما حبظر جتنيدهم أو حتديد سن معينة لتجندهم أم ومنح معاملة لألطفال إلبعادهم عن خطر ا

 خاصة عند أسرهم كجنود حرب وهذا ما سوف يتم عرض

 اجلهود الدولية حلظر اشتاك األطفال يف النزاعات الدولية: -أ

لقد عرف حظر ظاهرة جتنيد األطفال ومحايتهم تطور تناولته نصوص خمتلفة لذلك سنحاول أن      
 خص هذه اجلهود فيما يلي: نل

 :1977االهتمام الدويل بقضية جتنيد األطفال إىل غاية توقيع بروتوكول -1

إن فكرة حظر جتنيد األطفال يف األعمال العدائية ليست وليدة العصر احلديث، وال يرجع الفصل     
إلسالمي اإلنساين فيها ملفكري الغرب وحدهم بل أن املبدأ أساس من التقاليد املستقرة يف العرف ا

وإزاء تزايد أعداد األطفال املشاركني يف النزاعات املسلحة الدولية  (36)املعمول به يف احلروب أيضا 
وغري الدولية واليت راح ضحيتها خالل عقدي اخلمسينيات والستينيات من القرن املاضي حنو نصف 

اهرة التجنيد السالفة الذكر وكذا مليون طفل قتيل، وأمام انتشار املسببات اليت تدفع إىل شيوع ظ
والعديد من املواثيق منها إعالن حقوق الطفل أكد على  1949صمت اتفاقية جنيف األربع لعام 

ضرورة متكني الطفل ابحلقوق واحلرايت املقررة مبوجب هذا اإلعالن حيث تضمن اإلعالن عشرة 
طفال اجملندين يف الصراعات مبادئ خاصة حبماية الطفل دون أن توجد أي إشارة إىل محاية األ

 (37)املسلحة ويعد قصور من اإلعالن 

تناول مسألة  1968ماي  13أفريل إىل  22بعدها مت عقد مؤمتر طهران يف الفرتة املمتدة بني     
 1968ماي  13محاية حقوق اإلنسان يف النزاعات املسلحة وبناء عليه مت إصدار اعالن طهران يف 

اء واألطفال يف حاالت الطوارئ والنزاعات املسلحة مت التأكيد فيه على التزام وكذا إعالن محاية النس
وكذلك  1949واتفاقية جنيف  1925الدول اباللتزامات املرتتبة عليها طبقا لربوتوكول جنيف 

الصكوك الدولية األخر. املتصلة ابحرتام حقوق اإلنسان أثناء النزاعات املسلحة واليت تتيح ضماانت 
اية النساء واألطفال من خالل حظر قصفهم ابلقنابل، حظر استعمال األسلحة الكيماوية و هامة حلم
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البكرتويولوجية، جتنيبهم ويالت احلروب، اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان حظر االضطهاد، التعذيب 
  (38)م وكافة أشكال القمع واملعاملة القاسية والالانسانية وتقدمي املأو. والغذاء واملعونة الطبية هل

فتناول ابحلماية حقوق الطفل ابعتباره من السكان املدنني دون وجود أي إشارة حلماية الطفل اجملند 
طوعيا وخاصة اجملرب على االخنراط يف صفوف املقاتلني البالغني  وعليه فقد اهتمت اللجنة الدولية 

 (39.)للصليب األمحر هبذه القضية

ان الشغل الشاغل للجنة الصليب األمحر الرتكيز على تقييم واستقراء وبعد احلرب العاملية الثانية ك    
ما جاءت به احلرب الكونية من حتدايت جديدة أمام اإلنسانية ومن املالمح اجلديدة هو العامل 
املدجج أبسلحة مل يسبق هلا مثيل يف إطار اإلنسانية. لذا تركز معظم اهتمام اللجنة يف ذلك الوقت 

اليت كشفت  1924القانون الدويل اإلنساين وخاصة اتفاقية جنيف املؤرخة يف على مراجعة نصوص 
احلرب عن أوجه نقصها بكل وضوح ويف الواقع مل تنتظر اللجنة هناية األعمال العدائية ودعت اللجنة 

، مث عقد 1946الدولية إىل عقد اجتماع للجمعيات الوطنية لصليب األمحر واهلالل األمحر سنة 
واستنادا إىل أعمال هذين االجتماعني أعدت اللجنة  1947للخرباء احلكوميني سنة  اجتماع اثين

الدولية أربعة مشروعات إلتفاقيات وافق عليها املؤمتر الدويل السابع عشر للصليب األمحر يف اجتماع 
، مث املؤمتر الدبلوماسي الذي عقد يف جنيف بناءا على دعوة من 1948املنعقد يف استكهومل سنة 

حلكومة السويسرية حيث اعتمد هذا املؤمتر اتفاقيات جنيف األربع حلماية اجلرحى واملرضى ابلقوات ا
 (40)املسلحة ومحاية األشخاص املدنيني وأسر. احلرب.

 :1977حظر جتنيد األطفال على ضوء الربوتوكويل جنيف اإلختياري -2  

األطفال دون أن يرقى ذلك إىل مرتبة لقد حرص بروتوكول جنيف األول اإلضايف إىل حظر جتنيد     
التحرمي حيث " يلتزم أطراف النزاع ابختاذ كافة التدابري املمكنة اليت تكفل عدم اشرتاك األطفال الذين 
مل يبلغوا بعد سن اخلامسة يف األعمال العدائية بصورة مباشرة، وعلى هذه األطراف ابلتحديد االمتناع 

سلحة، وجيب على أطراف النزاع يف حالة جتنيد هؤالء ممن بلغوا سن عن جتنيد هؤالء ممن يف قواهتا امل
 (41)اخلامسة عشر ومل يبلغوا سن الثامنة عشرة أن تسعى إلعطاء األولوية ملن هم أكرب سنا "

من خالل حتليل هذه املادة يالحظ أنه يقع على عاتق الدول واجب ضمان عدم اشرتاك من هم      
ات العدائية بصورة مباشرة إذا تعلق األمر ابلتزامات املسلحة الدولية، سنة يف العملي 15دون سن 

ولكن يف حالة قيامهم مبثل هذه األفعال أو الرغبة يف اشرتاكهم، فالبد من إعدادهم ابلصورة 
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املالئمة،حيث يتم االعرتاف ابألطفال الذين يشاركون مباشرة يف العمليات العسكرية يف حالة نشوب 
تلني ابلرغم من القواعد السابق ذكرها، لذلك تر. األستاذة سندر ساجنر أن عبارة نزاع مسلح كمقا

"كافة التدابري املستطاعة" انطوي على التسليم ضمنا أبنه ليس من الواقعي فرض حظر كامل على 
املشاركة الطوعية من األطفال دون سن اخلامسة عشرة يف الراضي احملتلة ويف احلروب الوطنية بصفة 

كما يالحظ وجود قصور من هذه املادة يف مقدار احلماية املكفولة لألطفال فيحظى   (42)خاصة.
األطفال حبماية إزاء االشرتاك يف األعمال العدائية واحلربية بصورة مباشرة فقط  لذلك جاء الربوتوكول 

امسة اإلضايف الثاين ليوسع من نطاق احلماية فقط جاء فيه "ال جيوز جتنيد األطفال دون سن اخل
 (43)عشرة يف القوات أو اجلماعات املسلحة وال جيوز السماح ابشرتاكهم يف العمليات العدائية"

من خالل هذه املادة يالحظ أنه حيظر االشرتاك املباشر لألطفال يف النزاعات املسلحة بل وأنه       
ذخائر واملؤن، نقل حيظر كل أشكال االشرتاك املباشر وغري املباشر يف عمليات القتال من نقل لل

وتداول األوامر واالستطالع وجلب املعلومات، والقيام بعمليات ختريبية والقيام أبعمال التجسس 
من الربوتوكول األول كما يعترب  77مما يعترب تشديد مفضل مقارنة مع املادة  (44)واالستخبارات 

عية للقواعد اإلنسانية املطبقة حتديد السن األدىن للتجنيد مبوجب بروتوكويل جنيف يعترب إضافة نو 
 أثناء النزاع املسلح ودعما واضحا للجهود الدولية يف محاية األطفال اجملند أثناء النزاع املسلح 

 :1977تزايد ظاهرة األطفال اجلنود بعد توقيع بروتوكويل -3

جتنيد واليت حظرت  1977ابلرغم من صراحة نصوص الربوتوكويل اإلضافيني التفاقية جنيف       
األطفال يف النزاعات املسلحة إال ان هذه الظاهرة يف تزايد مستمر حبيث أصبحت عاملية، فقد أوردت 

مالحظات حول اشرتاك األطفال ال تزيد أعمارهم عن  1984جلنة الصليب احلمر يف نشريتها سنة 
اخلليج األوىل إحد. عشر أو اثين عشر سنة يف القتال يف أماكن كثرية من العامل مبا يف ذلك حرب 

أيده تقرير  (45)وأمريكا الوسطى وآسيا ابملخالفة الصرحية ملبادئ املستقرة يف القانون الدويل اإلنساين 
مت اعتماد اتفاقية حلقوق الطفل مبوجب قرار  1989، ويف سنة 1986اليونسيف الصادر عام 

 2ت حيز النفاذ يف دخل 1989نوفمرب  20املؤرخ يف  25/44املتحدة   اجلمعية العامة لألمم
من  2فقرة  77هذه األخرية مل أتيت أبي جديد بل جاءت تكرار ملا جاءت به املادة  1990سبتمرب 

منها على  أنه: " تتخذ الدول  3و 2فقرة  38الربوتوكول اإلضايف األول حيث نصت املادة 
 يبلغ سنهم مخس األطراف مجيع التدابري املمكنة عمليا لكي تضمن أال يشرتك األشخاص الذين مل
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عشرة سنة اشرتاكا مباشرا يف احلرب، متتنع الدول األطراف عن جتنيد أي شخص مل يبلغ سنه مخس 
عشر سنة يف قواهتا املسلحة وعند التجنيد من بني األشخاص الذين بلغت سنهم مخس عشرة سنة، 

ولوية ملن هم أكرب ولكنها مل تبلغ اثمنة عشرة سنة، جيب على الدول األطراف أن تسعى إلعطاء األ
سنا". واألكثر من ذلك جاءت هذه املادة متناقضة مع ما قررته املادة األوىل منها فهي من جهة 

سنة ومل يبلغ سن الرشد" يف حني تطلب من الدول عدم  18تعرف الطفل أبنه " كل إنسان بلغ سنه 
أيضا أنه حسب تشريع سنة. ومن اجلدير ابملالحظة  18سنة و 15جتنيد الطفل الذي هو بني سن 

هلا احلق يف أن تقاضي وحتاكم األشخاص بتهمة جرائم حرب، اإلابدة   IICاحملكمة اجلنائية الدولية 
اجلماعية، والعدوان، وجرائم ضد اإلنسانية، وضمن جرائم احلرب يندرج جتنيد أو اشرتاك األطفال 

 اك فعليا يف أعمال عدائية.سنة يف القوات املسلحة الوطنية أو استخدامهم لالشرت  15حتت سن 

الربوتوكول االختياري امللحق ابتفاقية حقوق الطفل واشتاكه يف النزاع املسلح الصادر يف -4
2000: 

مل يستطع بروتوكوال جنيف االختياريني إيقاف املد الدويل والداخلي حنو زايدة عدد األطفال       
أفريقيا ويف حرب اخلليج األوىل بني العراق وإيران  املشرتكني يف العمليات احلربية السيما يف آسيا و

أن حنو عشرين دولة تسمح لألطفال بني العاشرة والثامنة  1986حيث كشف تقرير اليونسيف عام 
فتزايد بذلك الوعي واالهتمام  (46)عشر عاما يف االشرتاك يف التدريب العسكري واحلروب الدولية.

جملس مندويب احلركة الذي جيمع كل عاملني ممثلني اللجنة  الدويل مبسألة األطفال واحلرب خالله
جبنيف لصاحل   1992الدولية اإلحتاد الدويل جلمعيات الصليب واهلالل األمحر خطة عمل يف عام 

 األطفال ضحااي النزاعات املسلحة وتلتزم خطة العمل ب :

دون سن الثامنة عشرة من *تعزيز مبدأ عدم جتنيد وعدم االشرتاك يف النزاعات املسلحة لألطفال 
 العمر.

 (47)*اختاذ تدابري ملموسة حلماية ومساعدة األطفال ضحااي النزاعات املسلحة 

ج)ز( عن املؤمتر السابع والعشرين املنعقد يف جنيف يف 2صدر القرار  1999ويف      
شر واختاذ  "يوصي أطراف النزاع ابالمتناع عن تسليح أطفال يقل عمرهم عن الثامنة ع 1995ديسمرب

كافة التدابري املستطاعة لتجنب اشرتاك األطفال ممن مل يبلغوا عشرة يف األعمال العدائية ". ويف سنة 
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مت اعتماد الربوتوكول االختياري امللحق ابتفاقية حقوق الطفل عن طريق اجلمعية العامة لألمم  2000
دائية حيث نص على أنه " تتخذ املتحدة والذي مبوجبه رفع   سن اشرتاك األطفال يف األعمال الع

الدول األطراف مجيع التدابري املمكنة عمليا لضمان عدم اشرتاك أفراد قراها املسلحة الذين مل يبلغوا 
وحدد السن األدىن للتجنيد اإلجباري  (48)الثامنة عشر من العمر اشرتاكا مباشرا يف األعمال احلربية ".

ألذين مل يبلغوا األشخاص الذين مل يبلغوا الثامنة عشرة بقوله " تكفل الدول األطراف عدم خضوع ا
وسن األدىن للتجنيد الطوعي حيث تودع كل  (49)من العمر للتجنيد اإلجباري يف القوات املسلحة ".

دولة طرف إعالان ملزما بعد التصدي على هذا الربوتوكول أو االنضمام إليه يتضمن احلد األدىن الذي 
واهتا املسلحة الوطنية ووصفا للضماانت اليت اعتمدهتا ملنع فرص هذا التطوع تسمح عنده ابلتطوع يف ق

 (50)اجلربي أو القسري 

كما تقوم الدول األطراف اليت تسمح ابلتطوع يف قواهتا املسلحة الوطنية دون سن الثامنة عشر 
 ابلتمسك ابلضماانت لكفالة ما يلي:

 *أن هذا التجنيد تطوعا حقيقيا
 جنيد الطوعي مبوافقة مستنرية من اآلابء أو األوصياء القانونني*أن يتم هذا الت

 *أن حيصل هؤالء األشخاص على املعلومات الكاملة عن الواجبات اليت تنطوي عليها هذه اخلدمة
 (51)*أن يقدم هؤالء األشخاص دليال موثوقا به عن سنهم قبوهلم يف اخلدمة العسكرية الوطنية.

ألطفال يف اجلماعات املسلحة املتميزة عن القوات املسلحة للدولة وكذلك تناول مسألة جتنيد ا
فالربوتوكول حيظر أن تقوم اجلماعات املسلحة املتميزة عن القوات املسلحة ألي دولة يف أي ظرف من 
الظروف بتجنيد أو استخدام األشخاص دون سن الثامنة عشرة يف األعمال احلربية وعلى الدول 

تدابري املمكنة عمليا ملنع هذا التجنيد أو االستخدام مبا يف ذلك التدابري األطراف اختاذ مجيع ال
برغم من أن الربوتوكول االختياري بشأن  (52)القانونية الالزمة حلظر التجنيد وجترمي هذه املمارسات 

 األطفال يف النزاع املسلحة يعترب إضافة واضحة بشأن محاية الطفل من التجنيد يف النزاعات املسلحة
الدولية وغري الدولية إال أنه يالحظ وجود نقاط ضعف احدمها تتعلق مبقدار احلماية املكفولة لألطفال 
املشاركني يف األعمال العدائية املباشرة فقط يف حني أن املشاركة يف األعمال العدائية تكون بصورة غري 

ارة تتخذ مجيع التدابري الضرورية " مباشرة أيضا وأخر. تتعلق بعبارة " تتخذ مجيع التدابري الكاملة" بعب
 ليتمتع األطفال حبماية أكثر.

 ب: الوضع القانوين لطأطفال املشاركني يف األعمال العدائية: 
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األصل أن القانون الدويل حلقوق اإلنسان حيظر على األطفال املشاركة بصفة مباشرة يف األعمال      
طفال يف هذه األعمال أصبح ظاهرة عاملية حيث  العدائية لكن الواقع يثبت عكس ذلك فمشاركة األ

( ألف طفل 200أن حنو ) 2006كشفت إحصائيات صدرت عن منظمة العمل الدولية يف عام 
يعملون كجنود يف املنظمات واجلماعات املسلحة ويشاركون يف العمليات القتالية الدائرة يف أكثر من 

( ألف طفل 500شرة وأن ما يقارب من )دولة، وأن الكثري من هؤالء األطفال دون سن الع 41
يقومون أبنشطة خمتلفة يف املليشيات العسكرية ومنظمات شبه عسكرية ليصبح عدد األطفال الذين 

كما أن القانون   (53) ( ألف طفل وهو رقم خميف،800يعملون يف املنظمات العسكرية  بصفة عامة )
ت املسلحة الدولية واعتقال املدنني يف ظروف الدويل اإلنساين يبيح اعتقال أسر. احلرب يف النزاعا

معينة وأسر. احلرب " املقاتلون" هم الذين اسروا بواسطة العدو فاملقاتل هو عضو من القوات 
املسلحة الطرف يف النزاع، وعليه ميكن أن يؤسر األطفال املنخرطني يف األعمال القتالية اثناء النزاع 

طرح نفسه ما هي احلماية القانونية اليت قررها القانون الدويل فاإلشكال الذي ي (54) املسلح الدويل
 اإلنساين يف حالة وقوعهم يف األسر؟

 الطفل املعتقل يف النزاع املسلح الدويل:-1

إن حماولة إعطاء تعريف أو معىن دقيق ملصطلح الطفل أسري احلرب  تعريف الطفل األسري:-1-1
ه وكذا احلال ابلنسبة ملصطلح أسري احلرب فاألمر أمر صعب ذلك أن تعريف الطفل غري متفق علي

يزداد صعوبة إذا تعلق األمر ابلطفل ويف هذا اإلطار سوف حناول حتديد معامل هذا الوصف ففي 
اللغة: األسر. هو مجع أسري واألسري كما جاء يف القاموس احمليط هو األخيذ واملقيد واملسجون وف 

هو األخيذ وأصله من ذلك وكل حمبوس يف قيد او سجن هو نفس املعىن ير. ابن منظور أن األسري 
،أما يف القانون الدويل اإلنساين فبالرغم من اهتمام الصكوك الدولية املختلفة بفئة أسر. (55)أسري

احلرب وألقتها ضمن فئات األشخاص ضحااي النزاعات املسلحة اليت تستوجب محاية خاصة إال أنه 
ح أسر. احلرب لوم تذكر بتاات مصطلح الطفل أسري احلرب  يالحظ خلوها من أي تعريف ملصطل

تضمنت فقط الوضعيات اليت مبوجبها تثبت  1949فاملادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 
من الربوتوكول األول وسعت يف ذكر الفئات اليت  3لألشخاص صفى أسري احلرب يف حني املادة 
لى الرغم من ذلك ميكن إعطاء تعريف حول هذا يصدق على أفرادها وصف أسري احلرب وع

املصطلح فاألسر. هم األفراد املشاركني يف العمليات احلربية ووقعوا يف قبضت العدو فوجودهم مرتبط 
غري أنه ميكن االستفادة  (56)بوجود احلرب الدولية نفسها وكما أن وصف السري مرتبط بوصف الطفل 
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لربوتوكول األول حلماية أسر. النزاع املسلح الدويل بقوله " من التعريف غري مباشر الذي جاء به ا
 (57)يفرتض يف الشخص الذي يشارك يف األعمال العدائية ويقع يف قبضة اخلصم أنه أسري حرب،..."

وعليه ميكن القول أن الطفل األسري هو كل شخص بلغ سن اخلامسة عشر سنة ومل يبلغ سن      
ع خالل نزاع مسلح دويل يف أيدي العدو وابلتايل فهو يستفيد من الثامنة عشر سنة يف القتال ووق

القواعد العامة الواردة يف القانون الدويل اإلنساين بشأن أسري احلرب . والواقع يثبت وجود أطفال هم 
سنة يشاركون يف األعمال العدائية ويقعون ضحية أسر فلو قلنا أبن وصف األسري  15أقل من سن 

نحن بذلك جنيز مشاركتهم يف احلرب من خالل إقراره ابحلماية اخلاصة هلم ابلرغم ينطبق على هؤالء ف
وبناء على ما سبق ما هو  (58)من أن الربوتوكول اإلضايف األول حيظر اشرتاكهم يف األعمال العدائية

 نوع احلماية القانونية املقررة لطفل أسري احلرب ؟

لقد كفل القانون الدويل   تفاقية جنيف الثالثة:احلماية العامة لطفل أسري احلرب مبوجب ا-1-2
مث اتفاقييت جنيف  1899،1907اإلنساين محاية فئة األسر. بداية من قانون الهاي يف اتفاقييت 

وصوال إىل الربوتوكول اإلضايف األول  وعليه تكفل كل  1949، واتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949
إلضايف األول محاية الطفل أسري احلرب يف النزاع املسلح من اتفاقية جنيف الثالثة والربوتوكول ا

مستمدة من احلماية املقررة ألسر. احلرب بصفة عامة ألن القانون الدويل اإلنساين ال  (59)الدويل
حيتوي على نص يذكر محاية األطفال األسر. بصراحة ماعدا وجود عبارة تتعلق ابلسن فقط وهذه 

سنة أي بغض  15سنة أو مل يبلغوا بعد  18و 15اوح أعمارهم بني احلماية ختص األطفال الذين ترت 
النظر على مرحلة الطفولة الىت هم فيها فإذا حدث يف حاالت استثنائية مشاركة أطفال ممن مل يبلغوا 
سن اخلامسة عشر يف األعمال العدائية بصورة مباشرة، ووقعوا يف قبضة اخلصم فإهنم يظلون مستفيدين 

 (60)ررة ألسري احلرب من احلماية املق

وعليه إذا ادعى أنه يستحق وضع أسري احلرب، وإذا تبني أنه يستحق مثل هذا الوضع أو إذا     
ادعى الطرف الذي يتبعه هذا الشخص نيابة عنه ابستحقاق هذا الوضع عن طريق إبالغ الدولة اليت 

ذا ما اثر حول استحقاقه هلذا حتتجزه أو الدولة احلامية، ويظل هذا الشخص ممن بوضع أسري احلرب إ
 فمن املبادئ اليت حتكم معاملة الطفل أسري احلرب: (61) الوضع حىت تفصل يف وضعيته احملكمة

أو   *أن يتعني على الدولية أن تعامل األطفال األسر. على قدم املساواة دون متيز ضار على أساس
 (62)اجلنس أو الدين او اآلراء السياسية أو أي معايري أخر. 
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*تتكفل الدولة الىت حتتجز أسر. احلرب إبعاشتهم دون مقابل وبتقدمي الرعاية الطبية اليت تتطلبها 
 (63)حالتهم الصحية جماان 

 (64)* يعامل أسر. احلرب خبالف الضباط ومن حكمهم ابالعتبار الواجب لرتبهم وسنهم 
ة سنهم وجنسهم وكذلك قدهتم جيوز للدول  احلاجزة تشغيل أسر. احلرب الالئقني للعمل مع مراعا

 (65)البدنية

عندما اختذت املسائل املتعلقة حبقوق الطفل كعنصر  احلماية اخلاصة لطفل أسري احلرب: -1-3
 (66)فعال يف احلروب املسلحة واليت أخذت أبعاد ال إنسانية مفرطة وغري مقبولة من طرف اجملتمع

فاقية جنيف بتوفري احلماية اخلاصة لألطفال املقاتلني جاء كل من الربوتوكول اإلضايف األول والثاين الت
سنة أو الذين مل يبلغوها من املفروض أهنم القي القبض عليهم مشاركني  15فاألطفال الذين بلغوا سن 

 يف النزاع املسلح فهم حيتملون فرضيتني 
ة إىل املعاملة وابلتايل يعاملون معاملة أسري احلرب ابإلضاف إما أهنم يكتسبون صفة أسرى احلرب-

وابلتايل جيب ضمان احلماية هلم يف حالة اعتقاهلم حىت ولو كانت مشاركة  (67.)الواجبة حبكم سنهم
هؤالء األطفال يف األعمال العدائية حمظورة، ذلك أنه ال يوجد مانع من متتعهم بوضع أسر. احلرب 

سنة الذين  15لني دون سنة فالسن ما هو إال عامل يربز معاملتهم معاملة أفضل فاألطفال املقات
اعتقلوا ال جيب إدانتهم جملرد أهنم محلوا السالح وال يتحملون أية مسؤولية نتيجة مشاركتهم يف 

من الربوتوكول  77من املادة  2األعمال العدائية نظرا ألن حظر مشاركتهم املنصوص عليها يف الفقرة 
مثل هذه املخالفة للقانون تقع على عاتق األول ختص أطراف النزاع وليس األطفال فاملسؤولية يف 

بيد أن احلماية املمنوحة لألطفال كأسر.  (68)الطرف املشارك يف النزاع الذي جند هؤالء األطفال
حرب ال تنفي املسؤولية اجلنائية عنهم من جرائم احلرب اليت يرتكبوها، ولكن جيب عند حماكمتهم أن 

ت الصادرة  ضدهم تربوية وليست انتقامية أو قاسية تراعى ظروفهم وصغر سنهم وأن تكون العقواب
ويف مجيع األحوال ال جيوز احلكم إبعدامهم ضد من هو اقل من مثانية عشر عاما هي إحد. القواعد 
العامة يف القانون الدويل اإلنساين، وإذا صدر مثل هذا التصرف ال جيب أن ينفذ والعربة يف حتديد 

تكاب جرمية احلرب ويف كل احلاالت جيب أن يتمتع الطفل األسري سن الطفل املتهم هو بتاريخ  ار 
حبق العودة إىل الوطن سواء كان ذلك أثناء القتال أو بعد هنايته وذلك بشرط أال يكون قد صدر 

فإطالق صراح األطفال أثناء األعمال العدائية  (69)ضده حكم جنائي إلدانته يف إحد. جرائم احلرب
نيف الثالثة ، لكن نظرا لصغر سنهم ميكن للدول بذل جهود لعقد اتفاقيات مل تتكلم عنه اتفاقية ج



  -دراسة عىل ضوء القانون ادلويل الإنساين-امحلاية القانونية للأطفال اجملندين أأثناء الزناعات املسلحة        ملعب مرميأأ/ 

 

 
 

135 

 

        2016 ديسمرب      02العدد  01لد اجمل
  

السياسيةللدراسات القانونية و  البيبانجملة   

 (70) تقضي بعودة األطفال إىل وطنهم بصورة مسبقة

أما خبصوص عودة األطفال أسر. احلرب بعد انتهاء األعمال العدائية فغن القانون كان صريح يف    
مال العدائية الفعلية وذلك بشرط أال ذلك حبيث أعادهتم إىل أوطاهنم دون إبطاء بعد انتهاء األع

( وال شك أن اللجنة 71يكون قد صدر ضدهم حكم جنائي إلدانتهم يف إحد. جرائم احلرب. )
الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر يلعبان دورا هاما يف عودة األطفال األسر. إىل بالدهم ووطنهم 

 (72)ووضعهم يف أولوية عودة األسر. ألوطاهنم

ويعاملوا معاملة األشخاص املدنني ابإلضافة إىل املعاملة اخلاصة اليت   يعتربوا كأسرى احلربأو ال-
 (73) يطلبها سنهم حىت ولو شاركوا يف األعمال العدائية وليس القتالية كنقل املعلومات و اجلوسسة

قصر غري  واألكثر من ذلك قد حيملون السالح لكن يستفيدون من احلماية املقررة للمدنني ألهنم
حيث كفلت اتفاقية جنيف الرابعة محاية خاصة هلم كوهنم صغار وتقع على (74)مدركني حلقيقة األمور

الدولة احلاجزة التزام بضرورة إطالق صراح الطفل املعتقل مبجرد زوال األسباب اليت أدت إىل اعتقاله 
عتقلني وإعادهتم للوطن أو وميكن ألطراف النزاع أن تبادر بعقد اتفاقيات لإلفراج عن األطفال امل

 (75.)منازهلم أو أبويهم يف بلد حمايد

 الطفل املعتقل يف النزاعات املسلحة غري دولية:-2

ال يصنف اجلنود األطفال الذين يستسلمون أو يؤسرون يف نزاعات مسلحة غري دولية ابعتبارهم      
املسلح غري الدويل القاعدة هنا أن  ( ففي النزاع76أسر. حرب يوجد فقط يف النزاع املسلح الدويل. )

األطفال املقاتلني ال يستحقون ال وصف األسري وال معاملته، وإمنا أوضحت املادة الثالثة املشرتكة بني 
االتفاقيات أهنم احلد األدىن من قواعد املعاملة اإلنسانية فيكون لدولتهم احلق يف أن حتاكمهم وفق 

الح مع مراعاة حقهم يف الضماانت القضائية املتعارف عليها، قوانينها وإن  قاموا مبجرد محل الس
ففي بعض الدول خيضع اجلنود  (77) وذلك ألهنم يف هناية األمر من رعااي الدولة وليسوا من دول أخر.

األطفال إىل برامج إلطالق سراح وإعادة اإلدماج ومع ذلك ال يوجد يف كثري من الدول اليت تشهد 
أو املالحقة  (78)لقبيل فاألرجح أن جيد األطفال أنفسهم رهن االعتقال اإلداري نزاعا برامج من هدا ا

القضائية مبوجب القانون اجلنائي الوطين، وعندما ال حيدد القانون الوطين أقصى فرتة لالعتقال جيد 
 النزاع. األطفال أنفسهم معتقلني لفرتات طويلة ابنتظار توجيه االهتام هلم وحماكمتهم أو إىل حني انتهاء 
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وعليه فالقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الوطين يوفران بعض أوجه احلماية الالزمة حيث     
من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية  9)ب( من اتفاقية حقوق الطفل واملادة 37تنص املادة 

ويعرتف ابالعتقال األسر. والسياسية على عدم جتريد األطفال من احلرية بصورة غري قانونية وتعسفية 
بصفة مشروعة أي قانوين منصوص عليه وفقا للقانون الوطين، وأن تكون هناك بعض الضماانت 
اإلجرائية للطفل، وهناك شرك أخر أال يكون االعتقال اإلداري تعسفيا ولكن تقتضيه ظروف القضية 

 (79)ويتناسب مه اهلدف املنشود 

  القانون الدويل اإلنسايناثلثا: آليات محاية الطفل اجملند يف

عندما أنشأت اتفاقية حقوق الطفل آلية دولية ملراقبة تطبيق حقوق الطفل وهي جلنة الطفل فإن      
هذا ال يعين أن ضماانت محاية هذه احلقوق تقتصر على اللجنة وحدها. وذلك ألن حقوق الطفل 

م على حد سواء،كذلك فإن القانون الدويل تناولتها االتفاقيات العامة حلقوق اإلنسان الدولية واإلقلي
اإلنساين أسبغ محايته على األطفال بشكل خاص. وابلتايل فإن وسائل محاية حقوق الطفل يف 
القانون الدويل تتعدد، حيث يستفيد الطفل من أعمال اهليئات واملنظمات الدولية املعنية بنشر وكفالة 

ألمم املتحدة كمنظمة دولية مث دور جلنة حقوق اإلنسان لذلك سوف نسلط الضوء على دور ا
 الصليب األمحر كمنظمة غري حكومية

 دور األمم املتحدة يف محاية الطفل اجملند زمن النزاع املسلح: -أ

إن معظم أجهزة األمم املتحدة هلا اختصاصات يف جمال محاية حقوق الطفل، وجند من أهم أجهزة     
ق الطفل بصفة عامة واليت ال تفصل عنها مسألة حقوق الطفل األمم املتحدة اليت اهتمت مبسألة حقو 

كال من اجلمعية   -تشكل ظاهرة جتنيد األطفال أسوء انتهاكات حقوق الطفل–يف فرتة النزاعات 
 العامة لألمم املتحدة وجملس األمن

 دور اجلمعية العامة لطأمم املتحدة يف محاية الطفل اجملند زمن النزاع املسلح:-1

اجلمعية العامة تعّد أكثر أجهزة األمم املتحدة اليت تتبىن املواثيق الدولية اخلاصة حبقوق  تعترب    
اإلنسان لذلك تبنت اجلمعية العامة بعض اإلعالانت وأصدرت العديد من القرارات هبدف محاية 

 األطفال يف النزاعات املسلحة، وتدعيم اإللتزام مببادئ القانون الدويل اإلنساين ومنها:
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أدي  اإلعالن اخلاص حبماية األطفال والنساء يف حاالت الطوارئ أو النزاعات املسلحة:-1-1
إىل استعراض للتقدم الذي مت حتقيقه خالل  1986انعقاد الدويل حلقوق اإلنسان بطهران يف ماي 

األعوام العشرين اليت انقضت منذ اعتماد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ودراسة معمقة حول 
ق اإلنسان أثناء النزاعات املسلحة اضطلعت هبا األمم املتحدة من أجل تعزيز حقوق اإلنسان حقو 

أصدر اجمللس  1974ماي  16واحلرايت األساسية وتشجيع احرتامه، وبناء على ذلك ويف 
( طالبة مبوجبه اجلمعية العامة النظر يف 56)د،1861االقتصادي االجتماعي توصية الواردة يف القرار 

نية صياغة إعالن حول محاية املرأة والطفل يف حالة الطوارئ أو يف زمن احلرب وقد أقرت اجلمعية إمكا
العامة هذا اإلعالن بناءا على مسودة اعتمدهتا كل من اللجنة اخلاصة بوضع املرأة واجمللس االقتصادي 

الن ومبوجب هذا اإلع 1974ديسمرب 14( املؤرخ يف 29)د،3318واالجتماعي مبوجب القرار
 تدعو مجيع الدول األعضاء مبا يلي:

قصفهم ابلقنابل األمر الذي يلحق آالم ال حتصى هبم، وخاصة النساء  *حظر االعتداء على املدنيني
 واألطفال الذين هم أقل أفراد اجملتمع مناعة وتدان هذه األعمال

ة واحدا من أفدح *يشكل استخدام األسلحة الكيماوية والبكرتويولوجية أثناء العمليات العسكري
ومبادئ القانون الدويل اإلنساين، وينزل  1949واتفاقية جنيف 1925اإلنتهكات لربوتوكول جنيف 

خسائر جسيمة ابملدنني مبن السكان مبن فيهم النساء واألطفال العزل من وسائل الدفاع عن النفس، 
 ويكون حمل إدانة شديدة.

 1925زامات املرتتبة عليها طبقا لربوتوكول عام*يتعني على مجيع الدول الوفاء الكامل اباللت
، وكذلك صكوك القانون الدويل اليت تتيح ضماانت حلماية النسا 1949واتفاقيات جنيف لعام

 واألطفال
* يتعني على الدول املشرتكة يف النزاع أو عمليات عسكرية يف إقليم أجنبية أو إقليم ال تزال حتت 

 يف وسعها لتجنب النساء واألطفال السيطرة االستعمارية أن تبذل ما 
*تعترب من أعماال إجرامية أشكال القمع واملعاملة الالإنسانية للنساء واألطفال مبا يف ذلك احلبس 

 والتعذيب واإلعدام واالعتقال أثناء العمليات العسكرية
الطوارئ  * ال جيوز حرمان النساء األطفال من بني السكان املدنني الذين جيدون أنفسهم يف حاالت

 (80)واملنازعات املسلحة يف سبيل السلم وتقرير املصري من املأو. والغذاء...
عقدت القمة العاملية يف نيويورك  :1990اإلعالن العاملي لبقاء الطفل ومحايته ومنائه عام -1-2
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اليت مجعت أكرب عدد من رؤساء الدول واحلكومات أكثر من أي وقت مضى لإللزام بوضع جمموعة 
وكانت هذه املرة األوىل يف مقر األمم  2000ألهداف لتحسني حالة األطفال يف العامل حبلول من ا

املتحدة يوضع فيها جدول أعمال أو خطة عمل موسعة جملموعة واسعة من األهداف يف جماالت 
ل وكانت النتيجة الرئيسية ملؤمتر القمة العاملي هو توقيع املشرتك على اإلعالن حلماية وتنمية الطف

خاصة ما تعلق حبماية األطفال أثناء النزاعات  (81)وخطة عمل تضم جمموعة مفصلة من األهداف
حيث جاء فيه " سنعمل على اختاذ التدابري الكفيلة حبماية  األطفال من ويالت احلرب ومنع نشوب 
صراعات مسلحة لكي نوفر لألطفال يف كل مكان مستقبال آمنا ومصوان كما سنعزز قيم السلم 

التفاهم واحلوار يف برامج التعليم ووجوب محاية االحتياجات األساسية لألطفال واألسر وحىت  يف و 
أوقات احلرب ويف مناطق الصراعات والعنف، وااللتزام بفرتات اهلدن الالزمة لتمرير اإلغاثة خدمة 

 (82.)األطفال يف مناطق الصراع واحلرب
عية العامة لألمم املتحدة خالل الدورة اخلاصة اعتمدت اجلم إعالن عامل جدير ابألطفال:-1-3

إعالن عامل جدير ابألطفال أكد من  2002لألمم املتحدة حول األطفال السابعة والعشرين يف ماي 
خالله رؤساء الدول واحلكومات من جديد التزامهم ابختاذ إجراءات لتعزيز ومحاية كل طفل أي كل 

رتام كرامة مجيع األطفال وإقرارهم أبن اتفاقية حقوق سنة والعزم على اح 18إنسان عمره أقل من 
الطفل وبروتوكوليها هي الوثيقة الوحيدة اليت حتظر أبكرب قدر من التأييد العاملي وكذا الصكوك الدولية 

وأكدوا التزامهم ببناء عامل جدير ابألطفال تكون فيه التنمية  (83) األخر. ذات الصلة حبقوق الطفل
اليت تراعي مصاحل األطفال  وكذا اإلعالن على ضرورة محاية األطفال من الصراعات  البشرية املستدامة

املسلحة من خالل إهناء جتنيد األطفال واستخدامهم ونزع سالحهم على حنو فعال وتنفيذ تدابري فعالة 
حلماية لتأهيلهم واستعادهتم للصحة البدنية والنفسية وإعادة إدماجهم واختاذ مجيع التدابري الضرورية 

 (84.)األطفال من أن حيتجز كرهائن

قدمت جلنة حقوق   املمثل اخلاص لطأمني العام املعين ابألطفال أثناء النزاعات املسلحة:-1-4
)ج( من اتفاقية حقوق الطفل، أبن تطلب إىل األمني 45الطفل توصية إىل اجلمعية العامة وفق املادة 
املسلح على األطفال ويف الدورة الثامنة واألربعني اعتمدت العام جراء دراسة شاملة حول أتثري النزاع 

بعنوان "محاية األطفال املتضررين من النزاعات املسلحة " وطلبت من  157/18اجلمعية العامة القرار 
عمال بقرا  1994جوان  8كخبرية يف   Ms GARCA MACHELاألمني العام تعيني 
إلجراء دراسة مدعمة من طرف مركز  1993ربديسم 20املؤرخ يف 157/48اجلمعية العامة رقم 
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حقوق الطفل وصندوق الطفل وصندوق األمم للطفولة تضمنت هذه الدراسة توصيات يف مخسة 
جماالت وهي مشاركة األطفال يف النزاع املسلح، تعزيز التدابري الوقائية، أمهية وكفاية املعايري القائمة، 

والنفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي لألطفال املتضررين من اإلجراءات الالزمة لتشجيع التأهيل البيئي 
 النزاع املسلح

قامت اخلبري وغراسا ماشيل بتقدمي تقارير مرحلية إىل الدورة التاسعة واألربعني واخلمسني لألمم     
( ابإلضافة إىل تقريرها النهائي حول أثر النزاع املسلح على A 537/52و  A/643/49املتحدة )

الذي يعرض نتائج وتوصيات اخلرباء الذين استخدموا اتفاقية حقوق  157/48مال ابلقرار األطفال ع
ولقد عقدت اخلبرية  (85)الطفل طوال عملها ابعتبارها هنجا جديدا متعدد التخصصات حلماية الطفل

ىل  ستة مشاورات إقليمية لتحديد األولوايت اإلقليمية املتعلقة ابألطفال يف الصراعات املسلحة األو 
 1995حول أثر النزاع املسلح يف القرن اإلفريقي أما الثانية فكانت يف سبتمرب  1995كانت سنة 

حول أثر الصراع املسلح يف املنطقة العربية أما الثالثة ففي غرب ووسط آسيا وإفريقيا، الرابعة كانت يف 
حر الكارييب أما السادسة ، واخلامسة يف أمريكا الالتينية ومنطقة الب1996آسيا واحمليط اهلادي سنة 

طلبت اجلمعية العامة  1996ديسمرب  16املؤرخ يف  51/77ومبوجب القرار  (86)فكانت يف أوراب.
لألمم املتحدة تعيني أوالرا أوتون ممثل خاص معين ابألطفال والصراع املسلح وطلبت منه تقدمي تقرير 

املمثل اخلاص إبشراك وتشجيع  سنوي حول حالة األطفال املتأثرين ابلصراع املسلح إذ يسعى
املنظمات اإلقليمية جلعل محاية األطفال املتأثرين ابلنزاعات املسلحة جانبا حيواي من أجندهتا ابإلضافة 

كما يقع على املمثل   (87)إىل التقارير اليت يقدمها للجمعية العامة فهو يعد تقارير للمجلس األمن 
ا توضيح آاثر النزاعات املسلحة على األطفال وله يف سبيل اخلاص لألمني العام ابملهام اليت من شأهن

ذلك دراسة وتقييم التقدم احملرز لتعزيز محاية األطفال أثناء النزاعات املسلحة وزايدة الوعي وتشجيع 
املعلومات بشأن  حمنة األطفال وتعزيز التعاون الدويل لضمان احرتام حقوق الطفل منذ بداية النزاع إىل 

 (88)هنايته.

 دور جملس األمن -2

يعترب جملس األمن أعلى هيئة لألمم املتحدة مكلفة حبفظ السلم واألمن الدوليني يف حالة املساس     
 (89)هبما فإنه يكتسب دورا ابرزا وذو أمهية الستتاب السلم واألمن الدوليني وإعادهتما إلة نصاهبما.

لبعض املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت  ومما ال شك فيه أن ذلك يقود جملس األمن إىل التصدي 
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أشار فيه جملس األمن إىل  1967لسنة  237يعترب املساس هبا هتديدا للسلم واألمن ففي قرار رقم 
أن حقوق اإلنسان غري قابلة للتنازل عنها وجيب احرتامها  حىت أثناء النزاعات املسلحة . وعليه 

فال اجملندين أثناء النزاعات املسلحة يف إصدار القرارات تتجلى مسامهة جملس األمن يف محاية األط
 وإدماج محاية األطفال يف عمليات حفظ السالم

جراء االنتهاكات املتعددة حلقوق األطفال بسبب احلروب والنزاعات  إصدار القرارات:-2-1
 أصدر جملس األمن مجلة من(90) املسلحة، وضعت قضية األطفال يف جدول و مناقشات اجمللس

 القرارات:

من خالله أعرب جملس األمن عن قلقه الشديد إزاء ما يتعرض له األطفال من آاثر : 1999*القرار 
ضارة وواسعة النطاق نتيجة الصراعات املسلحة وما يرتتب عليها يف اآلجال الطويلة من عواقب 

 الصراعات املسلحة ابلنسبة للسلم واألمن والتنمية ويدين بشدة ظاهرة جتنيد األطفال واستخدامهم يف
 15إبعتبارها انتهاك للقانون الدويل لذلك فهو حيظر التجنيد اجلربي أو الطوعي لألطفال دون سن 

 (91.)سنة إبعتباره جرمية حرب

مبوجبه يعرتف جملس األمن ابلتأثري العام والسليب للصراعات املسلحة على األطفال : 2001*قرار 
األجل على السلم واألمن والتنمية املستدامة، ويضع يف اعتباره وما يرتتب على ذلك من آاثر طويلة 

مقاصد مبادئ األمم املتحدة، وإذا بذكر مسؤولية جملس األمن الرئيسية يف صون السلم واألمن 
يطلب من مجيع األطراف  الدوليني وابلتايل التزامه ابحلد من أتثري الصراعات املسلحة على األطفال و

أن تكفل محاية األطفال يف اتفاقيات السلم مبا يف ذلك عند االقتضاء عن طريق  يف النزاعات املسلحة
أحكام تتصل بنزع سالح األطفال اجلنود وتسرحيهم وإعادة إدماجهم إىل أسرهم ويطلب من 
املنظمات أن تتخذ التدابري الالزمة للقضاء على األنشطة العابرة للحدود اليت تلحق األذ. ابألطفال 

 (92) عات املسلحة كتجنيد األطفالأثناء الصرا

من  خالله يدين جملس األمن بقوة مجيع انتهاكات القانون الدويل املنطبق اليت تشمل :2014*قرار 
جتنيد األطفال واستخدامهم من قبل أطراف النزاعات املسلحة وإعادة جتنيدهم وقتلهم وتشويههم، 

سنة أو ضمهم إىل  15يقل عمرهم عن ويشري إىل أن أعمال التجنيد القسري لألطفال الذين 
صفوف القوات أو استخدامهم يف املشاركة الفعلية  يف األعمال العدائية يف النزاعات املسلحة الدولية 

ويرحب يف هذا الصدد حبملة " أطفال وليس  أو غري الدولية ضمنها نظام روما ضمن جرائم احلرب.
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لعام املعنية ابألطفال والنزاع املسلح ابلتعاون مع شركاء جنودا " اليت أطلقتها املمثلة اخلاصة لألمني ا
األمم املتحدة، سعيا إلهناء ومنع جتنيد األطفال واستخدامهم من قبل القوات املسلحة احلكومية يف 

 ( 93).2016النزاعات حبلول عام 

مل يكن لألطفال   إدماج قضااي األطفال والنزاعات املسلحة يف عمليات حفظ السالم:-2-2
وجود يف خطط السالم ابلرغم من أهنم يعانون ويتكبدون األمرين من جراء احلروب والنزاعات 
املسلحة، لذا دعا املمثل العام املعين ابألطفال والنزاع املسلح أوالرا اوتونو إىل إدراج القضااي املتعلقة 

إلنساين املتعلق حبماية وبقصد ضمان تنفيذ البعد ا (94)حبماية األطفال يف خطط السالم ويف اتفاقيتها
األطفال يف أولوايت عمليات حفظ السالم أيد جملس األمن اقرتاحات أبن يتم التعبري عن محاية 

وجند من املالمح  (95)األطفال ورعايتهم كواحد من الشواغل ذلت األولوية يف أولوايت حفظ السالم.
تخدام هذه املنظمة قوات حفظ السالم احلديثة يف إطار نظام األمم املتحدة حلماية حقوق اإلنسان اس

حلماية تلك احلقوق فلقد عمد جملس األمن يف قراراته اليت أصدرها واملتعلقة حبماية األطفال من آاثر 
النزاعات املسلحة القرتاح تعيني مستشارين يف جمال محاية األطفال لدعم قيادة بعثة حفظ السالم 

ولبعثات حفظ السالم دوال يف  (96) مجيع جوانب عمليتها.تعميم األنشطة املتعلقة حبماية األطفال يف
توفري احلماية لألطفال لذا أدمج اجمللس هدف محاية األطفال يف والية البعثة يف سرياليون وذلك 

(، والية البعثة يف الكونغو كما أيدا اقرتاحا يقضي إبيفاد موظفني مدنني 1990)1260بقرارها رقم 
أصدر جملس  2007ويف يوليو  (97)ألطفال يف عمليات حفظ السالم. من ذوي اخلربة يف محاية ا

إبنشاء بعثة سالم مشرتكة بني اإلحتاد اإلفريقي واألمم املتحدة يف دارفور حيث  1769األمن القرار 
 (98)جيسد هذا القرار ضرورة إدراج مسألة محاية األطفال يف تنفيذ اتفاق السالم يف دارفور

لقد دعت فداحة اخلسائر ال والنزاعات املسلحة يف مفاوضات السالم: إدماج قضااي األطف-2-3
بسبب النزاعات املسلحة، إىل حتول يف أكار الشعوب والقادة حنو القناعة أمهية  السالم لذلك حث 
جملس األمن مجيع األطراف يف الصراع على أن تضع يف اعتبارها حقوق الطفل يف احلماية خالل 

ألمني العام أن يضع يف اعتباره محاية الطفل يف خطط السالم املقدمة مفاوضات السالم وعلى ا
للمجلس وجيب على وكاالت األمم املتحدة وبراجمها وصناديقها العمل فيما تضطلع به من أنشطة 
ليناء السالم وتعزيز ثقافته، وقد ركز جملس األمن على قضية جتنيد األطفال أبنه جيب أن تشملها 

د حبث السالم جيب النظر يف تسريح األطفال اجلنود ونزع سالحهم وإعادة مفاوضات السالم فعن
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 (99)إدماجهم 

 ب: دور جلنة الصليب األمحر:

إن اللجنة الدولية للصليب األمحر الدويل منظمة حكومية تضطلع مبهمة توفري احلماية واملساعدة      
العسكريني على حد سواء، وتتدخل لضحااي النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية من املدنيني 

، 1949مبوجب التفويض الذي عهدته إليها به الدول األطراف يف اتفاقيات جنيف األربع
حيث تويل أمهية كبرية حلماية األطفال سواء بواسطة القواعد اليت تشمل محاية  1977وبروتوكوليها 

كما أسهمت اللجنة يف بلورة املدنيني أو القواعد املقررة حلماية األطفال على وجه اخلصوص،  
إىل  (100)معاهدات أخر. تكفل محاية مماثلة وهي اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكول اإلختياري هلا 

جانب ذلك ألزمت اللجنة الدولية للصليب األمحر نفسها يف عدد من القرارات ابلعمل على تعزيز 
بشأن األطفال اجلنود والذي  4قم اعتمد جملس املندوبني القرار ر  1993حقوق الطفل، ويف عام 

يطالب اللجنة الدولية واإلحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر و اهلالل األمحر ابلتعاون مع معهد 
 هنري دوانن بصياغة وتنفيذ خطة عمل للحركة .

ترمي من  :1995خطة عمل احلركة لصاحل األطفال املتضريني من النزاعات املسلحة لسنة-1
 ة إىل االلتزام ب:خالهلا احلرك

: تعزيز مبدأ عدم جتنيد األطفال دون الثامنة عشرة من العمر وعدم اشرتاكهم يف االلتزام األول
 النزاعات املسلحة وقد مت حتديد ثالثة أهداف للوفاء هبذا االلتزام.

اص الذين : تعزيز املعايري القانونية الوطنية والدولية اليت حتظر التجنيد العسكري لألشخاهلدف األول
مل يبلغوا الثامنة عشر من العمر كمل حتظر استخدامهم يف األعمال العدائية واالعرتاف هبذه املعايري 

 وأعماهلا من جانب كافة اجملموعات املسلحة وهذا اهلدف يقوم على أسس للعمل تتمثل يف :

جتنيد  1949*حظر كل اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكول اإلضايف األول التفاقية جنيف لعام 
سنة من العمر يف القوات املسلحة كما ينصان على أن تتخذ الدول األطراف كافة  15األطفال دون 

 يف األعمال العدائية 15التدابري املمكنة ملنع اشرتاك األطفال دون سن 

سنة جيب على الدول  18سنة ولكنها مل تبلغ  15*عند جتنيد أشخاص من بني الذين بلغت سنهم 
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 أن تسعى إلعطاء األولوية ملن هم أكرب سنا.األطراف 

*على اجلمعيات الوطنية أن تسعى ملمارسة الضغوط على ممثلي احلكومات دوليا واملشاركة يف اجلهود 
الدولية والوطنية لزايدة الوعي العام بقضية جتنيد األطفال بسعي احلكومة إىل إقناع مجيع احلكومات 

 الذي حيظر جتنيد األطفال  ابملوافقة على بروتوكول االختياري

: منع األطفال من االنضمام إىل القوات أو اجملموعات املسلحة عرب إمدادهم ببدائل عن اهلدف الثاين
التجنيد، والعمل على حتقيق هذا اهلدف يقوم على أسس هي: من اجل احليلولة دون أن يصري 

فال أنفسهم فالدراسات أثبتت أن األطفال جنودا فإن احلاجة تقوم أيضا لتدابري موجهة إىل األط
األطفال ال ينضمون إىل القوات املسلحة طوعا وإذا توفر لألطفال اجلنود بدائل عن اشرتاك يف 
النزاعات ألختار الكثريون منهم ممارسة أنشطة أخر.، ومن هذه البدائل كالتعليم، التدريس املهين، 

 احليلولة دون انضمام األطفال للقوات أو التطوع ابلصليب واهلالل األمحر. اجملتمع ابحلاجة إىل
اجملموعات املسلحة، ومن مث على اجلمعيات الوطنية وحسب األوضاع النحلية العمل على رفع الوعي 
بشأن اآلاثر السلبية على األطفال واجملتمع الناجتة عن السماح ابشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة 

 لقادة املدنيني وقيادات اجملتمع احمللي بقدر اإلمكان.وجيب عليها استخدام الدور املؤثر ل

 القيام بتدابري ملموسة حلماية ومساعدة األطفال من ضحااي النزاعات املسلحة: اإللتزام الثاين:

مواجهة االحتياجات األطفال النفسية والبدنية لألطفال الذين يعيشون مع أسرهم من  اهلدف األول:
 ول دون الوفاء ابحتياجات األطفال خالل النزاعات املسلحة ومواجهتها.خالل معرفة العوائق اليت حت

: مواجهة االحتياجات النفسية والبدنية لألطفال غري املصحوبني بذويهم الذين ال حيظون اهلدف الثاين
 برعاية أي شخص ميكن أن يؤمتن للقيام هبذه املهنة مبوجب القانون والعرف.

األطفال الذين اشرتكوا يف النزاع املسلح من أجل جعل اجملتمع احمللي الدفاع عن قضية  اهلدف الثالث:
وأسرهم يقبالن هبم ألن الكثري من هؤالء األطفال أصبحوا يتسمون ابلعنف والعدوانية ورمبا ارتكبوا 

 (101.)فظاعات معروفة للمجتمع احمللي

تطالع واسع للمقاتلني عاما قامت اللجنة الدولية ابس 50ومبناسبة مرور  1990ويف عام       
ولضحااي احلروب اليت يقودها هؤالء املقاتلني حتت عنوان " الناس داخل احلروب" وتكلم بعض الذين 
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أجابو عن التجربة اليت عايشوها حىت جندوا وهم ال يزالون أطفاال يفتقدون إىل النضج الذي يدفع 
ليت ال متحى وال ميكن عموما األطفال إىل ارتكاب أعمال غري حمسوسة العواقب إىل الصدمة ا

تصحيحها واليت تستمر طويال حىت بعد انتهاء املعارك، وقد تكلم معلم أفغاين عن " ثقافة 
الكالشينكوف " واعترب مدين صومايل أن األطفال اليوم ال يفهمون إال لغة هدر الدماء وصرح 

ىل القوة املفرطة ويطلقون عسكري صومايل أن األطفال اجلنود ليسوا ضحااي فحسب ألهنم يلجأون  إ
 (102) النار بدون سبب وغالبا ماال يدركون نتائج أعماهلم واملعاانة اليت يفرضوها على الضحااي

جيتمع املؤمتر الدويل األمحر واهلالل األمحر كل   املؤمتر الدويل للصليب األمحر واهلالل األمحر:-2
حلركة فضال عن ممثلي الدول األطراف يف سنوات من حيث املبدأ وجيمع ممثلي خمتلف مكوانت ا 4

اتفاقية جنيف، يعاجلوان فيها املسائل اإلنسانية حمل االهتمام املشرتك وكافة األمور املتصلة هبا 
 ويتخذون قرار إزاءها ومنها :

جاء يف " يوصى  1995ج )د( للمؤمتر السادس والعشرين املنعقد جبنيف يف ديسمرب  2*القرار 
متناع عن تسليح أطفال يقل عمرهم عن الثامنة عشر واختاذ كافة التدابري املستطاعة أطراف النزاع ابال

 لتجنيب اشرتاك األطفال ممن مل يبلغوا الثامنة عشر يف األعمال العدائية "

ج )د( يشجع الدول واحلركة وغريها من اهليئات واملنظمات ذات الصلة على بلورة تدابري  2* القرار 
امج القائمة ووضع برامج جديدة تكفل لألطفال من ضحااي النزاعات مساعدة طبية وقائية وتقييم الرب 

أو نفسية واجتماعية يقدمها بقدر املستطاع أشخاص مؤهلون ومثقفون للطابع اخلاص لتلك 
 (103.)األمور

يف املؤمتر السابع والعشرين للصليب األمحر واهلالل  :2003- 2000خطة عمل للفتة مابني -3
للسنوات األربع القادمة من أجل حتسني الرعاية واحلماية  1999أكتوبر  31الذي عقد يف األمحر 

اليت توفر لضحااي النزاعات املسلحة والكوارث تنطوي على أهداف طويلة األجل وتدابري معينة منها 
ف ي سنة  15اختاذ مجيع التدابري مبا فيها التدابري اجلنائية بغية احلد من مشاركة األطفال دون 

العمليات احلربية وحظر جتنيدهم يف القوات املسلحة أو اجملموعات املسلحة و مواصلة اإلحتاد الدويل 
 (104)واجلمعيات الوطنية واللجنة الدولية من أجل الرتويج ملبدأ عدم جتنيد األطفال

 اخلامتة:
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نه تنامي اإلهتمام حبقوق لقد كان إلتفاقيات محاية األطفال أتثري كبري على املستو. الدويل عرب ع     
الطفل من قبل املنظمات الدولية لكن لو نظران ألحوال األطفال يف العامل اليوم لوجدان أن هذا الدعم 

 القانوين الذي أعطاه اجملتمع الدويل يذهب هباء ذلك أن احلروب كفيلة بضياعها.

ند إال أن هذه احلماية ليست فعالة فالقانون الدويل اإلنساين ابلرغم من تناوله ابحلماية للطفل اجمل    
فالربوتوكول اإلضايف األول مثال مل يعطي تعريف للطفل احملمي لكما ـن االلتزام الذي يقع على الدول 
األطراف خيص السلوك فقط وليس النتائج حبيث يقع على الدول األطراف اختاذ التدابري املمكنة أو 

اتفاقية حقوق الطفل أجازت جتنيد األطفال الذين هم بني املستطاعة وليست اإلجبارية أو الالزمة، و 
 سنة18و 15سن 

 وعليه فإهناء مشكلة جتنيد األطفال مسؤولية كل الدول والشعوب وبناء على ذلك جيب:      
*تعزيز التعاون الدويل ملكافحة جرمية جتنيد األطفال يف النزاعات املسلحة من خالل عقد اتفاقية ثنائية 

 دول العامل ومجاعية بني
 *مكافحة جتنيد األطفال ال يكون إال من خالل استئصال مسبباته خاصة الفقر وإعطاء البدائل.

 *التطوير املستمر للتشريعات اليت هتتم بقصية جتنيد األطفال
 *العمل على نشر ثقافة السالم ومنع اندالع احلروب.

 

 :اهلوامش
جمملها حول فكرة الطفل وهي احلدث، الصيب، القاصر. نصر الدين األخضري، تعريف الطفل : هناك مسميات ثالثة تدور يف ( 1)

، 2014، جوان 11،دفاتر السياسة والقانون،العدد أترجح املركز القانوين لألطفال أثناء النزاعات املسلحة بني دور الضحية واجلاين
سنة ومل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب  18وز أبنه كل إنسان مل يتجا 1989. حيث عرفت اتفاقية حقوق الطفل املؤرخة يف 3ص

 سنة. 18القانون املطبق أما امليثاق اإلفريقي فعفتها املادة الثانية من اجلزء األول على انه كل انسان يقل عمره عن 
 .16،17، 9، ص2010، منشورات احللب احلقوقية، لبنان 1، ط، اإلنتهاكات اجلنائية الدولية حلقوق الطفلبشر. سلمان(2)
جملة اعلوم القانونية،العدد  جرمية جتنيد األطفال أو استخدامه يف األعمال حلربية يف القانون الدويل اجلنائي،أشرف عمران حممد،  (3)

 .45، ص215السادس، جامعة الزيتونة، 
 .253، ص 2009، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،1عروبة جبار اخلزرجي، حقوق الطفل بني النظرية والتطبيق، ط (4)
، حبث مقدم للمؤمتر الدويل السادس حول احلماية الدولية للطفل، الطفل اجملند وإشكالية نفاذ القانون الدويل اإلنساينقادة عافية،  (5)

 www.jilrc.comمتوفر علي املوقع:  6، ص 22/11/2014-20طرابلس، 
 (6)Unicef, Cape Town Principles and Best Practices, 27-30 April 1997.  

جملة جامعة دمشق للعلوم  الطفل يف جرمية جتنيد األطفال بقصد اشرتاكهم يف أعمال قتالية جمرم أم ضحية،منال مروان منجد، ( 7)
 . 128، ص 2015، 1، العدد31اإلقتصادية والقانونية ، اجمللد 
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ت املسلحة أو اجلماعات املسلحة فرباير/شباط مبادئ ابريس، قواعد و مبادئ توجيهية بشأن األطفال املرتبطني ابلقوا (8)
 .9، ص 2007

، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف القانون العام، جامعة وهران، كلية احلقوق، جتنيد األطفال يف احلروب الداخليةهناري نصرية، (9)
 .23، ص.2013-2014

، رسالة مقدمة للحصول على درجة ماجستري يف ل املقاتلاجلوانب القانونية الدولية لظاهرة الطفأمال سلطان حممد اجلرادي،  (10)
 .12، ص 2016احلقوق، جامعة القاهرة، كلية احلقوق، 

 .338مرجع سابق، ص بشري سلمان حسني العبيدي، (11)
 .11أمال سلطان حممد اجلرادي، مرجع سابق، ص  (12)
، اجمللة السودانية حلقوق ال اجملندين ظاهرة تستحق اإلنتباهلعبيت سالح....ولكنها ليست للهو أو اللعب األطفأمرية أمحد، ،  (13)

 .6،  ص 2007اإلنسان وقضااي التعدد الثقايف، العدد اخلامس، أكتوبر 
 254عرروبة جبار اخلزرجي، مرجع سابق، ص  (14)
 .6أمرية أمحد، مرجع سابق، ص (15)
 .130منال مروان منجد، مرجع سابق، ص (16)
 اقية املدنني.من إتف 51املادة  (17)
 .1949من الربوتوكول اإلضايف األول إلتفاقة جنيف  2فقرة  77أنظر املادة  (18)
 .244،245، ص2009، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1، طحقوق الطفل بني النظرية والتطبيقعروبة جبار اخلزرجي،  (19)
 قية جنيف من الربوتوكول اإلختياري األول إلتفا 1،2أنظر املادة  (20)
 .1999جويلية  17من اتفاقية اسوا اشكال عمل األطفال املؤرخة يف  2، 1انظر املادة  (21)
 .243عروبة جبار اخلزرجي، مرجع سابق، ص ( 22)
 .432، دراسة حالة النزاع املسلح يف السودان، ص  ،أثر النزاعات املسلحة على األطفالمنال خضر حممد عثمان (23)
 .4مرجع سابق، ص ( أمرية أمحد،24)
 .230منال خضر حممد عثمان، مرجع سابق، ص (25)
 .431،432. وأنر كذلك منال خضر حممد عثمان، مرجع سابق، ص 4أمرية أمحد، مرجع سابق، ص  (26)
 329،328بشري سلمان حسني العبيدي، مرجع سابق، ص ( 27)
 31.29دار املستقبل العريب، ص حممد النادي، األطفال اجلنود يف القانون الدويل اإلنساين، (28)
 .4أمرية أمحد، مرجع سابق، ص  (29)
 .230،229منال خضر حممد عثمان، مرجع سابق، ص ( 30)
 .329بشر. سلمان حسني العبيدي، مرجع سابق، ص ( 31)
 .431( منال خضر حممد عثمان، مرجع سابق، ص 32)
 .329بشر. سلمان حسني العبيدي، مرجع سابق، ص (33)
 .3رية أمحد، مرحع سابق، ص أم (34)
 431( منال خضر حممد عثمان، مرجع سابق، ص 35)
 .193، ص1989، بدون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، ، القانون الدويل حلقوق اإلنسان( مىن حممود مصطفى36)
 .1959نوفمرب  20( املؤرخ يف 1400)1386( إعالن حقوق الطفل مبوجب قرار اجلمعية العامة 37)
 .1974( املؤرخ يف ديسمرب 29-).3318( قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 38)
( خلص السيد سورنيك رئيس اللجنة انذاك قائال: " يف كثري جد من األحيان كان األطفال يستخدمون بواسطة طرف من أطراف 39)
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ذلك، فهم يشعرون ابلسعادة العمرة ألهنم جعلوا من أنفسهم النزاع يف فصائل مقاتلة أو معاونة، ومل يكن األطفال يتطلعون إىل خري من 
شيئا مفيدا، كما أهنم هبذا العمل حيسون أبهنم  أصبحوا يتصرفون تصرفات الكبار وإن استغالل مثل هذا اإلحساس شيء حمزن بصورة 

قاتلون الكبار فإهنم خيتلفون عنهم يف خاصة فاألطفال الذين يؤدون هذه األعمال مع أهنم يتعرضون لنفس املخاطر اليت يتعرض هلا امل
محاية أهنم ال يعرفون حق املعرفة دائما ما ينتظرهم نتيجة املشاركة املباشرة أو غري مباشرة يف األعمال العدائية . منتصر سعيد محودة، 

 203، ص2003، بدون طبعة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، حقوق الطفل يف القانون الدويل العام واإلسالمي
 .24، ص2006( جملة اإلنساين، صادرة عن اللجنة الدولية للصليب األمحر، العدد اخلامس والثالثني، 40)
 .1977من الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقية جنيف  2فقرة 77( انظر املادة 41)
 .93( عليوم سليم، مرجع سابق، ص 42)
 ل اإلضايف الثاين )ج( من الربوتوكو 3فقرة 4( انظر نص املادة 43)
 .205( منتصر سعيد محودة، مرجع سابق، ص 44)
، حبث مقدم للمؤمتر الدويل حول حقوق الطفل من منظور تربوي ، محاية األطفال يف القانون الدويل اإلنساين( فضيل طالفحة45)

 .21، ص2/5/2010وقانوين، جامعة األردن، 
 .205( منتصر سعيد محودة، مرجع سابق، ص 46)
 ، متوفر على املوقع الرمسي للجنة الصليب األمحر الدولية.األطفال واحلربمقال بعنوان  (47)
( املادة األوىل من الربوتوكول اإلختياري إلتفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة اعتمد مبوجب قرار 48)

 .2000ي ما 25يف الدورة الرابعة واخلمسون يف  263اجلمعية العامة 
 من الربوتوكول اإلختياري إلتفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف املنازعات املسلحة. 2فقرة  2( املادة 49)
 من الربوتوكول امللحق إلتفاقية جنيف بشأن اشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة. 2فقرة  3( املادة 50)
 تفاقية جنيف بشأن اشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة.من الربوتوكول امللحق إل 2فقرة  3( املادة 51)
 من الربوتوكول امللحق إلتفاقية جنيف بشان إشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة. 4( املادة 52)
ص ، 2010، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، 1، طاإلنتهاكات اجلنائية الدولية حلقوق الطفل( بشر. سلمان حسني العبيدي، 53)

302. 
متوفر على املوقع اإلكرتوين:  30، ص2013، فيفري 3( األمم املتحدة، األطفال والعدالة أثناء النزاع ، ورقة عمل رقم54)

htt://childrenandarmedconflict.un.org 

العام، جامعة حسيبة بن ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون محاية أسر. احلرب يف القانون الدويل اإلنساين( فاطمة بلعيش، 55)
 10،ص 2008-2007بو علي الشلف، كلية العلوم القانونية واإلدارية، 

متوفر على املوقع:  4،5: ص ، محاية األسر. بني القانون الدويل اإلنساين والشريعة اإلسالمية( أمحد حممد عبد العظيم اجلمل56)
htt://www.eastlaws.com. 

 وكول اإلضايف األولمن الربوت 2فقرة 77( املادة 57)
 من الربوتوكول اإلضايف األول. 1فقرة  45( املادة58)
 1949من اتفاقية جنيف الثالثة بشان معاملة أسري احلرب لسنة 4( املادة 59)
 من الربوتوكول األول 3فقرة  77( املادة 60)
 من الربوتوكول اإلضايف األول 1فقرة 45( املادة 6)
 نيف الثالثةمن اتفاقية ج 16( املادة 62)
 من اتفاقية جنيف الثالثة  15( املادة 63)
 من اتفاقية جنيف الثالثة  45( املادة 64)
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 من اتفاقية جنيف الثالثة 49( املادة 65)
 .95( عليوم سليم، مرجع سابق،ص 66)
 .96( عليوم سليم، مرجع سابق، ص 67)
 .91( فضيل فضالحة، مرجع سابق، ص68)
 .308رجع سابق، ص ( منتصر سعيد محودة، م69)
 .31( فيصل فضالحة، مرجع سابق، 70)
 1949اتفاقية جنيف الثالثة لسنة   190و118( املادة 71)
 .208( منتصر سعيد محودة، مرجع سابق، ص 72)
 .208( منتصر سعيد محودة، مرجع سابق، ص 73)
 .96( عليوة سليم، مرجع سابق، ص74)
 من اتفاقية جنيف الرابعة 132( املادة 75)
 .30( األمم املتحدة، األطفال والعدالة أثناء النزاع، مرجع سابق، ص 76)

 .6( أمحد حممد عبد العظيم اجلمل، مرجع سابق، ص 77)

اإلعتقال اإلداري: هو جتريد شخص من احلرية وينفذه أو أيمر به الفرع التنفيذي ال قضائي للحكومة دون توجيه اهتامات جنائية  78)
يش أو الشرطة فهو تدبري استثنائي يستهدف السيطرة ميكن أن أيمر به ألسباب أمنية يف نزاع مسلح أو حلفظ يكون هذا من عمل اجل

النظام العام يف احلاالت اليت ال تشكل نزاع مسلح خيضع لضماانت جتنب إساءة إستعمال السلطة إلعتقال الشخص إداراي.األمم 
 30سابق، ص املتحدة، األطفال والعدالة أثناء النزاع، مرجع 

 .32( األمم املتحدة، مرجع سابق، ص 79)
، دار الفكر اجلامعي، 1، دراسة مقارنة ، طالنظام القانوين حلماية الطفل ومسؤوليته اجلنائية واملدنية( خالد مصطفى فهمي، 80)

 .165،166، ص 2012اإلسكندرية، 
 /htt:// ar.wikipediz.org/wikiلى املوقع( املوسوعة احلرة ويكيبيداي، القمة العاملية للطفولة متوفر ع81)
 . 1990فقرة ح من اإلعالن العاملي لبقاء الطفل ومحايتة و منائه 20( املادة 82)
 .14،15، ص 2002( منظمة األمم املتحدة للطفولة، عامل جدير ابألطفال، ماي 83)
 .31،30( منظمة األمم املتحدة للطفولة، مرجع سابق، ص84)

(85 ) UN.DOC.A/51/306 P1,6. 

(86  ) UN.DOC.A/51/306 P7. 

(87 )  UN.DOC.A/51/306 P7. 

 .39( فضيل طالفحة ، مرجع سابق، ص88)
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، جامعة مولود دور جملس األمن الدويل يف تنفيذ القانون الدويل اإلنساين( لعمامرة ليندة، 89)

 3، ص 2012معمري تيزي وزو، كلية احلقوق، 
 .40( فضيل طالفحة، مرجع سابق، ص 90)
 .1999أوت  20بشأن األطفال والصراعات املسلحة املؤرخ يف  S/RES/1261( قرار جملس األمن 91)
 . 2001نوفمرب 20بشأن التأثري العام والسليب للصراعات املسلحة على األطفال املؤرخ يف  1379( قرار جملس األمن رقم 92)
 .2014مارس  7بشأن األطفال والنزاعات املسلحة املؤرخ يف  2143األمن رقم ( قرار جملس 93)
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، 54، جملة الشريعة والقانون، العدد جهود األمم املتحدة ملكافحة جتنيد األطفال يف النزاعات املسلحة( دحية عبد اللطيف، 94)
 .282، ص2013جامعة اإلمارات العربية املتحدة، أفريل

، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون العام، جامعة وهران، كلية يد األطفال يف احلروب الداخلةجتن( هناري نصرية، 95)
 .283، ص 2014-2013احلقوق،

 .283( دحية عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 96)
 .42( فضيل طالفحة، مرجع سابق، ص 97)
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يف العامل العريب علم السياسة والتحوالت اجلديدة  

.دراسة يف مظاهر االغتاب   

  د. بن مرزوق عنرتة                                                   
أستاذ حماضر أ بقسم العلوم السياسية والعالقات الدولية   

  املسيلة.–جامعة حممد بوضياف                                                              
 سي محدي عبد املومنأ.                                                      

 ابحث دكتوراه بقسم العلوم السياسية والعالقات الدولية

املسيلة.–جامعة حممد بوضياف                                                       

 
 امللخص:

 اليت االحداث واقع استشراف يف علم السياسة غياب أسباب حتديد الدراسة هذه خالل من سنحاول
 :التالية للنقاط التعرض خالل من األخرية،وذلك السنوات يف العريب العامل هاشهد

 .االغرتاب مظاهر يف دراسة: العريب العامل أزمة علم السياسة يف -

 .العريب العامل يف الراهنة السياسية ابألحداث التنبؤ عن علم السياسة غياب أسباب -
 .السياسة لعلم املستقبلية الدراسات غياب ظل يف العريب العامل مستقبل -

Le Résumé  :  

Nous essayerons pendant cette étude devait déterminer les 

raisons à l'absence de science politique à la perspective de la 

réalité des événements été témoin dans le monde arabe ces 

dernières années, par l'exposition aux points suivants : 
- Crise de science politique dans le monde arabe : une étude 

dans les manifestations d'aliénation. 

- Les raisons à l'absence de science politique des événements 

de prévision la situation politique actuelle dans le monde 

arabe. 

-L'avenir du monde arabe à la lumière de l'absence d'avenir 

étudie dans la Science Politique. 

تعقيد الظواهر  -العامل العريب -الدراسات املستقبلية -الربيع العريب -علم السياسةالكلمات املفتاحية:
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 السياسية......
 مقدمة:

األحداث اليت عرفتها املنطقة منذ بداية  من التحدايت الناجتة عن جبملة العريب اليوم العامل مير   
العشرية الثانية من القرن الواحد والعشرين، أحداث اختلف حوهلا العديد من الكتاب واملختصني، بني 
من يراها ثورة عربية عفوية من أجل التحرر من التسلطية واالنتقال إىل الدميقراطية، وبني من يراها 

فوضى وإعادة تفكيك املنطقة العربية، ورغم هذه االختالفات إال مؤامرة خارجية خمططة هدفها زرع ال
أن هناك اتفاق ال ميكن أن يكون حمل خالف وهو غياب الدور اإلستشرايف لعلم السياسة يف التنبؤ 
بتلك األحداث، حيث حتول هذا العلم يف العامل العريب إىل علم يرصد األحداث ويصفها وحيللها بعد 

له القدرة على التنبؤ هبا قبل ذلك، أو بتحديد مآالهتا املستقبلية ابالعتماد وقوعها دون أن يكون 
 على خمتلف األدوات األساسية اليت تتطلبها الدراسات السياسية املستقبلية يف العامل الغريب.

إن فشل العديد من اجملهودات العلمية لعلماء السياسة لفهم وتفسري الظواهر السياسية احلاصلة، 
، طرح فكرة الثورة على علم م السياسة عن التنبؤ ابألحداث السياسية الراهنة يف املنطقةغياب علو 

السياسة، فالثورات العربية حدثت ومل تليها دراسات إستشرافية تنبئ بواقع ما بعد الثورات، " فمن 
لقة، ويف دون اإلستشراف العلمي للمستقبل العريب ستبقى حماوالت معاجلة القضااي العربية الكرب. مع

 1إطار التمنيات وستظل عاجزة عن الفصل يف اخليارت املطروحة يف الساحة العربية ".
 طرح اإلشكالية التالية:ميكن ومما سبق 

ملاذا غاب علم السياسة عن التنبؤ مبا يعرف بثورات ابلربيع العريب؟ وهل هو حباجة إىل ثورة تعيد له 
يف ظل التطورات والتحوالت اجلديدة اليت شهدهتا املنطقة  االعتبار؟ ما واقع هذا العلم وما مستقبله

 ؟العربية 
 سنحاول التطرق للعناصر التالية: اإلشكالياتلإلجابة على هذه 

 يف العامل العريب: دراسة يف مظاهر االغرتاب.  علم السياسةأزمة  -
 .يبالعر  العامل يف الراهنة السياسية ابألحداث التنبؤ عن علم السياسة غياب أسباب -

 .لعلم السياسة العريب يف ظل غياب الدراسات املستقبلية العامل مستقبل -
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 يف العامل العريب: دراسة يف مظاهر االغتاب. علم السياسةأزمة  -1

يعد علم السياسة من العلوم اإلجتماعية احلديثة إن مل نقل من أحدثها، فهو مل يظهر كعلم قائم بذاته 
د عقود من إستقاللية هذا العلم ظهرت جهود علماء السياسة إال خالل القرن العشرين، " وبع

املتواصلة لبناء وتطوير جمال معريف وتنظريي ومؤسسايت ميكن علم السياسة من اإلحاطة العلمية 
الناجحة لدراسة وفهم الظواهر السياسية. غري أن واقع هذا العلم يف العامل العريب خاصة بعد اندالع 

العريب" قد وصل إىل ما يشبه األزمة اليت تعززت بسبب التطورات املتالحقة أحداث ما مسي "ابلربيع 
يف اجملال السياسي العريب وإختالف وتشعب الظواهر السياسية فيه، وغياب رؤية إستشرافية 

 2للمستقبل".

إىل جمموعة من العناصر   إن هذه األزمة اليت يعيشها علم السياسة يف العامل العريب ميكن إرجاعها
 3يلي:كما

أصبح علم السياسة يف العامل العريب من حيث الواقع الفعلي له حتيزه احملافظ، ألن علم السياسة  -
يهدف إىل فهم اجملتمع، وليس إىل تغيريه، وألنه يستخدم الوصف والتحليل، وليس احلركة أو الفعل، 

ويقبل أيديولوجية املذهب وألنه يقبل اجملتمع القائم كما هو، والذي هو جمتمع معروف عنه أنه مادي/ 
احملافظ، بل إن تنظيم ومعايري التخصص املهين يف جمال البحث السياسي. ومكافآت التفوق فيه، قد 

 أد. إىل تكريس هذا التحيز احملافظ وفرضه على علماء السياسة.

تخدمة واإلجراءات املس ابالهتمام بقضااي املنهج واألدوات يبالغ علم السياسة يف العامل العريب -
ومتطلبات الدقة، خصوصا عند املقارنة أبمهية اجلوهر واملضمون، وأد. هذا إىل أن جاءت الدراسات 

 والبحوث يف إطار العلم جمردة من احلاجات اإلنسانية.

مل يهتم علماء السياسة االهتمام الكايف ابجلوانب القيمية يف كتاابهتم، وجتاهلوا املشاكل والقضااي  -
 جمتمعهم اليومية، وأفسدهتم العالقات مع احلكومة واملؤسسات. الضاغطة يف حياة

أتليه علماء السياسة للعقل وللموضوعية وللحرية، أو قبوهلم ملا أمساه البعض ابآلهلة املزيفة، هذا  -
ابلرغم من أن العقل واالستجابة العقالنية قد حتمل طابعا غري إنساين، وابلرغم من أن املوضوعية قد 

كنة أو غري مرغوبة، وابلرغم من أن حرية الفكر عندما يكون ضارا أو مؤذاي جيب إن ال تكون غري مم
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 يسمح هبا.

إضافة إىل ذلك حتول علم السياسة يف العامل العريب إىل علم ماضوي يهتم ابجلوانب التارخيية واحلالية  -
 أكثر من تركيزه على اجلوانب املستقبلية. 

، وله عالقة مباشرة 4سة املاضية فإن علم السياسة هو التاريخ اجلاريوإذا كان التاريخ هو علم السيا
ابملستقبل، فهو ليس كعلم التاريخ يدرس ظاهرة استقرت، بل إنه علم ديناميكي يسعى جاهدا لرصد 
الظاهرة وطرح سيناريوهات لإلمساك هبا والتحكم يف مساراهتا، وهو دائما يسعى لتنبيه صناع القرار 

 5.الختيار البديل
 األكادميي النطاق عن خترج ال أبهنا العريب التنموي يف العامل للشأن املتابعني الدارسني معظم يالحظ -

 نسيج من جزءاً  تكون فإهنا ال إجرائها وحني العريب العامل يف جدا حمدودة التزال الدراسات ،هذه
 مستو. أو احلكومة تو.مس على سواء األصعدة مجيع على الفعلية املمارسة من االجتماعي التفكري
 األكادميي النطاق بني كامل انقطاع شبه صحيح  األخر. النواحى من غريها أو األفراد

 يف البحث حصر يف اخلطري االنقطاع هذا ويتجلى يف بلداننا، العامة ابحلياة ندعو وبينما اجلامعي
 6التشغيل. ،أو ابالقتصاد الصلة ذات القضااي

يف العامل العريب من خالل التبعية اليت يعيشها يف إطار علم السياسة كما أن تسييس علم السياسة 
املوجه اليت انتهجتها احلكومات العربية كان أحد العوامل الرئيسية اليت سببت أزمة له، ومل تتوقف 
تبعيته على املستو. احمللي فقط بل هناك تبعية على املستو. الدويل، حيث أن علم السياسة العريب ال 

صوصيته بل اتبع لعلم السياسة يف الغرب، وهذا ما جعله مغرتاب يف اجملتمعات العربية غري قادر ميلك خ
 على حتديد واقعها وال على استشراف مستقبلها وال على تقدمي حلول ملشاكلها.

وبذلك فقد خالف علم السياسة يف العامل العريب مقولة أبراهام لينكولن القائل: إذا استطعنا أن نعرف 
 7ما من حنن؟ وإىل أين نتجه؟ نستطيع أن خنتار بصورة أفضل ما جيب أن نفعله، وكيف نفعله؟مقد

 التخطيط انحية من املستقبل أردان لكن اخلصوصية ال تعين إلغاء اآلخر وعدم االعرتاف به، فإذا
 مناسبة أجوبة وإجياد الداخلي واقعنا طموحات وبناء ترسيم حتدايت نواجه أن واالستشراف جيب

 وتعميم ابآلخر واالعرتاف واحلوار احلرية وإشكاليات والفكرية واالجتماعية السياسية التنمية ألسئلة
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 واحلضارات األمم ابقي مع تكاملي دور لنا يكون أن ضروري لذا والتعاون، الوعي واالنفتاح ثقافة
 واألزمات اكلاملش رؤية عن نظران حجب عدم مع العامل مستقبل وبناء ووضع يف ترسيم والثقافات

 8واإلسالمية. العربية جمتمعاتنا تعاىن منها اليت الكثرية
كل هذه املظاهر جعلت علم السياسة يف العامل العريب يعاين أزمة كبرية جعلته أحد أهم الغائبني عن 
التنبؤ ابألحداث والتحوالت اجلديدة اليت عرفتها املنطقة. وسنحاول يف العنصر التايل التطرق إىل أهم 

 سباب هذا الغياب.أ

 .العريب العامل يف الراهنة السياسية ابألحداث التنبؤ عن علم السياسة غياب أسباب -2

 9ملاذا تبدي إهتماًما ابملستقبل؟ قال: ألننا ذاهبون إليه، ألربت أنشتاينطُرح سؤال على األستاذ 
ول واجملتمعات واملؤسسات، فاإلهتمام ابلدراسات املستقبلية ابت من الضرورات اليت ال غىن عنها للد

ومل تعد ترفًا أتخذ به تلك الدول أو هتجره، تستوي يف ذلك الدول املتقدمة والدول النامية مبا فيها 
فالفكر العريب يشهد حضور للدراسات املستقبلية، إال أهنا ظلت حمدودة، ولعل ذلك 10الدول العربية.

تقبلية يف بالدان العربية، شاهد على ضعف العمل يرجع إىل ندرة املراكز املتخصصة يف الدراسات املس
ابلدراسات والنظرايت املستقبلية، يف حني تشهد الدول الغربية املتقدمة عدد كبري من تلك املراكز، 
فسؤال املستقبل يف أية ثقافة هو دليل حيويتها فبقدر حضوره يف تكوينها الفكري تتحدد قابليتها 

معرفة ما جر. يف املاضي البعيد يكون مفيًدا، لكن تفهم املاضي ف 11للتطور، وقدرهتا على التقدم.
القريب يكون أكثر أمهية من ذلك ألن الظروف املاضية األقرب هي عادة أقرب ألن تشبه ظروف 

 12حاضران اليوم.
فليس ببعيد دفعت الشعوب العربية أمثااًن ابهضة بسبب اخلضوع ألنظمة تسلطية مستبدة اليت دفعتها  

 13السلطوية إىل املغامرة أبرواح شعوهبا.غرائزها 

إنطلقت أحداث ما مسي "ابلربيع العريب" اليت فاجأت العامل أبسره، وأصبحت  2011ففي بداية عام 
حمط أنظار السياسني واحملللني على املستويني الغريب والعريب، فرغم هذا اإلهتمام ال نكاد جند دراسات 

قبلية للربيع العريب، "وإن ُوجدت تكون عبارة عن عمل تقوم به عربية كثرية إهتمت ابلتداعيات املست
وليس احلكومات إال يف ما ندر، أو تكون جهود مل  ينتمي إىل اجملتمع املدين معظمهامؤسسات 
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اإلستمرار، وبتايل بدت هذه احملاوالت وكأهنا جزر منعزلة ليس هلا جسور  تتصف ابملتابعة والرتاكم و

وهي الدراسة الوحيدة اليت غامرت بصياغة  2030نرصد دراسة مصر تربط بينها، وميكن أن 

 14يناير". 20السيناريوهات السياسية ملصر ما بعد ثورة 
وهذا يقودان للحديث عن عجز علم السياسة يف املنطقة العربية ابلتنبؤ مبا جيري فيها من أحداث 

يشهد عدم وجود مؤسسات حتتضنه سياسية، فعلم السياسة يف الوطن العريب ويف الكثري من األحيان 
وابحثني  يطرقون اببه وخيضون غمار البحث يف ساحته يف ظل هذا الواقع يشد علم السياسة 
رحاالت صوب فضاءات جغرافية وجماالت معرفية أخر.، وإن علم السياسة يف ظل هذا اإلرحتال 

صعوابت عديدة تتمثل يف  يفتقد هلويته املميزة،كما جند التحليل السياسي يف الوطن العريب يلقى
الطابع احلرابئي للدولة للواقع والفاعلني، فعلم السياسة يفرض على الباحث توخي الصرامة املنهجية 
ومساحة كافية إزاء موضوعاته، إال أن التغري املستمر يصعب من إمكانية التحليل، ابإلضافة إىل أن 

ر. ابطنية ال متكن الباحث السياسي العريب من إزدواجية احلياة السياسية بني حياة سياسية ظاهرة،وأخ
 15حتليل وإستيعاب ما جيري يف احلياة السياسية الباطنية بشكل دقيق.

كما ينظر يف الوطن العريب لوظيفة العلوم السياسية كنوع من التهديد للسلطة، فالعلوم السياسية 
ارات وإجتاهات، وكذا خالل العقدين األخريين عاجزة عن خلق فرضيات حقيقية وأطروحات وتي

"صراع املدارس"، هذه الوضعية جتعل جزًءا كبريًا منها يف مستو. ال يؤهلها لتحليل التحوالت 
اإلجتماعية والسياسية الراهنة، وما يزيد الوضع أتزًما معطيات موضوعية تتجلى يف تعقد احلياة 

النظام الرتبوي، والنتيجة هي أن األمة وتطوره، فضاًل عن مجود  –السياسية واخللط بني مفهوم الدولة
دور الباحثيني السياسني يف تثبيت هذا الفرع املعريف العلمي يبقى دوًرا حمدوًدا جًدا حبكم النزوع حنو 
خمزنة املعرفة السياسية أي سيطرة أجهزة الدولة عليها والتحكم فيها  فالبحث يف العلوم السياسية 

امة اليت تطلب املشورة واخلربة يف مواضيع تطبيقية أصبح خاضع للتمويل من طرف املؤسسات الع
حمددة، وهذا ال خيدم املعرفة السياسية احلقيقية، كما أن العلوم السياسية يف الكثري من األحيان ال تثري 
وال حترك سو. أقالم طاقات عقلية قليلة أغلبها يدور يف فلك السلطة، ويكرس الوضع السياسي 

ته بتسييس علم السياسة، وابلتايل إنتصار إكراهات الواقع على التفكري القائم، وهذا ما ميكن تسمي
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العلمي كل هذا جعل إستقاللية علم السياسة ابملنطقة العربية تبدو متدنية لدرجة أنه إحنصر يف دور 
 16املمثل الصامت، وتنازل عن مهمة إيضاح الظواهر السياسية لفائدة العلوم اإلجتماعية األخر..

 .لعلم السياسة العريب يف ظل غياب الدراسات املستقبلية عاملال مستقبل-3

إن احلراك الشعيب الذي قام يف كل من تونس ومصر، والقائم اليوم يف الكثري من الدول العربية كاليمن 
وليبيا وسوراي، ابإلضافة إىل األحداث واألزمات والصراعات الراهنة يف املنطقةالعربية شكلت سؤااًل 

  حول مستقبل العرب، يف ظل غياب رؤ. مكتملة هلذا املستقبل.مهًما ومصريايً 
وابلربغم من وجود العديد من املراكز واملعاهد واجلمعيات القطرية والعربية اليت تتضمن أمساؤها كلمات 
املستقبل، أو الدراسات املستقبلية، أو اإلستشراف، وعلى الرغم من تنفيذ بعض الدراسات املستقبلية 

، ومشروع إستشراف الوطن 2030ومشروع رؤية مصر  2020ستقبل كمشروع مصر لدراسة امل
العريب، تبقى الدراسات املستقبلية ال تؤدي ما هو مراد منها، فالدراسات الكرب. اليت شكل الوطن 
العريب فيها وحدة التحليل والدراسة، قد هنضت هبا مؤسسات ال متثل دراسة املستقبل جمال إهتمامها 

ل منتد. دول العامل الثالث، ومركز دراسات الوحدة العربية، كما جند أن هذه املراكز غري الرئيسي مث
مزودة ابلقدرات البشرية واإلمكاانت املالية والتكنولوجية وقواعد املعلومات، اليت متكن من أداء 

يصعب  الوظائف املتعارف عليها ملراكز الدراسات املستقبلية، ولذلك فإن من نشاطات هذه املراكز
تصنيفه على أنه ينتمي حلقل الدراسات املستقبلية ابملعىن اإلحرتايف، فاملراكز تشتغل يف الدراسات 
املستقبلية بصورة متقطعة عن طريق تنفيذ مشروع دراسة مستقبلية على فرتات متباعدة، ومن النادر 

اخلرباء واملفكريني،  جدا أن يدير املركز القائم ابلدراسة بعد تنفيذها حوارات مع ذوي الشأن من
فاملراكز القائمة منغلقة على نفسها إىل حد كبري فالتواصل بني هذه املراكز مفقود، وهو ما يضعف 

 17قدرة هذه املراكز على متابعة اجلديد يف جمال املستقبليات وتبادل اخلربات.

ساتنا ويف الكثري من مظاهر ففي الوطن العريب لزلنا نعاين غيااًب شبه اتم للرؤية املستقبلية يف معظم مؤس
حياتنا، بل ويف بنية تفكريان، وما العدد القليل من الدراسات املستقبلية اليت أحملنا إليها إال تعبري عن ما 
مسي "ابلبؤس املعريف" الذي تعانيه تلك الدراسات اليت ال خترج يف معظمها عن النطاق األكادميي 

جتماعي العام، أو املمارسة الفعلية سواء على املستو. الضيق، وال تكون جزء من نسيج التفكري اإل
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احلكومي أو على مستو. األفراد، فالنظرة السلبية إىل املستقبل يف ثقافتنا العربية وسيطرة" التابوهات" 
املوروثة، وشيوع "أمناط التفكري داخل الصندوق" واإلهتمام ابألفكار املسيطرة و"السابقة التجهيز" 

كل املشتغلني وودي آلنمع كل ما هو جديد، ويف هذا السياق قال األستاذ وثقافة القطيعة 

 Blackابلدراسات املستقبلية الذين ينبغي أن ينصرف إهتمامهم إىل البحث عن "البجعة السوداء" )

swan.18( وسط أسراب البجع البيضاء 
والتعريف هبا ونشرها كثقافة إن الدراسات املستقبلية يف عاملنا العريب حتتاج إىل مزيد من العمل عليها 

وعلم ووضع مناهجها وأدواهتا ضمن احلقائب التعليمية، واملناهج الدراسية ملؤسساتنا التعليمية،وأيضا 
من دائرة الفهم إىل التطبيق واملمارسة ومعاجلة قضااي  تفعيل دور البحث للخروج ابلدراسات املستقبلية

 20ر عظيمة تنفخ الروح فيه.فال مستقبل عظيم من غري أفكا19علمية عملية.
وعليه فمستقبل الوطن العريب لن يكون عظيًما،فمن دون دراسات مستقبلية إحرتافية ستبقى حماوالت  

فهم ودراسة القضااي العربية الراهنة صعب وال يرقى إىل األهداف املراد حتقيقها وهي حتقيق التقدم 
 واإلزدهار يف كل اجملالت وعلى مجيع املستوايت.

البالد العربية، وذلك ملا هلذا العلم من أمهية   النهوض بواجبات البحث يف املستقبل يف وجب علينالذا 
كبرية يف جمال العلوم اإلجتماعية عامة والعلوم السياسية على وجه اخلصوص، فاملنطقة العربية تعيش 

مية ال مفر منها وال يف ظل عامل يتميز ابلتغيريات املتالحقة اليت جتعل من الدراسات املستقبلية حت
 21ميكن اإلستغناء عنها.

وما جيب ان يثري إهتمامنا عربيا ابلدراسات املستقبلية هو زايدة املشاركة الدميقراطية يف صنع املستقبل 
وصياغة سيناريوهاته والتخطيط له، غن الدراسات املستقبلية جمال مفتوح لتخصصات متنوعة، وميدان 

وفرص للعمل بروح الفريق، وهذه مجيعها تقاليد مفتقدة يف البحث  إلستخدام األساليب التشاركية
العلمي العريب وجمال لتوسيع الدميقراطية التشاركية من خالل تقنيات الدراسات املستقبلية ومناهجها 

 22املتعددة ذات الطابع اجلماعي.

 خامتة:
ويته املميزة، نتيجة إنتصار مير علم السياسة يف الوطن العريب بشبه أزمة جعلت من هذا العلم يفقد ه
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إكراهات الواقع السلبية على التفكري العلمي، كما أصبح علم السياسة عاجز عن فهم وإستيعاب 
األحداث والظواهر السياسية احلاضرة، لبناء صورة عن الوضع يف املستقبل، فالدراسات املستقبلية يف 

شهد نقائص وخيبات أمل، إنعكست العلوم اإلجتماعية بصفة عامة وعلم السياسة بصفة خاصة ت
 على مستقبل الوطن العريب الذي أصبحنا ننتظر املفاجأت، وما تسفر عنه من جديد وتغريات.
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 قانون امللكية الصناعية وقانون املنافسة
حنو عالقة توفيقية   

األستاذ محادي زوبري                                                                                       

-جباية -جامعة عبد الرمحان مرية                                                                                

 ملخص :
 كانت ومازالت إشكالية مد. توافق حقوق امللكية الصناعية أو السلطات االستئثارية الناشئة

عن شهادة تسجيل امللكية الصناعية مع املنافسة احلرة تشكل حمور اهتمام الباحثني واملختصني يف 



قانون امللكية الصناعية و قانون املنافسة: حنو عالقة توفيقية                                         محادي زوبري/ أ  
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، وذلك منذ اعرتاف الدستور األمريكي للمبدعني واملخرتعني حبقوق استئثارية على (1)قانون املنافسة
لصناعية ابملنافسة احلرة  إذ ذهب بعضهم إىل القول أبّن عالقة حقوق امللكية ا .(2)ابتكاراهتم وإبداعاهتم

، وذلك حبّجة قيام حقوق امللكية الصناعية على (3)كانت دائمًا عالقة تنافرية وذو طبيعٍة تنازعية
قاعدة االحتكار اليت ال تناسب إطالقًا مبادئ وأسس املنافسة، فاألمر شبيه على حد تعبري أحدهم 

اآلخر أبّن هذه النظرة فيها الكثري  . بينما رأ. البعضmariage forcé «(4) «ابلزواج القسري 
، ذلك أّن امللكية الصناعية ليست احتكارًا كما تومهه هؤالء، وإمّنا (5) من املبالغة والشدة يف املعاملة

هي حق استئثاري شأهنا شأن امللكية املادية، وأّن هذا احلق االستئثاري ال يرتب بذاته احتكاراً 
مللكية الصناعية مهما عظمت تّظل عدمية الفائدة إذا مل حتدث أي ، فا(6)اقتصاداًي أو قوة اقتصادية
، كما أّن املنافسة ال تتعارض مع حقوق امللكية الصناعية وإمّنا تتعارض (7)أثر إجيايب داخل املؤسسة
 .(8)مع التعسف يف استعماهلا

 ......امللكية الصناعية ، املنافسة احلرة ،األعوان االقتصاديني الكلمات املفتاحية:
 مقدمة :

بضرورة إعادة النظر يف وصف  OCDE "(9)اندت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية "
. وابلفعل فقد اثبتت الدراسات القانونية (10) العالقة اليت تربط امللكية الصناعية ابملنافسة احلرة

ها الوفاق والتعايش، فهي واالقتصادية أبّن العالقة بينهما ليست متنافية كما صورها البعض، وإمّنا قوام
ن يبدعوا وأن يستعملوا حقوق أب، فاملنافسة تفرض على األعوان االقتصاديني (11)عالقة أتثري وأتثر

(، ويف سبيل حتقيق ذلك فأهّنم أوالً امللكية الصناعية، وذلك من أجل بقائهم واستمرارهم يف التنافس)
ألحكام قانون امللكية الصناعية  من جهة تضمنير وهذا ما يفس ،(اثنياً حيققون أيضاً أهداف املنافسة)

على حقوق امللكية الصناعية من  املنافسةوقابلية تطبيق قانون (، اثلثاً ) احلرة محاية املنافسة هتدف إىل
 (.رابعاً )جهة أخر.
 :حقوق امللكية الصناعية استعمالاملنافسة تفرض على األعوان االقتصاديني -أوالا 

الفطرة الكونية للبشر، غايتها التفوق، يف جماالت األعمال واألنشطة أاّي  إّن املنافسة من سنن 
كانت طبيعتها، والزمت املنافسة النشاط االقتصادي خاصة، حىت اتصفت بكوهنا أحد الشروط 
الالزمة الحرتافه. وابتت أمرًا طبيعيًا ومبدأ أساسيًا يف عامل االقتصاد، بعد أن أتكد أّن حرية التجارة 

. وتقوم املنافسة بني األعوان االقتصاديني على ركنني مها: اهلدف (12)سة صنوان ال ينفصمانواملناف
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والوسيلة؛ فالسعي إىل جذب أكرب عدد من العمالء يعترب اهلدف الذي ينشده أي عون اقتصادي، 
من سلع  ألّن حتقيقه يعين جناح العون وزايدة األرابح اليت حيققها نتيجة إقبال العمالء على ما يقدمه

 وخدمات.
ولكي حيقق العون االقتصادي هدفه فإنّه البّد أن يتنافس مع غريه، وهذا التنافس يوجب عليه 
أن يستخدم وسائله اخلاصة اليت تضمن له مركزًا تنافسيًا متميزًا حيقق له ميزة تنافسية يتقدم هبا على 

الوسائل اليت يستخدمها العون غريه من األعوان االقتصاديني املتدخلني يف السوق، وتعترب هذه 
 .(13)االقتصادي مبثابة الركن الثاين الذي تقوم عليه املنافسة

وتعترب حقوق امللكية الصناعية من أهم وأجنع الوسائل اليت حتقق للعون االقتصادي مركزاً متفوقاً 
درهتا على يف السوق، وقد تعاظم دورها مع قيام االقتصاد أكثر فأكثر على املعرفة، وذلك بسبب ق

خلق ثروات جديدة، لذا فإّن استغالهلا تعد وسيلة اسرتاتيجية تعتمد يف النشاط االبداعي واالبتكاري 
 . (14)وحتديد الوضع التنافسي للعون االقتصادي

فتزايد حّدة املنافسة وتنوع األسواق وتغري احلاجات غرّي األمور وأخذ األعوان االقتصاديني 
البحث والتطوير وأنشطة االبتكار واعتربوها استثمارات اقتصادية مهمة  يدركون شيئا فشيئا وظائف

تضمن االستمرارية والبقاء وحتقيق النمو، فاألعوان االقتصاديني يدركون أبهنم عليهم اإلسراع يف تنبين 
، وذلك عن طريق براءات (15)اسرتاتيجيات قائمة على ابتكار اجلديد أو حتسني ما هو موجود

ادات اإلضافة، والرسوم والنماذج الصناعية اليت تضفي على املنتجات شكاًل مجياًل االخرتاع وشه
، واإلشارات املميزة اليت متيز (16)جيعلها أكثر جاذبية للجمهور ومتيزها عن غريها من املنتجات املنافسة

 وتوضح عروض العون االقتصادي اليت يقدمها للسوق، واليت تسهل للمستهلك عملية حتديد وفهم
 .(17)املنتجات اليت يبحث عنها

، ومن املؤكد أّن حقوق امللكية (18)وعليه فإّن املنافسة والسوق يعتربان دافعني حقيقيني لإلبداع
الصناعية مرتبطة ابلعون الذي بذل جهدا وانفق أموااًل يف سبيل الوصول إليها، لذا فإّن انفراد هذا 

لكن هذا ال يعين عدم امكانية استفادة األعوان غري األخري ابستغالهلا حق مشروع وحممّي قانوان. 
أو عن طريق عقود  (19)املالكني من تلك احلقوق، فيجوز هلؤالء االستفادة منها برخصة من املالك

 .نقل التكنولوجيا اليت تتضمن الرتخيص ابستغالل تلك احلقوق
اليت تتضمنها حقوق  ميكن لألعوان االقتصاديني حمدودي الدراية ابخلربات وترتيبا على ذلك

امللكية الصناعية أن يطلبوا من األعوان املالكة لتلك احلقوق أبن يرخصوا هلم ابستغالهلا وذلك عن 
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، طاملا ذلك ميثل وجهًا من أوجه االستغالل اليت (20)طريق إبرام الرتاخيص وعقود نقل التكنولوجيا
 مبوجبها ينتفع املالك مبلكيته الصناعية.

 :  مللكية الصناعية ألهداف املنافسةحتقيق ا -اثنياا 
املتعلق  03-03ميكن حتديد أهداف املنافسة إمجااًل ابلرجوع إىل املادة األوىل من األمر رقم 

يهدف هذا األمر إىل حتديد شروط ممارسة املنافسة يف  «ابملنافسة املعدل واملتمم، اليت تنص على أنه: 
ومراقبة التجميعات بقصد زايدة الفعالية االقتصادية السوق وتفادي كل ممارسات مقيدة للمنافسة 

. فمن خالل هذا النص ميكن القول أّن أهداف املنافسة (21)» وحتسني ظروف معيشة املستهلكني
 . (22)حسب القانون هي: زايدة الفعالية االقتصادية وحتسني معيشة املستهلكني

حقوق امللكية الصناعية، كون هذه  وقد يبدو يف الوهلة األوىل أّن هذه األهداف ليست غاية
األخرية هتدف إىل حتقيق مصلحة العون االقتصادي املالك الذي يسعى للتفوق والتميز عن أقرانه 
بشكل يضمن له البقاء واالستمرارية يف التنافس وحيقق له األرابح وجيذب له الزابئن، لكن لو عمقنا 

نما يستعمل حقوقه الفكرية يف سبيل حتقيق األرابح ودققنا يف األمر لوجدان أّن العون االقتصادي حي
(، كما يسعى 1إمّنا يسعى كذلك إىل حتقيق الفعالية االقتصادية اليت تضمن له البقاء واالستمرارية )

( وكأّن األمر يتعلق ابليد 2إىل إرضاء املستهلكني كي يضمن والئهم له ويقبلون على اقتناء منتجاته )
 .(23)أنصار املدرسة الطبيعيةاخلفية اليت اعتقد هبا 

 :حتقيق الفعالية االقتصادية-1
تشكل الفعالية االقتصادية مطلبا أساسيا لكل عون اقتصادي لضمان بقائه واستمراره يف ظل 

أثبتت الدراسات االقتصادية أّن هذه الفعالية لن تتأتى إاّل إذا أبدع العون ، إذ (24)اقتصاد تنافسي
راته الصناعية اليت متكنه من توفري منتجات جديدة أو تطبيق طرق جديدة االقتصادي واستعمل ابتكا

أقل تكلفة إلنتاج منتجات موجودة ميكنها من ختفيف تكاليف االنتاج وحتقيق أرابح إضافية عند 
 .(25)تصريف املنتجات أبسعار السوق احلالية

يف  بصفة خاصة دوراً وبناء على ذلك يكون للملكية الفكرية بصفة عامة وامللكية الصناعية 
حتسني أداء العون االقتصادي من الناحيتني الفنية واالقتصادية، وهو الشيء الذي سيؤدي إىل حتقيق 
نتائج إجيابية يف كمية خمرجاته واخنفاض التكلفة ابلنسبة للوحدة الواحدة، وابلتايل حتقيق األرابح. 

 .(26)زات لتحقيق التنمية االقتصاديةفرباءات االخرتاع وابقي عناصر امللكية الصناعية هي حمف
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وهكذا يتضح أبّن استعمال امللكية الصناعية حيقق مطلب من مطالب املنافسة، فهذه األخرية 
جترب كل عون اقتصادي على بذل قصار. جهده لتحسني طرق ووسائل ختفيض تكاليف إنتاج 

عمال امللكية الصناعية، فعلى . وهذا ميكن حتقيقه ابست(27)املنتجات واخلدمات إىل أدىن سعر ممكن
اليت كانت يف البداية مشروعا صغريا يف الربتغال لصناعة  » MANDO’S « عالمةسبيل املثال 

يف سنوات قليلة إىل سلسلة من املطاعم الكرب. للوجبات  حتولتالدجاج ابستعمال طريقة سرية 
اليت كانت يف  » «Biobràsعلى عدة بلدان، وكذلك شركة  نيحمل موزع 200السريعة تضم 

الربازيلية كلف إبجناز أنزميات برتخيص من  » Minas Gerais «البداية خمربا بسيطا يف جامعة 
واليت حتولت يف ضرف سبع سنوات مبساعدة وزارة الصحة  » NEWENGLAND «مركز 

احلديثة  لني ابلوسائل التكنولوجيةو إىل أكرب منتجة لألنس » Eli Lilly «والشركة املتعددة اجلنسيات 
ومن أكرب الشركات األربع الصيدالنية املعروفة يف العامل، حيث متكنت من احلصول على براءة اخرتاع 

 .(28)خاصة يف الربازيل وكندا والوالايت املتحدة األمريكية وأورواب
 :حتقيق مصاحل املستهلك-2

راته يف اإلنفاق دون منازع فبواسطة قرا »سلطان السوق  «يعترب املستهلك يف ظل املنافسة 
تتحدد ماهية السلع واخلدمات الواجب على األعوان االقتصاديني إنتاجها ومن مّث بيعها. لذا فإّن 
جناح العون االقتصادي يف السوق يعتمد على إرضاء املستهلكني إبنتاج املنتجات اليت يرغبون فيها 

كي تنجح وتزدهر مشاريعك،   «وبيعها أبسعار أكثر تنافسية، وهناك مقولة يف هذا الشأن، وهي: 
 .(29)»أنتج ما يريده الناس وما حيتاجونه 

وعليه؛ فإنّه يتعني على العون االقتصادي أن يعتمد على االبداع التكنولوجي بواسطة استعمال 
امللكية الصناعية من أجل تلبية رغبات وإشباع حاجيات املستهلكني بكيفية أحسن، وإحداث تغيريا 

ات وخصائصها، بشكل ال يؤدي إىل خفض األسعار مبا يتماشى والقدرة الشرائية يف مواصفات املنتج
 للمستهلك فحسب، وإمّنا حيقق اجلودة والسرعة واملرونة يف تلبية الطلب أيضاً.

وترتيبا على ذلك، فإنّه مىت متكنت املنتجات واخلدمات املعروضة من احلصول على رضا 
للعون االقتصادي، وذلك بكسب زابئن جدد وتدعيم والء  املستهلكني كّلما زادت احلصة السوقية

. وهلذا اعتربت اللجنة األوروبية (30)الزابئن القدامى، كما أّن ذلك سيعمل على تقليل أشكال التقليد
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أبّن امللكية الفكرية واملنافسة تقتسمان هدف أساسي هو ترقية مصلحة املستهلك وختصيص الثروات 
 .(31)بشكل فعال
 :اية قانون امللكية الصناعية للمنافسة احلرةمح-اثلثاا 

محاية امللكية الصناعية  يكفل ال هذا األخري إّن املتفحص لقانون امللكية الصناعية سيدرك أبنّ 
 -إن أمعنا التفحص والتدقيق فيها لوجدانها -فحسب، وإمّنا حيتوي كذلك على قواعد وأحكام

لقواعد يف: إلزام صاحب شهادة التسجيل ابستعمال إىل محاية املنافسة. وتتمثل هذه اكذلك هتدف  
(، فرض 2(، بطالن الشروط املخّلة ابملنافسة يف عقود الرتاخيص)1واستغالل امللكية الصناعية )

(، وتقرير مبدأ استنفاذ احلقوق االستئثارية اليت ختوهلا شهادة 3تراخيص إجبارية حتقيقًا للمنافسة )
 (.4تسجيل امللكية الصناعية )

 :سقوط حق االستئثار بعدم االستعمال واالستغالل-1
قد يلجأ العون االقتصادي إىل تسجيل عناصر امللكية الصناعية ليس بغرض املنافسة وإمّنا 
بغرض تعطيل سريها احلسن عن طريق جلوء العون االقتصادي إىل امللكية الصناعية املانعة وذلك 

ة أو عدة عالمات من أجل منع الغري من املنافسة بتسجيل اخرتاع أو رسم أو منوذج صناعي أو عالم
أو عن طريق جلوئه إىل تسرت تلك امللكية الصناعية وراء ما يعرف ابمللكية الصناعية  (32)واالستغالل

 .(33)االحتياطية أو املانعة
واحلقيقة أّن بعض التشريعات ال جتيز امللكية الصناعية املانعة وامللكية الصناعية االحتياطية، 

لك ألهّنا تعّتد بواقعة االستعمال كسبب الكتساب امللكية، فالعون االقتصادي البّد أن يثبت أبنّه ذ
، بينما خيتلف الوضع يف التشريعات اليت تعتد ابلتسجيل كسبب منشئ (34)يقوم فعاًل ابالستغالل

اعية على للحق، إذ جتيز هذه التشريعات للعون االقتصادي أبن يقوم بتسجيل حقوق امللكية الصن
 وذلك بغرض استغالهلا مستقباًل مىت تتحني له الفرصة. ، سبيل االحتياط

ومن إجيابيات إقرار امللكية الصناعية االحتياطية عدم حرمان العون االقتصادي الذي ال ميلك 
 اإلمكانيات الالزمة الستغالل مشروعه يف احلني، غري أّن جوازها ال خيلو من خماطر اإلضرار ابملنافسة،

وذلك حني يرمي العون االقتصادي من خالهلا إىل جمرد منع الغري من استغالهلا فحسب، فعندئذ 
 تكون مانعة يف جوهرها واحتياطية يف ظاهرها. 

وبناء على ذلك وضع املشرع اجلزائري أحكامًا لسد ابب التعسف يف وجه مسجلي امللكية 
من االستغالل، وعلى هذا األساس فقد رتب  الصناعية االحتياطية إذا كانت نيتهم جمرد منع الغري
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اإلبطال على العالمة اليت مل تستعمل بصفة جديّة من املالك وبصورة مستمرة خالل مدة ثالث 
ويعترب التشريع اجلزائري أكثر شّدة يف هذا الشأن من التشريعني الفرنسي واملغريب وكذا . (35)سنوات

ذه التشريعات إاّل يف حالة عدم استغالهلا ملهلة مخس التونسي، إذ ال يسقط احلق يف العالمة يف ه
 .(36)سنوات متتالية دون أي انقطاع

وإىل جانب إبطال العالمات اليت تستعمل يف اآلجال احملددة، فإّن املشرع اجلزائري رتب أيضا 
ستَـَغل من املالك. فأجاز ألي شخص له مصلحة 

ُ
الرخصة اإلجبارية والسقوط على االخرتاع غري امل

أبن يتحصل من اهليئة املختصة على ترخيص ابستغالل اخرتاع مل ُيستَـَغل من املالك بعد مدة أربع 
سنوات ابتداًء من اتريخ إيداع طلب براءة االخرتاع أو ثالث سنوات بعد اتريخ صدور براءة 

 .(38)، وإذا دام عدم االستغالل بعد منح الرتخيص ملدة سنتني سقط احلق يف الرباءة(37)االخرتاع
وهكذا يالحظ أبّن املشرع اجلزائري رتب على عدم استغالل االخرتاع الرخصة اإلجبارية أوالً مث 

، يف حني (39) السقوط اثنياً، بينما رتب التشريعان املغريب واألردين الرخصة اإلجبارية دون السقوط
 .(40)رتب املشرع السوري سقوط احلق يف امللك العام دون الرتخيص اإلجباري

عليه فإذا كانت نّية العون االقتصادي هو حتني الفرصة املناسبة لالستغالل فإّن املدة اليت و 
حددها القانون اجلزائري والتشريعات املقارنة كافية ليهيئ العون االقتصادي مشروعه ويضعه موضع 

لرخصة االستثمار، وأّما إذا كانت نيته هي جمرد منع املنافسة فإّن حق االستئثار يكون عرضة ل
 اإلجبارية والسقوط ابنقضاء املدة احملددة قانوانً دون االستغالل.

 ترتيب البطالن على الشروط املضرة ابملنافسة مىت تضمنتها عقود التخيص: -2
على الرغم من أّن قانون املنافسة يتضمن مبدأ عام وهو إبطال مجيع املمارسات املقيدة 

ي فضل أن يفرد حكما مماثاًل حينما يكون موضوع االتفاق هو إاّل أّن املشرع اجلزائر  (41)للمنافسة
استغالل عناصر امللكية الصناعية، مفاده بطالن كل بند وارد يف العقود املتصلة ابلرخص إذا فرض 
على املرخص له يف اجملال الصناعي والتجاري حتديدات تشكل استعمااًل تعسفيا للحقوق اليت خيوهلا 

 .(42)على املنافسة يف السوق الوطنيةالقانون، وذات أثر مضر 
وترتيبا على ما سبق ميكن للمرخص له أو ألي عون اقتصادي له مصلحة يف ذلك أن يلجأ 

 إىل السلطة القضائية املختصة من أجل إبطال البنود التعسفية يف عقد الرتخيص.
 :إقرار فرض تراخيص إجبارية حتقيقا للمنافسة -3
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الل امللكية الصناعية يعد األسلوب األنسب للمنافسة كونه حيد الشّك أّن منح تراخيص ابستغ
من حدة احتكار املالك، وملا كان منح تلك الرتاخيص حكر على املالك وحده بناء على حقه 
االستئثاري على موضوع شهادة امللكية الصناعية املمنوحة له فإنّه قد حيتفظ ابالستغالل لنفسه ومينع 

ذلك بعدم منحهم تراخيص بشأهنا. وملا كانت هذه الوضعية من شأهنا اإلضرار الغري من االنتفاع هبا و 
 وإحلاق األذ. ابملنافسة كان لزاماً من إجياد حٍل هلا.

وفعاًل فقد وجدت الدول عند إبرامها اتفاقية ابريس أّن املخرج الوحيد للوقوف دون ما ينتج 
التسجيل يتمثل يف اختاذ إجراءات تشريعية  من تعسف يف مباشرة احلق االستئثاري الذي تكفله شهادة

. وعلى هذا األساس تضمنت تشريعات الدول أحكاما صرحية (43)تقضي مبنح تراخيص إجبارية
تفرض تراخيص إجبارية على امللكية الصناعية مىت كان استغالهلا خمالفا لقواعد املنافسة، ويف هذا 

ميكن  « املتعلق برباءات االخرتاع على أنه: 07-03املادة من األمر رقم  49/2الصدد تنص املادة 
الوزير املكلف ابمللكية الصناعية يف أي وقت، منح رخصة إجبارية ملصلحة من مصاحل الدولة أو للغري 
الذي يتم تعيينه من طرفه، لطلب براءة أو لرباءة اخرتاع، وذلك عندما تر. هيئة قضائية أو إدارية، أّن 

ص له ابستغالهلا، يستغل الرباءة بطريقة خمالفة للقواعد التنافسية، صاحب الرباءة أو من هو مرخ
وعندما ير. الوزير املكلف ابمللكية الصناعية أّن استغالل الرباءة تطبيقا هلذه الفقرة يسمح ابلعدول 

 . (44) » عن هذا التصرف
دة بشكل مفصل املمارسات املضا (45)وقد وضحت تشريعات امللكية الصناعية لبعض الدول

 للمنافسة والناجتة عن تعسف صاحب امللكية الصناعية، فحددهتا فيما يلي:
املبالغة يف أسعار بيع املنتجات املشمولة ابحلماية، أو التمييز بني العمالء فيما يتعلق أبسعار -

 وشروط بيعها.
 عدم توفري املنتج املشمول ابحلماية يف السوق، أو طرحه بشروط جمحفة. -
لعة املشمولة ابحلماية أو إنتاجها بكمية ال حتقق التناسب بني الطاقة وقف إنتاج الس-

 اإلنتاجية وبني احتياجات السوق.
 القيام أبعمال أو تصرفات تؤثر سلبا على حرية املنافسة، وفقا للضوابط القانونية املقررة.-
 .استعمال احلقوق اليت خيوهلا القانون على حنو يؤثر سلبا على نقل التكنولوجيا-

وقد أيد القضاء هذا التوجه التشريعي، فعلى سبيل املثال استندت حمكمة العدل األوروبية إىل 
بشأن منح ترخيص حول استغالل قاعدة  2004أبريل  29قواعد املنافسة يف قرارها الصادر بتاريخ 
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ضد  » IMS Health GmbH & Co.OHG » بياانت يف القضية املطروحة بني
«NDC Health GmbH & Co.KG « (46). 

 :استنفاذ احلق االستئثاري-4
يعين استنفاد احلق االستئثاري استنزاف احلق يف موضوع احلماية نتيجة النقل املشروع مللكية 

. أي أّن حق امللكية الفكرية (47)السلعة املادية اليت تشمل أو تتضمن أصل امللكية الفكرية املعنية
تضمن ذلك احلق ألول مرة للتداول يف السوق أو أن يرخص يستنفذ مبجرد أن يضع املالك املنتج امل

 .(48)للغري بذلك

، الذي اعترب أبّن مالك «KOHLER «وترجع فكرة استنفاذ احلقوق إىل الفقيه األملاين 
التجارية ابتداًء من وقت االجتار ابملنتج املربأ سواء بنفسه أو  امتيازاتهبراءة االخرتاع يفقد مجيع 

كان هذا الطرح يتماشى مع حرية املبادالت الذي كانت تتضمنه معاهدة روما املنشئة وقد  . (49)برضاه
، إذ كانت مبثابة احللقة املفقودة اليت حتدث التوازن بني احلقوق االستئثارية (50)للمجموعة األوروبية

عدل للمجموعة ، لذا سرعان ما تبنته حمكمة ال(51)اليت ختوهلا شهادات امللكية الصناعية واملنافسة احلرة
Deutsche  «األوروبية، وطبقته يف العديد من املناسبات كان أوهلا يف ما يعرف بقرار 

mbH Gesellschaft Grammophon»  (52)1971جوان  08لتاريخ. 
توج ذلك إبصدار و  ،وقد أثرت قرارات حمكمة العدل األوروبية على السلطة التشريعية األوروبية

 واللجنة األوروبية العديد من التوجيهات والتنظيمات هتدف إىل تنسيق الربملان واجمللس األورويب
، وفعاًل فقد تبنت هذه الدول يف تشريعاهتا املتعلقة ابمللكية (53)تشريعات دول اجملموعة األوروبية

املواد املشرع الفرنسي على ذلك يف فنص  الصناعية مبدأ استنفاذ حقوق امللكية الصناعية.
(L.513-8( ،)L.613-6( ،)L.713-4 من تقنني امللكية )فعل املشرع  ، وكذلكالفكرية

املادة يف البلجيكي  املشرع( من القانون الفيدرايل حول براءات االخرتاع، 9aاملادة )السويسري يف 
، 1990مايو  10من القانون الصادر يف  12البلجيكي، واملادة  من قانون براءات االخرتاع 28/2

 لقانونية لنظري الطبوغرافيا الشبه املوصلة.املتعلق ابحلماية ا
إىل تشريعات الدول النامية خصوصًا بعد تغرّي استنفاذ حقوق امللكية الصناعية وانتقل مبدأ 

أدخل املشرع اجلزائري مبدأ فعلى سبيل املثال سياستها االقتصادية وتوجهها حنو نظام اقتصاد السوق، 
راحل األوىل لتوجه االقتصاد الوطين حنو النظام الليربايل الذي استنفاذ حقوق امللكية الصناعية منذ امل
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من املرسوم التشريعي  12/2مبوجب املادة  1993يقوم على احلرية االقتصادية، وكان ذلك يف سنة 
، 07-03امللغى. واحتفظ املشرع هبذه املادة يف األمر رقم  املتعلق حبماية االخرتاعات 17-93رقم 

ال تشمل هذه احلقوق )احلقوق الواردة عن براءة  «:  خرتاع، وقد جاء نصها كاآليتاملتعلق برباءات اال
األعمال اليت ختص املنتوج الذي تشمله الرباءة وذلك بعد عرض هذا املنتوج -2:...االخرتاع( ما أييت
 .« ...يف السوق شرعا

ميم الشكلية املتعلق حبماية التصا 08-03من األمر رقم  6والسياق نفسه جاء يف املادة 
ال تشمل احلماية املمنوحة مبوجب هذا  «للدوائر املتكاملة، حيث نصت هي األخر. على أنّه: 

( أعاله، عندما 2)الفقرة  5القيام أبي من األفعال املذكورة يف املادة  -3األمر، األعمال اآلتية:...
ما شكليا، يضعه يف يكون الفعل منجزا على تصميم شكلي حممي، أو دائرة متكاملة تتضمن تصمي

 .« ...السوق صاحب احلق أو يوضع فيها برضاه

مالحظتني يف غاية األمهية: األوىل تتمثل يف أّن املشرع ميكن تسجيل من خالل هاتني املادتني و 
اجلزائري مل يشرتط أبن تكون السوق جزائرية، مما يعين أّن حق مالك شهادة تسجيل امللكية الصناعية 

، وقد أحسن املشرع اجلزائري صنعًا ألّن ذلك (54)نتجاته خارج السوق الوطنيةُيستنفذ ولو سوق م
سيسمح للمؤسسات االقتصادية الوطنية من االستفادة من التكنولوجيات اليت تتضمنها املنتجات 

ابستثناء -املسوقة يف اخلارج، واليت يتم استريادها إىل اجلزائر، خصوصا وأّن اجلزائر دولة تعتمد
أبن توضع اجلزائري على غرار نظرائه على االسترياد. وأّما الثانية؛ فتتمثل يف اشرتاط املشرع -احملروقات

 .(55)املنتجات يف السوق من طرف املالك بنفسه أو برتخيص منه

، بشأن قضية 1981جويلية  14ووضحت حمكمة العدل األوروبية يف قرارها الصادر بتاريخ 
 & Stephar BV» ضد   Co Inc  «Merck &»املطروحة بني  80/187رقم 

Petrus Stephanus Exler «  أبّن تطبيق مبدأ استنفاذ حق صاحب شهادة تسجيل
، l’objet spécifique»»امللكية الصناعية يشمل فقط ما يسمى ابملوضوع املخصص للحق 

رتاضه على  مبقتضاه يتمتع املالك ابألسبقية يف صنع املنتجات، وطرحها يف السوق واحلق يف اع والذي
وأكدت أبنه البد أن يكون عرض املنتوج من املالك نفسه أو برتخيص منه، وعلى  .(56)كل تقليد

» بني  95/352، بشأن قضية رقم 1997مارس  20قرار الصادر يف يف الهذا األساس قضت 
Phyteron International SA «  ضد «Jean Bourdon SA «  ابستنفاذ حق
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. كما سبق هلا أن قضت (57)نتجات من فعل شخص خيضع لرقابة املالكاملالك إذا كان عرض امل
ضد  » Pharmon BV» املطروحة بني  84/19، بشأن قضية رقم 1985جويلية  9 بتاريخ

» Hoechst AG «  أبنه ال استنفاذ مىت كان صنع أو وضع املنتجات يف السوق من املرخص له
طرح وإىل جانب ذلك البّد من التنبيه إىل أّن الك. ، وذلك بسب غياب إرادة امل(58)ترخيصا إجباراي

املنتجات يف السوق من املالك البّد أن يكون فعليًا أي أن توضع املنتجات حتت تصرف الزابئن، 
أبّن بيع  1993نوفمرب  09بتاريخ وعلى هذا األساس قدرت حمكمة املرافعة الكرب. ابريس 

 .(59) يرتب استنفاذا حلق املالكاملنتجات من الشركة األم إىل أحد فروعها ال
 :خضوع حقوق امللكية الصناعية لقانون املنافسة -رابعاا 

ال شّك أّن الباحث يف مد. قابلية تطبيق قانون املنافسة على حقوق امللكية الصناعية 
(، لكن 1سيكتشف أبّن هناك عدة اعتبارات وحجج تربر خضوع امللكية الصناعية لقانون املنافسة )

ضوع ال يشمل سو. استعمال واستغالل حقوق امللكية الصناعية مىت ترتب عنها تعسفًا أو هذا اخل
 (.2تقييداً للمنافسة)

 :اعتبارات وحجج خضوع حقوق امللكية الصناعية لقانون املنافسة-1
نقدم هنا ثالثة حجج تربر بشكل قطعي خضوع حقوق امللكية الصناعية لقانون املنافسة، 

مد أساسها من املشروعية )أ(، وأّما احلجة الثانية فتجد مربرهتا يف فكرة املصلحة احلّجة األوىل تست
 (.جـ(، بينما تستند احلّجة الثالثة إىل الوظيفة االقتصادية حلقوق امللكية الصناعية )بالعامة )
 :املشروعية كمربر لتطبيق قانون املنافسة على امللكية الصناعية-أ

من املسلمات الراسخة يف الفكر القانوين ذلك أّن احلق املايل مهما   يعترب تقييد احلقوق املالية
، فاحلقوق البّد أن حتتكم لضابط املشروعية، فهذه (60)كانت طبيعته ال ميكن أن يكون مطلقاً 

األخرية تشرتط أن يكون احلق قانونيًا يف نشأته وممارسته، مبعىن البّد أن يتقيد احلق مبا متليه النصوص 
 السارية املفعول يف الدولة.  القانونية

وسبق حملكمة العدل األوروبية أن استندت إىل نص معاهدة روما يف حيثيات تسبيب قرارها 
للتأكيد على قابلية تطبيق قانون املنافسة على حقوق امللكية  1966جويلية  13الصادر بتاريخ 

( Établissements Consten S.à.R.Lالصناعية يف القضيتني املثارتني بني )
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 Commission de la) ضد( Grundig-Verkaufs-GmbH)و

Communauté économique européenne) (61)  . 
فعلى سبيل املثال يؤكد املشرع  اجلزائري على أّن حق امللكية البّد أن يستعمل استعمااًل ال 

به واستعماله مبا ال حترمه القوانني واألنظمة، فمالك الشيء له احلق يف التصرف يف الشيء واالنتفاع 
 .(62)يتعارض مع النصوص القانونية

وقياسًا على ذلك، فإّن حقوق امللكية الصناعية يف اجلزائر البّد أن تتقيد مبا تنص عليه 
 املتعلق ابملنافسة املعدل واملتمم. 03-03النصوص القانونية األخر.، وعلى األمر رقم 

 الصناعية لقانون املنافسة: املصلحة العامة كمربر خلضوع حقوق امللكية-ب
تعترب املصلحة العامة ضابطًا البّد من مراعاته عند مباشرة استغالل واستعمال حقوق امللكية  

الصناعية، إذ أّن هذه األخرية حىت ولو كانت يف جوهرها حتقق مصلحة املبتكر من خالل االعرتاف 
البّد أّن يكون وفق مقتضيات املصلحة له قانواًن حبقوق احتكارية إاّل أّن استغالل تلك احلقوق 

 .(63)العامة
يف حني يستمد قانون املنافسة روحه من املصلحة العامة ذاهتا، فهو يهدف إىل محاية النظام 

. ومن هنا جيد (64)العام االقتصادي وحتسني معيشة املستهلكني ومحاية املتدخلني الصغار يف السوق
 على حقوق امللكية الصناعية.قانون املنافسة مربرا وأساساً ليطبق 

وعالوة على ذلك فإّن تطبيق قانون املنافسة على حقوق امللكية الصناعية جيد مربره من تطبيق 
 القاعدة الفقهية اليت تقضي برتجيح املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة كّلما ُوجد تعارض بينهما.

مة كأساس لتطبيق قانون املنافسة على وقد أخذ القضاء يف العديد من املناسبات ابملصلحة العا
(  Rewe-Zentral AGامللكية الصناعية، فعلى سبيل املثال يف القضية املطروحة بني )

 1979فيفري  20( بتاريخ Bundesmonopolverwaltung für Branntweinو)
ومن مث  استندت حمكمة العدل األوروبية إىل املصلحة العامة للقول بوجود تقييد كمي يف املنتجات

 .(65)تطبيق قانون املنافسة
 الوظيفة االقتصادية للملكية الصناعية كمربر لتطبيق قانون املنافسة:  -جـ

تعترب الوظيفة االقتصادية اليت تؤديها حقوق امللكية الصناعية مربراً خلضوع هذه األخرية لقانون 
املنافسة ُوجد لضبط تلك املنافسة،  املنافسة، فامللكية الصناعية تستعمل يف ممارسة املنافسة، وقانون

ومن هنا كان البّد أن تستعمل حقوق امللكية الصناعية استعمااًل ال يتناىف ومقتضيات قانون املنافسة، 
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فهذا األخري هدفه ضبط املمارسات االقتصادية، وخلق التوازن يف حالة احنراف استعمال حقوق 
عمال حقوق امللكية الصناعية يقتضي تطبيق قانون امللكية الصناعية. وترتيبًا على ذلك فإّن است

 املنافسة، وذلك مىت كان االستعمال منافياً أو مقيداً للمنافسة.  
إّن املنتجات  «:حينما قالت » PIGNARD Isabelle «وهذا ما قصدته السيدة 

للسوق اليت تتضمنها امللكية الصناعية البّد أن ختضع آلليات السوق وضبطه طاملا تكون موجهة 
. ومفاد ذلك أّن استعمال حقوق امللكية الصناعية يف السوق (66) »ولعدد كبري من األشخاص فيه

 يقتضي أن تطبق عليها ذات اآلليات والقواعد اليت تضبط السوق وعلى رأسها قانون املنافسة. 
 اقتصار تطبيق قانون املنافسة على التعسف يف استعمال حقوق امللكيرة الصناعيرة:-2
تصر تدخل قانون املنافسة يف جمال امللكية الصناعية على استعمال هذه األخرية، ويرجع يق

الفضل يف ذلك إىل حمكمة العدل للمجموعة األوروبية اليت ميزت بني واستعمال احلق ووجوده، وقد  
و  يولي 13كان اقرار هذا التمييز بشكل تدرجيي، حيث اعرتفت يف البداية يف قرارها الصادر بتاريخ 

أبنه ال يوجد هنالك أي تعارض يف  » Grundig «و  » Consten «بشأن قضية  1966
يف قرارها الصادر مّث أكدت الحقًا  ،(67)اسقاط قانون املنافسة على استعمال حقوق امللكية الصناعية

أبن استعمال احلق  » Parke, Davis and Co «بشأن قضية  1968فيفري  29بتاريخ 
ع وحده خيضع للقانون األورويب املشرتك أّما وجود براءة االخرتاع فإنّه خيضع للقانون يف براءة االخرتا 

 18بتاريخ  » Sirena «قرارها الصادر يف قضية  صرحت يف، وأخرياً (68)الداخلي للدول االعضاء
تلك  أبّن قانون املنافسة ال يطبق على وجود حقوق امللكية الصناعية وإمّنا على استعمال 1971فيفري 
 .(69)احلقوق

 أّن موقف حمكمة العدل للمجموعة األوروبية يف هذا الشأن منطقياً  (70)واعترب بعض الفقه
، ألّن ممارسة احلق أو استعماله هو الذي ميكن أن خيضع لقانون املنافسة مىت جتاوز االستعمال جداً 

يد شروط استئثار املالك وظيفة جوهر احلق أو موضوعه املخصص، وأّما وجود احلق فإنّه يتعلق بتحد
ونطاقه وكذا القواعد املتعلقة ابلدعاو. القضائية املخصصة للحماية ومن مّث ال دخل لقانون املنافسة 

فإنّه علل ذلك بعدم متتع السلطة املختصة ابملنافسة ابلصالحيات  (71)فيها. وأّما البعض اآلخر
تحقاق شهادة تسجيل امللكية الصناعية. وعلى هذا القانونية والعلمية والتقنية اليت متكنها من تقييم اس
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األساس فإّن صالحية سلطة املنافسة ال متتد إىل محاية حقوق امللكية الصناعية وال إىل وجودها 
 .(72)هاواكتساهبا، وإمّنا تقتصر فقط على استغالهلا وتسيري 

اعية إاّل إذا كان االستعمال والبّد من التنبيه أبّن قانون املنافسة ال يتدخل يف جمال امللكية الصن
 .(73)تعسفياً ومعرقاًل للمنافسة، أّما خبالف ذلك فال يطبق قانون املنافسة

ولتقدير مىت يكون استعمال امللكية الصناعية استعمااًل تعسفيًا ومعرقاًل للمنافسة طبق 
تعين  واليت ،ما يعرف ابلتسهيالت الضرورية - (74)إىل جانب اجلوهر املخصص للحق-القضاء

جمموع املنشآت، اهلياكل، املوارد  « :» PILLOT «و » MARTY «حسب الفقيهني 
واخلدمات اململوكة وغريها اململوكة ملؤسسة موجودة يف وضعية هيمنة، واليت تعترب ضرورية ال ميكن 

د . وأّما القضاء فق(75) »االستغناء عنها ابلنسبة لغريها من املؤسسات ملمارسة نشاطها االقتصادي
املنشآت واألجهزة الضرورية لضمان العالقة مع الزابئن و/أو  «عرف التسهيالت الضرورية أبهنا: 

 .(76) »تسمح للمنافسني مبمارسة نشاطهم واليت يستحيل توفريها إبمكانيات معقولة 
ويرجع الفضل يف تطبيق نظرية التسهيالت الضرورية ألول مرة إىل القضاء األمريكي، حيث 

يف قضية تتعلق ابلدخول إىل  1912كمة العليا يف الوالايت املتحدة األمريكية يف سنة طبقتها احمل
هياكل ومنشآت النقل ابلسكك احلديدية ملدينة " سان لويس"، وأما يف أورواب فقد طبقتها اللجنة 

 » Sealink «بني  » Holyhead «بشأن ميناء إيرلندا  1992األوروبية ألول مرة يف سنة 
 09وطبقت من طرف حمكمة استئناف ابريس ألول مرة يف قرارها الصادر بتاريخ   .» B&I «ضد 

مث مت أتييدها من طرف حمكمة  » Héli-Inter assistance «بشأن قضية  1997سبتمرب 
 .(77)1998جوان  30النقض ابريس بتاريخ 

 تكييف أبّن معايري 2002ماي  22 جملس املنافسة الفرنسي مبوجب رأي مؤرخ يف وقد بنّي 
 التسهيل الضروري هي مخسة: 

أن يكون التسهيل مسيطرًا عليه من قبل مؤسسة موجودة يف وضعية هيمنة أو مالكة -
 لالحتكار؛
أّن يكون الوصول إىل التسهيل ضروري أو مفروغ منه ملمارسة نشاط تنافسي يف السوق -

 الذي ميارس فيه صاحب التسهيل احتكاره؛
 هيل من قبل املنافسني صعبة وتتطلب امكانيات غري معقولة؛أن تكون شروط توفري التس-
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أن يكون الوصول إىل التسهيل ممنوعا من طرف احملتكر أو مرخصا بشروط جمحفة وغري -
 مربرة؛

 .(78)أن يكون الوصول إىل التسهيل ممكناً -
وعلى هذا األساس فإّن أي تعسف يف استعمال امللكية الصناعية عن طريق عدم متكني 

فس من الوصول إىل تلك احلقوق وفق ضوابط قانون املنافسة، يكون قد ارتكب ممارسة مقيدة متنا
للمنافسة، وجيوز عندئذ هلذا املتنافس أن يلجأ إىل القضاء من أجل املطالبة ابلتعويض جراء الضرر 

شرط الذي حلق به بفعل ممارسة مالك امللكية الصناعية احملتكر أو أن يطلب بطالن االتفاق أو ال
 . (79)التعاقدي إذا كان هناك اتفاق

 :خامتة

يتضح من خالل الدراسة والتحليل السابق أنه آن األوان إلعادة النظر يف تكييف العالقة 
القائمة بني قانون امللكية الصناعية وقانون املنافسة، والرتكيز أكثر فأكثر على نقاط التالقي بداًل من 

الف، إذ أن العالقة املوجودة بني حقوق امللكية الصناعية البحث واخلوض والغوص يف بؤر االخت
واملنافسة فرضت على قانونيهما التعايش والتوافق، إذ أّن قانون املنافسة الذي كان يرفض فكرة 
االحتكار ابلكلية أصبح اليوم يعرتف هبذه الفكرة حينما يتعلق األمر حبقوق امللكية الفكرية 

ية الصناعية الذي كان يقوم أساسا على فكرة احلقوق االستئثارية والصناعية، وكذلك قانون امللك
والسلطة املطلقة يف االستغالل أصبح اليوم يقيد سلطة استغالل املالك حلقوقه االستئثارية بعدم 

 التعسف واإلضرار ابملنافسة.
ود وقد ترتب على ذلك وجود توافق وقابلية التعايش بني القانونني دون أن يتعد. الواحد حد

اآلخر، فقانون امللكية الصناعية الذي وجد ملراعاة املصلحة اخلاصة للمخرتع أصبح يراعي املصلحة 
العامة للمجتمع، وقانون املنافسة الذي وجد ملراعاة املصلحة العامة أصبح يراعي مصلحة املخرتع، 

امللكية الصناعية املخرتع وهكذا فإنه حتقيقًا للتوازن بني املصلحة اخلاصة واملصلحة العامة يقيد قانون 
بعدم التعسف يف استعمال حقه إضرارا ابملصلحة العامة واملنافسة، وعلى النقيض من ذلك ال يتدخل 
قانون املنافسة للحد من احلقوق اليت خيوهلا قانون امللكية الصناعية للمخرتع إالّ إذا تعسف هذا األخري 

 يف استعمال حقه.

 :الهوامش
1  - LEVEQUE François, « Droit de la propriété intellectuelle et concurrence », Le 

journal de l'école de Paris du management, n°51, 2005, p. 24. Voir aussi : AZARGUI 
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(A), «  Champ de la propriété intellectuelle et champ de la loi n°06-99 sur la libre 

concurrence : relations d’incompatibilité ou relations de complémentarité ? », 

Revue Marocaine de Droit et d’Economie du Développement, n° spécial du 

colloque sur « Les prix et la concurrence : entre la liberté de l’entreprise et la 
protection du consommateur » Université HASSAN II, Ain Chock, n°49, 2004, p-

p.33-67.                   

2  - L’art I/8 de la constitution des Etats-Unis dispose : « Le Congrès aura le pouvoir …de 

promouvoir le progrès de la science et des arts appliqués, en accordant aux 

auteurs et inventeurs un droit exclusif de durée limitée sur leurs œuvres et 
découverts », cité in. SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, « Les relations entre brevet et 

concurrence en droit américain », mélanges offerts à Albert CHAVANNE, droit 

pénal, propriété industrielle,  Litec, 1990, p.309.                                                                                                           

 Choc de «هذا الصراع بصراع العمالقة  » ARCELIN-LECUYER «وصفت األستاذة  -3

Titans « . 
 -ARCELIN-LECUYER Linda, « Concurrence et Propriété intellectuelle: 

la guerre des droits a toujours lieu », 20 Septembre 2012, publié sur : 
(http://www.ceuropeens.org). 

4  - DE BELLEFROID Marie, « Droit de la concurrence et propriété intellectuelle: 

histoire d’un mariage forcé entre deux logiques», publié sur :  

(http://www.droitbelge.be/). 

  
5 - CALVET Hugues et LEVEQUE François, « Droit de la concurrence et droit de 

la propriété intellectuelle, frères ennemis ?  », Revue Lamy de la 

concurrence, n°37, octobre 2013, p.93.      

6- LEVEQUE François, « Droit de la propriété intellectuelle et concurrence », 

op.cit, p. 24. 

7  - ULLRICH Hanns, « Propriété intellectuelle, concurrence et régulation – 

limites de protection et limites de contrôle », Revue internationale de droit 

économique, n°4, 2009, p.409.                                                                                                                                    

8  - LEVEQUE François, « Droit de la propriété intellectuelle et concurrence », 

op.cit, p. 24. 

 
هي منظمة دولية مكونة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي  - منظمة التعاون االقتصادي والتنمية9

تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر. نشأت في سنة 1948 عن المنظمة 
للمساعدة على إدارة مخطط مارشال إلعادة اعمار  "،OECE األور وبية للتعاون االقتصادي سابقًا "

أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وبعد فترة تم توسيعها لتشمل عضويتها بلدان غير أوروبية، وفي 

http://www.ceuropeens.org/
mailto:MdeBellefroid@mcguirewoods.com
mailto:MdeBellefroid@mcguirewoods.com
http://www.droitbelge.be/
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 وهدفها هو ترقية سياسات التي تعمل على .سنة 1960 تحولت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
تحسين الوضع االقتصادي واالجتماعي في جميع أنحاء العالم، وذلك عن طريق تمكين الحكومات 

جابات للمشاكل المشتركة. كما تعمل على تشجع حرية إمن مقارنة التجارب السياسة والبحث عن 
. وللمزيد من التفاصيل حول هذه المنظمة راجع:المبادالت والمنافسة )  ( 

http://www.oecd.org/fr   https://ar.wikipedia.org أو 
10 - « L’idée bien ancrée, selon laquelle il y a conflit entre le droit de la propriété 

intellectuelle et la politique de la concurrence doit être remise en 

question », , OCDE, Politique de concurrence et propriété intellectuelle, 

Paris,1989. In GALLOUX (J-Ch), Droit de la propriété industrielle, Droit de la 

propriété industrielle, 2
e
 édition, Dalloz, 2003, p.43.      

11- BEAUDOIN Guillaume, Pratiques anticoncurrentielles et droit d’auteur, 
Thèse pour    l’obtention du titre de docteur en droit, Université Paris Ouest 
Nanterre la défense, Ecole Doctorale de Droit et de Science Politique, 2012, 

p.19.                                                                                                       

الحق في المنافسة المشروعة في مجاالت النشاط االقتصادي، الصناعة، ، أحمد محمد زد. محر  - 12
.8-7، ص. 1994الخدمات، دون بلد النشر، -التجارية  

عية التطفل االقتصادي على المنافسة الطفيلية: دراسة لمدى مشرو ، د. قرمان عبد الرحمن السيد -13
.5،6، ص. 2002، مصر، قيم المنافسة التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة  

14- 
LALLEMENT Rémi, « Droits de propriété intellectuelle et positionnement 

concurrentiel des entreprises : bilan des nouvelles pratiques et éléments de 

comparaison franco-allemande », Innovations, n° 32, 2010, p.11.                                                   

    

. راجع تفتح الملكية الصناعية للمؤسسة المالكة لها آفاقا جديدة ويرقه إلى مصاف المؤسسات الكبيرة -15
دفي ذلك:  . فالحي صالح  ،شيخة ليلى، عمر  وقفم   حقوق  من والصغيرة المتوسطة المؤسسات 

بين الفكرية الملكية الملتقىمداخلة ألقيت في فعالية ، تكاليفه وارتفاع التسجيل ضرورة  حول:  الدولي 
ة،العربي الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل متطلبات اقتصادياتو  العولمة مخبر   شمال 

فريقيا، جامعةإ فبالشل بوعلي بن حسيبة  - يومي، الجزائر ، ص، ص: 2006 أبريل 18 و 17 
811 ،812.  

المنافسة الطفيلية: دراسة لمدى مشروعية التطفل االقتصادي على ، د. قرمان عبد الرحمن السيد - 16
.8،9قيم المنافسة التجارية، مرجع سابق، ص.  

17- GHEWY Pierre, « Créer et exploiter la relation marque-client : Le cas des 

alliances et licences de marques »,  Innovations, n° 32, 2010/2, p. 147.                                                      

18- ULLRICH Hanns, « Propriété intellectuelle, concurrence et régulation – 

limites de protection et limites de contrôle », op.cit, p.410. 

http://www.oecd.org/fr
https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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19- LEFOUILI Yassine, Innovation, Propriété Intellectuelle, Concurrence et 

Régulation : Essais en Economie Industrielle, Thèse pour le doctorat de 

Sciences Economiques, Université Paris I Panthéon Sorbonne, U.F.R de 

Sciences Economiques 2008, p.14. 

وقد لجأت الجزائر من أجل بناء االقتصاد الوطني في مرحلة السبعينيات إلى عقود نقل المعرفة  -20
الفنية بسبب افتقارها للخبرة والتكنولوجيا. للمزيد من التفاصيل راجع: أستاذنا الفاضل أطال هللا في 

ة في التجربة الجزائرية )في ، الضمانات في العقود التجارية الدوليمعاشو عمارعمره ونفعنا بعلمه 
عقود المفتاح في اليد واإلنتاج في اليد(، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الدولي والعالقات 

.وما يليها 70، ص.1998الدولية، كلية الحقوق والعلوم اإلدارية، جامعة الجزائر،   

، المتعلق بالمنافسة، ج.ر.ج.ج 2003يوليو  19المؤرخ في  03-03المادة األولى من األمر رقم  - 21
يونيو  25المؤرخ في  12-08، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2003يوليو  20لـتاريخ  43عدد 

المؤرخ  06-2010، والمتمم بالقانون رقم 2008يوليو  02لـتاريخ  36، ج.ر.ج.ج عدد 2008
 .46، ج.ر.ج.ج عدد 2010أوت  15في

ع تعدد األعوان االقتصاديين المنافسين ومنع احتكار السوق. راجع تهدف المنافسة كذلك إلى تشجي -22
أهداف المنافسة  «، د. كتو محمد الشريففي ذلك: أستاذنا الفاضل أطال هللا في عمره ونفعنا بعلمه 

نوفمبر  18و 17، »المنافسة وحماية المستهلك «، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني حول: »
 .18عة عبد الرحمان ميرة بجاية، ص: ، كلية الحقوق، جام2009

وهذا شبيه باليد الخفّية التي اعتقد بها أنصار المدرسة الطبيعية، فهؤالء يعتقدون أّن إطالق العنان  - 23
وهي من أسرار  »يدا خفّية  «لألفراد واحترام الدولة لحريتهم ال يؤدي إلى تعميم الفوضى ألّن هناك 

توازن مستمر بين المصالح. للمزيد من التفاصيل حول هذا النظام الطبيعي تساعد على خلق 
، علم االقتصاد والمذاهب االقتصادية، مطبعة االتحاد، دمشق، العبد هللا مصطفىالموضوع راجع: 

 .238، ص.1990
 عقد التسيير آلية لتفعيل الجدوى االقتصادية في المؤسسة العامة االقتصادية «، د. صبايحي ربيعة - 24

عقود األعمال ودورها في تطوير االقتصاد  «ألقيت في الملتقى الوطني حول:  ، مداخلة»
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، 2012ماي  17و 16، »الجزائري 

 .414ص. 
- 25 LELARGE Claire, Les déterminants du comportement d’innovation des 
entreprises : Facteurs internes et externes, Thèse en vue de l’obtention du 
grade de Docteur, Discipline : Sciences économiques, Université de Paris X 

– Nanterre, 2009, p.114 et s. 

- 26 DAVID-WARCHOLAT Nathalie, Interopérabilité et droit du marché, Thèse 

en vue de l’obtention du grade de docteur en droit, Université de Nantes - 

Faculté de droit, sciences politiques, 2011, p.238. 
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 .20، 19، مرجع سابق، ص: »أهداف المنافسة  «، د. كتو محمد الشريف - 27
، » في السوق استخدام حقوق الملكية الفكرية كآلية لتنشيط التنافس  «، د. ارزيل الكاهنةنقاًل عن:  -28

الملكية الفكرية بين مقتضيات العولمة وتحديات التنمية  «مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني حول: 
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، ص. 2013أبريل  29و 28، »

793. 
.48، 46، ص، ص.جع سابقالجمارك في ظل اقتصاد السوق، حالة الجزائر، مر دور ، زايد مراد - 29  

على سبيل المثال وافقت شركة  - 30 Microsoft» « على بيع برمجيات محزمة بأسعار معقولة مما  
، د.ارزيل الكاهنةجعل أسعار استعمال الحواسيب تنخفض بمعدالت مقبولة. راجع في ذلك:  » 

» استخدام حقوق الملكية الفكرية كآلية لتنشيط التنافس في السوق  .791ابق، ص.، مرجع س  

31  - PIGNARD Isabelle, La liberté de création, Thèse en vue de l’obtention du 
grade de docteur en droit Université de Nice Sophia-Antipolis, Faculté de 

Droit, de Sciences Politiques, Economique et de Gestion, 2013, p.77.                                                        

32  - ULLRICH Hanns, « Propriété intellectuelle, concurrence et régulation – 

limites de protection et limites de contrôle », op.cit, p.420. 

تغاللها يقصد بالملكية الصناعية االحتياطية تلك الملكية التي سجلها العون االقتصادي بغرض اس - 33
في إنتاج قادم سيقوم بإنتاجه أو الدخارها للمستقبل، وأّما الملكية الصناعية المانعة، فهي تلك التي 
يسجلها العون االقتصادي بغرض منع الغير من االستغالل واالستعمال. قد شاع ذلك خصوصا  في 

 marques de «أو  » marques de barrage «مجال العالمات، فيقال العالمات المانعة 

blocage « والعالمات االحتياطية de réserve» marques «.  ويضيف البعض نوع أخر من
وهي تلك العالمات القريبة الشبه  » marques de défense «العالمات يعرف بعالمات الحماية 

 راجع في ذلك: من العالمة المستعملة.
 CEMALOVIC Uroš, Le mouvement d’unification du droit des marques 

dans l’union européenne, Thèse en vue de l’obtention du grade de docteur en 

droit, Université de Strasbourg, Faculté de Droit, des Sciences Politiques et 

de Gestion- centre d’études internationales de la propriété intellectuelle -

2010, p.221. 
ألّن ملكية العالمة ال تقوم على  ةيمنع القانون األمريكي العالمات المانعة والعالمات االحتياطي - 34

، الملكية محمد حسنيعباس د. التسجيل وإّنما على األسبقية في االستعمال. راجع في ذلك: 
 .278، ص.مرجع سابقالصناعية والمحل التجاري، 

، المتعلق بالعالمات، ج.ر.ج.ج 2003يوليو  19المؤرخ في ، 06-03من األمر رقم  11المادة  - 35
 .44عدد 

. وُانظر من تقنين الملكية الفكرية الفرنسي (L.745-5)المادة ُانظر بالنسبة للتشريع الفرنسي:  -36
المتعلق بحماية الملكية  17-97من القانون المغربي رقم  163بالنسبة للتشريع المغربي: المادة 
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 36من القانون التونسي رقم  34والمتمم. وُانظر بالنسبة للتشريع التونسي المادة  الصناعية المعدل
 ، المتعلق بحماية عالمات الصنع والتجارة والخدمات، المعدل والمتمم.2001لسنة 

 .المتعلق ببراءات االختراع 07-03من األمر رقم  38المادة  - 37
إذا انقضت سنتان  «علق ببراءات االختراع ما يلي: المت 07-03من األمر رقم  55جاء في المادة  - 38

من منح الرخصة اإلجبارية ولم يدرك عدم االستغالل أو النقص فيه الختراع حاز على براءة، 
ألسباب تقع على عاتق صاحبها، يمكن للجهة القضائية المختصة بناء  على طلب الوزير المعني 

. وقد جاء » ية، أن تصدر حكما  بسقوط براءة االختراعوبعد استشارة الوزير المكلف بالملكية الصناع
 من اتفاقية باريس المتعلقة بحماية الملكية الصناعية. 5هذا النص منسجما مع المادة 

المتعلق بحماية الملكية الصناعية، مرجع سابق.  17-97من القانون المغربي رقم  60المادة  ُانظر -39
 ، المتعلق ببراءات االختراع، مرجع سابق.1999لسنة  32ي رقم من القانون األردن 22وُانظر المادة 

المتعلق بمنح براءات  2012للعام  18القانون رقم من القانون السوري رقم  35ُانظر المادة  - 40
 . وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة عن تسجيل البراءة االختراع

دون  «المنافسة المعدل والمتمم ما يلي: المتعلق ب 03-03من األمر رقم  13جاء في المادة  - 41
من هذا األمر، يبطل كل التزام أو اتفاقية أو شرط تعاقدي يتعلق  9و 8اإلخالل بأحكام المادتين 

 . » أعاله 12و 11و 10و 7و 6بإحدى الممارسات المحضورة بموجب المادة 
، تعلق ببراءات االختراعالم، 2003يوليو  19، المؤرخ في 07-03من األمر رقم  37/2المادة  -42

المتعلق ، 2003يوليو  19، المؤرخ في 08-03من األمر رقم  30/2والمادة . 44ج.ر.ج.ج عدد 
  .44ة، ج.ر.ج.ج عدد بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكامل

، المتعلقة بحماية الملكية 1883مارس  20من اتفاقية باريس المؤرخة في  5ُانظر المادة  - 43
، المتضمن 25/03/1966المؤرخ في  48-66بموجب األمر رقم عية، وانضمت إليها الجزائر الصنا

، وصادقت عليها بموجب 1966لسنة 16ج.ر.ج.ج عدد  انضمام الجزائر إلى اتفاقية باريس للملكية الصناعية
اعية، ج المتضمن المصادقة على اتفاقية باريس للملكية الصن 09/01/1975المؤرخ في  02-75األمر رقم 

 .10/02/1975لـ 10.ر.ج.ج عدد 

المتعلق بحماية التصاميم السالف  08-03من األمر رقم  31وكذلك تقرر الحكم نفسه في المادة  - 44
من القانون العماني المتعلق بحقوق  13. والموقف نفسه تبناه المشرع العماني بموجب المادة الذكر

 .2008-67لسلطاني رقم الملكية الصناعية والصادر بموجب المرسوم ا
المتعلق بحماية  2002لسنة  82من القانون المصري رقم  23ُانظر على سبيل المثال المادة  - 45

 2012 لسنة 18القانون رقم من القانون السوري رقم  39. وُانظر أيضا المادة الملكية الفكرية
 .ن تسجيل البراءةوتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة ع المتعلق بمنح براءات االختراع

46 - DURAN Luis-Alfonso et al, «Les limitations des droits exclusifs de 

propriété intellectuelle par le droit de la concurrence», Question Q187, 

AIPPI, p.3. 
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ية الفكرية ملخص الدراسة التي أجريت على العالقة بين استنفاد حقوق الملكورد هذا التعريف في  - 47
 ة الذي أعدته اللجنةوقانون المنافسة التي أعدت في إطار مشروع الملكية الفكرية وسياسة المنافس

 .2011 نوفمبر 18إلى  14جنيف، من بالدورة الثامنة في  المعنية بالتنمية والملكية الفكرية
48 - SCHMIDT-SZALEWSKI (J) et PIERRE (J-L), Droit de la propriété 

industrielle, Droit de la propriété industrielle, Litec, Paris, 1996,p.80. 
49 - JOHNSON-ANSAH Ampah, L’épuisement des droits de la propriété 

industrielle dans l’espace O.A.P.I (Organisation Africaine de la Propriété 
Intellectuelle), thèse pour l’obtention du grade docteur en droit, discipline : 

droit privé, Université de Grenoble, école doctorale de droit, histoire et 

science politique, 2013, p.15. Voir aussi : DERCLAYE Estelle, « Une analyse 

lets Reféconomique de la protection contractuelle des bases de données », 

.2006, p.66 , n°4,et perspectives de la vie économique 

بإنشاء المجموعة األوروبية. ويمكن تحميل  المتعلقة، 1957مارس  25وقعة في مروما  معاهدة - 50
:  الرابط اآلتي علىمحتوى المعاهدة 

www.constitutioneu.eu/cariboost_files/trait_c3_a9_20de_20rome.pdf 
51- VERVILLE Sophie, Le respect de la propriété intellectuelle d'autrui dans la 

vente internationale de marchandises : Une approche de la convention de 

vienne coordonnée avec le droit de la propriété intellectuelle, Thèse pour 

l'obtention du grade de docteur en droit, en cotutelle, l'Université Laval, 

Québec, Faculté de droit et Université Montpellier 1, Montpellier, France, 

2012, p.139. 

52- Arrêt de la CJCE du 8 juin 1971, Aff n°70/78,  Deutsche Grammophon 
Gesellschaft mbH c/ Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG. Arrêt 

publié sur le site suivant :  
                   -lex.europa.eu/legal-http://eur

content/FR/TXT/?uri=CELEX:61970CJ0078 

، 1988ديسمبر  21المؤرخ في  104-89يمكن أن نذكر على سبيل المثال التوجيه األوروبي رقم  -53
منه استنفاذ  7المتعلق بتقريب تشريعات الدول األعضاء فيما يخص العالمات، والذي تناولت المادة 

 تفاصيل حول هذا الموضوع راجع: الحقوق الناتجة عن العالمة. وللمزيد من ال

CEMALOVIC Uroš, Le mouvement d’unification du droit des marques dans 
l’union européenne, op.cit., p.343.  

وقد تباينت تشريعات الدول حيال هذا المبدأ؛ فسار بعضها على شاكلة التشريع الجزائري، ومثال ذلك  -54
المتعلق بحماية الملكية  2002لسنة  82من القانون المصري رقم  10التشريع المصري في المادة 

المتعلق  2012 لسنة 18رقم من القانون السوري رقم  24/2التشريع السوري في المادة الفكرية، و

http://www.constitutioneu.eu/cariboost_files/trait_c3_a9_20de_20rome.pdf
http://www.constitutioneu.eu/cariboost_files/trait_c3_a9_20de_20rome.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61970CJ0078
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61970CJ0078
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61970CJ0078
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والتشريع التونسي في ، وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة عن تسجيل البراءة بمنح براءات االختراع
. بينما ال تقر المتعلق ببراءات االختراع 2000لسنة  84نون التونسي رقم من القا 47المادة 

تشريعات أخرى باستنفاذ الحقوق االستئثارية لصاحب شهادة التسجيل إاّل إذا قام المالك بتسويق 
/د من القانون رقم 55المنتجات داخل السوق الوطنية، وهذا ما أقره مثاًل التشريع المغربي في المادة 

بموجب المتعلق بحماية الملكية الصناعية المعدل والمتمم، وأقره كذلك المشرع العماني  97-17
المتعلق بحقوق الملكية الصناعية والصادر بموجب المرسوم من القانون العماني  11/4المادة 

في حين فضلت تشريعات أخرى أن تجعل تطبيق استنفاذ الحقوق  .2008-67السلطاني رقم 
ُعرضت المنتجات في إقليم دولة تابعة ميا أو جهويا، فأقرت االستنفاذ إذا ما االستئثارية إقلي

( من تقنين الملكية الفكرية L.613-6)للمجموعة األوروبية كالتشريع الفرنسي بموجب المادة 
( من القانون الفيدرالي حول براءات 9aالمادة )والتشريع السويسري في الفرنسي، مرجع سابق. 

من القانون المؤرخ  12ن مزج المشرع البلجيكي بين هذا وذاك، فاعتبر في المادة االختراع. في حي
، المتعلق بالحماية القانونية لنظير الطبوغرافية الشبه الموصلة بأّن تسويق 1990يناير  10في 

ا المالك للمنتجات في إقليم دولة تنتمي إلى المجموعة األوروبية سببا الستنفاذ الحق االستئثاري، بينم
من القانون الخاص ببراءات االختراع أن يكون التسويق داخل اإلقليم  28/2اشترطت المادة 

تطبيق مبدأ استنفاذ الحقوق يمكن أن يكون وطنيًا ويمكن أن يكون وهكذا يالحظ بأّن البلجيكي. 
 راجع في ذلك: .إقليميًا، كما يمكن أن يكون دولياً 

 GUENNIF Samira et CHAISSE Julien, « L'économie politique du brevet au 

Revue sud : variations Indiennes sur le brevet pharmaceutique », 

Vol XXI, 2007, p. 197. Voir aussi:  , n°2,internationale de droit économique

ROQUILLY Christophe, « Le cas de l'iPhone en tant qu'illustration du rôle 

des ressources juridiques et de la capacité juridique dans le management de 

2009, p. 158. Vol.12, , n°2,Mangementl'innovation », 
 

وتجدر مالحظة أّن المشرع الجزائري لم ينص على استنفاذ الحقوق حينما يتعلق األمر بالعالمات  - 55
في رغبة المشرع الجزائري ولعل السبب في ذلك هو  وتسميات المنشأ والرسوم والنماذج الصناعية،
 .التركيز على االبتكارات التكنولوجية دون غيرها

 لالطالع على وقائع القضية ُانظر الرابط اآلتي: - 56
                     -lex.europa.eu/legal-rhttp://eu

content/FR/TXT/?uri=CELEX:61980CJ0187 
 لالطالع على وقائع القضية ُانظر الرابط اآلتي: -57

            -lex.europa.eu/legal-http://eur

=CELEX:61995CJ0352content/FR/TXT/?uri        
 لالطالع على وقائع القضية ُانظر الرابط اآلتي: -58

                            -lex.europa.eu/legal-http://eur

content/FR/TXT/?uri=CELEX:61984CJ0019        
59 - T.G.I de Paris, 09 novembre 1993, cité par GALLOUX Jean-Christophe, 

op.cit, p.183. 
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 ضرورة تبين منهجية بديلةألزمة املعرفية الغربية و ا

 

 بوشقورة هيبة                                                                         
 ستاذة كلية احلقوق و العلوم السياسية  أ                                                          

 يزي وزوجامعة "مولود معمري" ت                                                          
                               امللخص:

حتاول هذه الدراسة الوقوف على أزمة املعرفة الغربية و اليت ما فتئت تربز آاثرها على خمتلف األنساق 
املعرفية ، أين يعد علم السياسة من بني األنساق املعرفية و الذي شهد أزمة ، خاصة مع أتثري االجتاه 

  جهة و قدراته التفسريية من جهة أخر.. الوضعي على مناهجه من
لقد ابت من الواضح اليوم البحث عن منهجية معرفية بديلة ، تتخذ من القرآن الكرمي و السنة 
مرجعيتني لتأصيل املنهجية يف بعدها اإلسالمي و االعتماد على الرتاث السياسي اإلسالمي لتثوير 

 املعرفة السياسية الرتاثية مع مستجدات العصر.
 ..…املنهجية الغربية ،النزعة الوضعية ، النزعة السلوكية ، املنظور القيمي : الكلمات املفتاحية

 
Le résume : 
Dans cette article, nous essayons de mettre en critique la 

problématique de connaissances occidentales, notamment 

après son influence aux différents disciplines, la ou les 

sciences politiques ont confronte une crise autour de ses 

méthodes d’une part et  ses potentiels d’interprétations d’une 
autre part. 

 A partir de cette crise, il  me semble trouver une autre voix 

méthodique, en prenant le coran, sunna comme des références, 

avec la concertation du patrimoine politique islamique. 

C’est avec cette initiative que nous pouvons établir cette voix, 
pour mieux interpréter notre monde. 

Mots clés: méthodologie occidental, positivisme, les 

valeurs,…..      
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 مقدمة:
على وجود أزمة يف  -يف بداية القرن الواحد و العشرين–يكاد جيمع دارسوا العلوم االجتماعية       

البناء املنهجي للعلوم االجتماعية الغربية، األمر الذي انعكس سلبا على مسار اجملتمع الغريب، 
 تمع.فسيطرت املادة، و ساد الصراع على حساب الروحانيات و القيم املوجهة للفرد و اجمل

و ملا كانت أصول املنهجية العلمية و البحث فيها مستقى من الغرب ، آلت حالة اجملتمع اإلسالمي 
لنفس حتمية اجملتمع األول ، األمر الذي يستدعي إعادة النظر يف منهجية الغرب املعرفية و حماولة 

اخلصوصيات و  استبداهلا أبدوات حبث جديدة مستقاة من الرتاث املنهجي اإلسالمي الذي يراعي
يقف عند االستثناءات ، حماوال إعادة قراءة الواقع  الراهن املتعدد األبعاد و املعقد مبنهجية حضارية 
بديلة جوهرها العودة إىل الذات و إعادة قراءهتا و استخالص أسباب نكوصها و البحث يف سنن 

 النهوض و االستطالع.
 تالية:: تناقش الدراسة اإلشكالية الإشكالية الدراسة

  كيف يتم االنتقال من املنهجية الغربية ذات األساس املادي إىل رؤية جديدة للمناهج تكون
 نواة الستعادة الدور احلضاري املفقود يف البالد اإلسالمية ؟

 تستأنس الدراسة ابلفرضيتني التاليتني : :فرضيات الدراسة
رب من أزمة على مستو. القواعد املنهجية                تعاين علوم اإلنسان و اجملتمع يف الغالفرضية األوىل:    

 و اإلبستيمولوجيا، مما أنتج صراعات و إختالالت لإلنسانية مجعاء. 
يكون اإلنعتاق من حتميات املنهجية الغربية من خالل الدعوة ملنهجية بديلة ذات الفرضية الثانية: 

 ملنشود.أسس و قواعد حملية يف سبيل حتقيق اإلقالع احلضاري ا
 : أوال:قراءة يف أزمة املنهجية الغربية

 –عرب اتريخ سيادة الكنيسة –: متيزت العالقة بني العلم و الدين  تنامي النزعة الوضعية -1
بوجود صراع  حول اآلليات املنهاجية اليت وظفتها الكنيسة و دعوة العلم للتحرر منها ، و قد عرب عن 

بقوله أن الصراع املنهجي هو حالة وصفية  Emile Boutrouxهذا الصراع "إميل بوترو"، 
لطبيعة العالقة بني العلم و الدين،   و أن حماولة حترير العلم من الدين يف أورواب، ال يعين أن العلم كان 
موجها ضد اإلميان ، بل يتعلق األمر كما ير. "أحممد أمزاين" أن العلم امتد ليناقش قوالب التفكري 

ا الكنيسة الكاثوليكية ، و ابلتايل فأعمال فالسفة القرن السابع عشر و الثامن عشر الديين اليت فرضته
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هي حماوالت فلسفية لتجاوز القوالب املنهجية للتفكري الديين املسيحي و املناداة بضرورة قيام املنهج 
 (.1الوضعي)

ة و اإلنسان ، و قد تعرب الوضعية عن ذلك التصور جتاه الكون ، احليا يف تعريف االجتاه الوضعي:-أ
" يف القرن التاسع عشر August, comteاقرتن أتسيسها ابملفكر الفرنسي" اوغست ،كونت"،"

. 
تشري الوضعية إىل طريقة تفكري أو إىل إطار حتليلي / تفسريي للظاهرة اإلنسانية أو الطبيعية مستدعية 

فات املادية: الليربالية/ املاركسية( يف سبيل تكوين منهجها كل االجتاهات و املذاهب اإلنسانية )الفلس
 (.2و اليت تقوم على استبعاد النظرة الدينية يف جمموع النشاط املعريف اإلنساين )

 (:3تقوم الرؤية الوضعية على األسس التالية)
  إخضاع الظواهر االجتماعية و األحداث التارخيية لقوانني اثبتة ، شأهنا يف ذلك شأن العلوم

 الطبيعية.

 اد على املالحظة و التجربة و املقارنة عوض اخليال و التأمل هبدف الوصول لدرجة االعتم
 اليقني.

 يستعني املنهج الوضعي ابملنهجية التالية :يف األسس املنهجية لالجتاه الوضعي : -ب
o :احلواس مصدر املعرفة: تعد احلواس هي نقطة تعري عن مستويني يف االجتاه الوضعي 

 الكنسي.–يب التفكري الديين وسيلة للتحرر من أسال 

 . اعتبار احلواس السلطة املرجعية يف بناء املنهج العلمي 

o  أتثري منهجية العلوم الطبيعية على قيام العلوم اإلنسانية : لقد حاول املؤسسون األوائل
لالجتاه الوضعي  إسقاط منهجية العلوم الطبيعية القائمة على املالحظة و التجربة على 

تدرس اإلنسان       و ابلتايل أتكيد وحدة العلم من خالل وحدة اخلطوات العلوم اليت 
 املنهجية املتبعة .

اجتهت الوضعية من خالل أتكيدها على وحدة املناهج، إلجياد حل لتلك االزدواجية املنهجية 
هويت التقليدية: حيث وظفت عناصر املالحظة و التجربة للربهنة على الظواهر الطبيعية و املنهج الال

 يف التعامل مع قضااي العلوم اإلنسانية.
 تتمثل يف نتائج األسس املنهجية للوضعية على العلوم اإلنسانية :  -ج
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o  تكون "التجربة" أقرب لإليديولوجيا منها لألداة املعرفية و ابلتايل يتجاوز العلم حدوده
يديولوجيا سرعان ما ليشمل جمال اإليديولوجيا )أداة تربير( بعدما كان الالهوت فيما سبق إ

 ورثها العلم حتت مظلة الوضعية. .

o ميكن استنتاج ظاهرة اختزال السلوك اإلنساين من خالل توظيف بروز ظاهرة االختزاالت :
املنطلقات املنهجية لالجتاه الوضعي، فأصبح الباحث يف علم االجتماع يعاين "مشكلة 

 االختزاالت":

 لوضعي على عدم االعرتاف ابجلوانب الفيزيقية : يقوم االجتاه اعلى املستوى الفيزيقي
لإلنسان )الشعور اجلوانب الروحية ( حيث حتاول الوضعية إعطاء تفسريات مقبولة عن حياة 
اإلنسان يف بعدها الداخلي   و اخلارجي من دون إعطاء األمهية للجوانب اليت ال تضبطها 

 القواعد الوضعية.

 يف تعاملها مع الظاهرة الدينية و –الوضعية  : تعطيعلى املستوى الديين و األخالقي
بعدا حسيا  مستبعدة يف ذلك كل أتثري للعناصر الغيبية ، فالدين يشكل ظاهرة  -األخالقية

اجتماعية ال ميكن إنكارها  غري أنه يف نفس الوقت ، ال ميكن االعرتاف ابلظاهرة نفسها 
ة الدينية يف اجملال الواقعي خارج حدود اجملتمع ، فكانت  دعوة الوضعية حلصر الظاهر 

 امللموس.

أن اإلنسان قد حل حمل هللا ، حماوال دائما القضاء على هذا  -حبسب هذا املعىن–ميكن القول 
التناقض بني الواقعي و الغييب يف إشارة إىل ذلك الصراع الذي كان قائما بني الكنيسة و احلركات 

 العلمية اجلديدة اليت أنتجت اإلجتاه الوضعي .

 سيطرة النزعة السلوكية) حقل العالقات الدولية أمنوذجا(: -2

تعود البداايت األوىل لتأثري االجتاه الوضعي يف حقل العالقات الدولية إىل املدرسة السلوكية اليت 
هيمنت على حقل الدراسات السياسية عموما و حقل العالقات الدولية خصوصا يف مخسينيات 

 (:4االفرتاضات التالية) القرن املاضي، حيث انطلقت من

 . توظيف العقل الكتشاف قوانني الظاهرة السياسية 

 .الطريق املؤدي للقانون يكون عرب املالحظة و التجربة 

 . فصل الذات عن املوضوع 

نستنتج من االفرتاضات األساسية للنزعة السلوكية أن الوضعيني يرون أن الظاهرة السياسية الداخلية أو 
انني جتعلها تتكرر عرب الزمن ، و هي مستقلة عن الذات اإلنسانية ، فال ختضع الدولية حتكمها قو 
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لعواطف اإلنسان      أو قيمه ، بل ميكن اكتشاف قوانينها عن طريق العقل ابستخدام املالحظة و 
التجريب أين تعد الدراسات األمنية من أهم الكتاابت اليت انتشرت يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة و 

  سيطرت عليها النزعة السلوكية.اليت
يتضمن حقل العالقات الدولية العديد  متغريات العالقات الدولية و النزعة السلوكية: - أ

من املتغريات املصبوغة ابملؤثرات السلوكية، مبعىن إخضاع الظاهرة السياسية لنفس قوانني 
 الظاهرة الطبيعية، و من أهم املتغريات، جند:

:ميثل كل من "األمن القومي"و "التعاون الدويل" متغريات ن الدويلاألمن القومي و التعاو  -
جوهرية يف حقل العالقات الدولية ، إذ توحي الدراسات املنجزة يف مرحلة ما بعد احلرب 
العاملية الثانية و اليت تناولت قضااي األمن القومي أو التعاون الدويل )كتاابت "رميون 

السلم : نظرية يف العالقات الدولية "( أو " : "احلرب و Rymond , Aronأرون،"
حىت تلك الدورايت املهتمة مبختلف أشكال التعاون الدويل ، أهنا اعتمدت على املناهج 

 الكمية املبنية على التجربة و املالحظة .

" يف األول : Kenneth, waltzلقد نقل خالد موسى املصري ، من "كنيث والتز"
ية السياسية الدولية يف إطار النزعة السلوكية ، و تتحدد كما الكيفيات النظرية لبناء النظر 

 (:5يلي)
 صحيحة و حمددة 

 .ليست نسبية: مبعىن أهنا تطبق يف كل مكان و ليست مقتصرة على مكان معني 

 .قابلة للتصديق أو النفي 

 .ذات قوة كبرية يف الشرح 

 .منسجمة مع ما سبقها من معرفة علمية 

وفق النزعة السلوكية أن هناك هيمنة خطوات املنهج العلمي املطبق يف العلوم تبني كيفيات بناء النظرية 
التجريبية   أو التطبيقية ، مبا يتضمن من قواعد و أصول علمية مستقاة من الرايضيات ، الفيزايء و 

 ,Davidحبسب "ديفيد استون"،"–علم األحياء  بدليل أن تصميمات النظام السياسي 

Easton "– جسم الكائن احلي ، األمر الذي جيعل املنهجية العلمية يف العلوم  مستوحاة من
االجتماعية عموما و العلوم السياسية خصوصا حتت أتثري تيار املدرسة السلوكية اليت ظهرت يف 
مخسينيات القرن املاضي يف الوالايت املتحدة األمريكية ، حيث عمد معتنقوها إلحداث "ثورة " 

اإلنسانية و االجتماعية، إذ مت استبعاد كل نزعة ميتافيزيقية أو دينية من  علمية يف جمال الدراسات
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البحث يف ميدان علوم اإلنسان و بعثها ملقاربة اليقني من خالل البحث عن "علمية " هذه العلوم 
و        عن طريق البحث يف السلوك اإلنساين و جعله الوحدة األساسية يف التحليل و ما عداه دجل

 غيبيات .
مل تشمل النزعة السلوكية متغريات السياسة الدولية، بل امتد أتثريها جململ نظرايت العالقات الدولية، 

 حيث يتم استعراض املتغريات األساسية ألهم نظرية من نظرايت العالقات الدولية:

إذا انطلقنا من تعريف إجرائي بسيط ملفهوم األمن النظرية الواقعية )الدراسات األمنية (:  -
نه شعور الفرد بعدم التهديد يف قيمه و حياته و ابنقسام العامل بعد هناية احلرب العاملية أب

الثانية ملعسكرين ، بدأ الرتكيز على الدراسات األمنية كمدخل حتليلي لكيفيات محاية األمن 
القومي األمريكي من خطر الشيوعية ، كما استحوذ موضوع : "السالح النووي" مبا 

ااي : الردع ، الضربة األوىل، توازن الرعب " على اهتمام الكثري من دارسي يتضمنه من قض
 السياسة الدولية يف إطار النظرية الواقعية .

إن اجلدير ابملالحظة يف هذه األدبيات هو الكيفيات املنهاجية املتبعة يف موضوع "الدراسات األمنية " 
ة على ضوء املدرسة السلوكية لدراسة الظاهرة إذ ميكن القول أن هناك العديد من املناهج املستحدث

السياسية الدولية يف بعدها األمين ، ففضال عن املنهج الكمي ، جند عدة مناهج أخر. كاملنهج 
املقارن ، منهج دراسة حالة ،  و مدخل مستوايت التحليل الذي يعد من اإلسهامات النظرية الواقعية 

ني ابإلحصاء و األرقام يف مقاربتهم للظاهرة الصراعية أو أثناء يف املنهجية ، كما استعان هؤالء الدارس
 تناوهلم ملسائل التعاون الدويل.

شهدت مرحلة ما بعد هناية احلرب االنتقادات املوجهة لنظرايت العالقات الدولية :  - ب
الباردة بروز رؤ. و تيارات نظرية انقدة للنزعة الوضعية أو السلوكية ، و ذلك حبكم ما 

 يلي :
مل تستطع نظرايت العالقات الدولية تقدمي تنبؤات خبصوص هناية احلرب الباردة ابلطريقة  ال:أو 

 اليت انتهت هبا .
 ظهور مجلة من الكتاابت األكادميية أخذت صفيت : اثنيا:
o :هناية التاريخ، هناية الدولة، هناية اإليديولوجيا، هناية احلدود.....هناية  حديث النهاايت

 اإلنسان.

o ما بعد املاركسية ، ما بعد احلداثة ، ما بعد الرأمسالية ، ....... ملابعدايت:حديث ا 
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توحي هذه الكتاابت املصاحبة لنهاية احلرب الباردة بوجود خلل منهجي أد. بفقدان نظرايت 
 العالقات الدولية لقدراهتا التفسريية و التنبؤية و ابلتايل تراجع املنظومة النظرية الغربية بفعل النزعة

الوضعية ذات األساس املادي عن تقدمي حلول ألزمات و صراعات راهنة أو حىت التنبؤ مبصري 
 العالقات الدولية.

يؤول األمر أمام هذا القصور إىل البحث عن منهجية بديلة قوامها مصادر أخر. و كيفيات تشغيل 
 جديدة       و حىت تطبيقات مغايرة أثبت التاريخ البشري فعاليتها .

 :الدعوة للمنهجية البديلة :اثنيا
تندرج عملية بناء منظور تفسريي لعلم العالقات الدولية شروط قيام املنهجية اإلسالمية:  -1

( و يستلزم النشاط 6ضمن الرؤية اإلبداعية التأصيلية املنسوبة للنسق اإلسالمي )
 الشروط التالية :-يف إطار النسقية اإلسالمية–اإلبداعي 

:تتمثل يف مجلة القناعات األساسية )عقيدة( و اليت تبىن عليها ةاملتطلبات اإلعتقادي
شخصية املبدع  وإمكاانته و تعمل يف ضوئها و تقيم على أساسها هذه املتطلبات 

  .بشقيها: التصديق العقلي )العناصر اإلميانية( و اجلانب الثاين )العبادات(
 نظورات و املناهج يف طلب : يشمل املطلب العلمي على اختيار املاملتطلبات العلمية

يف -املعرفة اليت تستند حلقائق الوحي و حقائق اخللق ، و قد صاغت احلضارة اإلسالمية
يف حتصيل العلم و الذي يظل قابال لالستئناف و  رائعا منوذجاأ– سريورهتا التارخييةإطار 

م التكنولوجي التوظيف ، خاصة على ضوء الرتاكم املعريف املذهل يف الواقع احلايل و التقد
 املتسارع و املشهود.

يؤكد املنشغلون ابلظاهرة االجتماعية أن هدف العلم هو بناء منظورات تفسريية ، يوظفها العلماء 
لإلجابة عن إشكاالت يطرحها اجملتمع يف خمتلف األبعاد )السياسية ، االقتصادية و 

( 7ي ،وتكتسي أمهية يف حتديد "هوية")االجتماعية،...(، فاملنظورات هي املنتج النهائي للنشاط العلم
أي علم من العلوم ، فدور املنظور أكثر أمهية من دور املنهج العلمي على خلفية أن املنهج العلمي هو 
أداة منهجية مشاعة بني كل العلوم يف حني أن املنظور )علم العالقات الدولية( هو الذي حيدد 

مي الذي يعد أساسا واحدا لكل العلوم حىت و إن املوضوع و أدواره و مساره بعكس املنهج العل
 اختلفت أدواته ابختالف الظاهرة املدروسة. 

يعترب البناء النظري من أهم األعمال اإلبداعية ألي ابحث، ذلك ألن التنظري العلمي يتطلب القدرة 
أن على إدراك وتصور العالقات بني خمتلف املتغريات من خالل منظور قادر على التفسري ، و 
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يسعى لتكوين رؤية منهجية)نسق فكري( -(8ضمن منهجية بديلة)–موضوع علم العالقات الدولية 
تكون مبثابة اإلطار املنظم جململ احلقائق و النتائج اليت توصل إليها الباحثون يف حقل العالقات 

 الدولية، و ذلك بطريقة دالة و ذات معىن .
 يتميز اإلطار النظري ببعدين :

 :مبعىن االعتماد على معطيات الواقع.يقيالبعد األمرب  -
: و الذي يساعد على فهم مستقبل الظاهرة الدولية و لو من خالل البعد التنبؤي  -

تعميمات احتمالية. و األصل يف عملية إنتاج املنظورات البديلة لتحليل الظاهرة 
مي االجتماعية عموما و الظاهرة الدولية خصوصا ال يعين استبدال املنظور اإلسال

كما ير. "علي ، –ابملنظور الغريب ، ففي ذلك استبدال متحيز إلطار إبطار 
( ، فهذا العمل املنهجي يقوم على تطوير منظور يقدم احلقيقة اإلنسانية  9ليلة")معاضر()

واالجتماعية من زاوية جديدة مضافة على النظرة الغربية القائمة و املسيطرة فمن خالل 
 ت احلضارية ميكن التوصل ألنسنة البناء املنهاجي .التفاعالت بني املنظورا

إذا اعتربان أن املنظور ميثل العنصر احملوري يف العملية البحثية، فإن ذلك يستدعي البحث يف 
 (:10اخلصائص التالية)
  ضرورة توافق منظورات دراسة الظاهرة الدولية مع احلقائق املعروفة ، و أن هذه

حقيق شرعية املنظور و قبوله من طرف اجلماعة اخلاصية متثل مدخال ضروراي لت
 البحثية.

 .عدم وجود تناقض على مستو. تركيبة املنظور 

  ضرورة وضوح التفسريات اليت تقدمها املنظورات ، األمر الذي يساعد يف إنشاء
فرضيات فاحصة للتفسريات املقدمة ، و ذلك بطريقة امربيقية ، و أن املنظور الذي 

 يعتد به. ال خيضع للتجريب ال

 تتمثل مكوانت املنظور يف : مكوانت املنظورات : -أ
 ،املفاهيم Concepts.هي صور أو مدركات ذهنية : 
 ،املتغريات variables ميكن للمفهوم أن يتخذ أكثر من قيمة واحدة على مقياس:

 متدرج ، فيسمى "متغريا".
 ، القضية proposition و تتخذ :عبارة تدور حول مفهوم أو متغري أو أكثر ،

 القضية شكل :



 أأ/ بوشقورة وهيبة                                                   الأزمة املعرفية الغربية ورضورة تبين مهنجية بديةل

 

  
193 

 

للدراسات القانونية و  السياسية البيبانجملة          2016 ديسمرب –الثاينالعدد         

"نتيجة برهانية    postulate": مقدمة أولية، مسلمة مصادرة،  Axiomبديهية،"
"،theorem"تعميم امربيقي "empirical generalization "فرضا ، "

hypothesis" "و"االفرتاضات"Assumption :و تتضمن االفرتاضات ثالثة أنواع " 
 العلم.االفرتاضات العامة:املتصلة ببناء -
 االفرتاضات الكامنة: و املتعلقة بشخص املنظر.-

افرتاضات اجملال : املتصلة ابألداء العلمي يف أي من جماالت العلم ، و يف حالة علم العالقات 
الدولية ، ما حيتويه هذا احلقل من متغريات يتم ربط القضااي بدورها لتكوين املنظورات مبعىن إذا  

ب الطوب اليت تستخدمها القضااي ، فإن القضااي هي قوالب الطوب كانت املفاهيم مبثابة قوال
 لبناء املنظورات، كما إن بعض املنظورات قد تتكون من فضية واحدة.

ميكن القول أن مكوانت املنظورات )فروض ، مسلمات و مصادرات( و اليت يتم استخدامها يف 
عقل الباحث و إبداعه و قدرته على  تفسري احلقائق و تكوين التعميمات األمربيقية اليت مصدرها

تصور العالقات بني تلك املشاهدات الواقعية و التعميمات األمربيقية و ختيل الروابط فيما بينها 
 ،و عليه ، فخيال الباحث هو جزء ال يتجزأ من عملية البناء املنهاجي للمنظورات .

مفتوحة حلرية املشروعات النظرية  يؤدي اخليال العلمي يف بناء املنظورات ألن يتحول العلم لسوق
، حيث تصبح النظرية مبثابة السلعة مبنظور االقتصاد الكالسيكي : فكلما وجد طلب على 
نظرايت من نوع معني ، كلما كان من صاحل املستهلك السماح أبكرب قدر ممكن من املعروض 

 منها.
ري إىل جمموعة من األسئلة (أن املنظور يش11تر. "مىن، أبو الفضل")تعريف املنظور القيمي:-ب

 النهائية و اليت تنتظم يف منظومة متكونة من: -الكلية
 :ماهية الوجود.األنطولوجي

 :أصول املعرفة : املعرفة الصحيحة و غري الصحيحة.اإلبستيمولوجي
 :معايري القيم اليت على أساسها تؤسس األحكام على الصالح أو الفساد.األكسيولوجي
 لزمان و احلياة و ماوراءها  الغيب و الشهادة.:قضية ااإلسكاتولوجي

ميكن القول أن عدم القدرة على حتديد منظور )البحث عن إطار منهجي معني( يف حقل ما، معناه 
الذهاب يف رحلة من دون مرشد، و بدون هذه الطريقة اليت حيددها املنظور للعلم، تضيع الكثري من 

فى، تعرف املنظور على أنه "رؤية سائدة يف مرحلة ما عن اخلربات و اجلهود.  أما اندية حممود مصط
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طبيعة الظاهرة الدولية، و هو يشري إىل وجود نوع من اإلنفاق حول مسات الظاهرة الدولية و أبعادها 
 األساسية وحول األسئلة اليت تثريها حول كيفية دراستها والبحث فيها.

رتبط بتحليل الظاهرة االجتماعية ، حيث ميثل أما كلمة "القيم" فتشري إىل ذلك النسق الفكري امل
بل –ليس فقط الظاهرة السياسية –النسق القيمي نظاما منهاجيا متكامال قابال ألن يوظف لدراسة 

العمرانية؛ و عليه فاملنظور القيمي يشكل إطارا معرفيا تتولد ضمنه -سائر أبعاد الظاهرة االجتماعية
ناهج قائمة و استنباط أخر. جديدة دون القيام بعملية املناهج ، و ميكن من داخله "توظيف م

 (".12تكييف و ترقيع من اخلارج)
غاية، مآل، حمطة هنائية و هو نتاج تراكم معريف «تقدم اندية مصطفى توصيفا للمنظور القيمي، أبنه:

 (.13و نظري وحتليلي ")
صائص معينة، فلكل يستند املنظور القيمي جلملة من املصادر تتميز خب: املصادر و األسس-2

مصدر مدخل خاص به، كما أن هذه املصادر مرتابطة ببعضها البعض لتؤكد اكتمال البنية املنهاجية 
 للمنظور القيمي و ذلك بعد تناول وظائف املنظور و مفرداته. 

( كيفية التعامل مع مصادر التنظري، إذ ميزت بني اجتاهني للتعريف هبذه 14طرحت مىن أبو الفضل )
 ر:املصاد

ير. أن الرتاث اإلسالمي يتضمن النص و السنة و كل ما أنتجه العقل املسلم من خالل االجتاه األول:
 تفاعله مع هذين املصدرين األساسيني و الواقع.

:الذي مييز بني القرآن الكرمي و السنة النبوية، فال جيوز إطالق لفظ الرتاث عليهما من االجتاه الثاين
اج العقل اإلنساين املسلم و ذلك هبدف إخراج النص عن اجلدال الدائر حول جهة و غريمها مما هو نت

 -الرتاث و املعاصرة، و عليه  يعرف علي مجعة الرتاث اإلسالمي أبنه:" املنتج البشري املنقول 
 ( . 15لألمة اإلسالمية عرب مائة عام من الزمان ") -الشفوي و الكتايب

 تتمثل مصادر املنظور القيمي يف:
 تنقسم املصادر األصلية إىل القرآن الكرمي و السنة النبوية: : املصادر األصليةأوال
تشمل الوحي الذي على رأسه القرآن الكرمي: التنزيل احملفوظ لآلايت اليت مت :القرآن الكرمي-1

تدوينها لفظا وحرفا يف صحف مطهرة، أما املصدر اآلخر للوحي يتمثل يف النبوة و ما حتويه من 
 حيحة و سرية موثقة تعد تبينا للقرآن الكرمي.أحاديث ص

 يتميز اخلطاب القرآين ابملميزات التالية:
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o  يعد القرآن الكرمي "خطااب" يتم الرجوع إليه لتدبر آايته ، يف حني أن التوراة و اإلجنيل تعد
 نصوصا قابلة للمراجعة يف الغرب.

o د على أداء رسالته.يتضمن القرآن الكرمي عناصر العملية االتصالية ، مما يساع 
o .جتمع آايت القرآن الكرمي بني اجلوانب النظرية و العملية 

حتقق عملية تكامل هذه العناصر إمكانية حتليل آايت القرآن الكرمي إىل: مبىن، معىن، مبعث و 
مقصد، و يكون التعامل مع القرآن الكرمي كمصدر حي و حيوي يف عملية التأصيل املنهجي للمنظور 

 القيمي.
( جيعل من القرآن الكرمي نواة و مصدر 16ستوجب عملية التأصيل املنهجي، أتسيس "إطار مرجعي")ت

 هلذا اإلطار،  مبا يتضمنه من عناصر هي:
 التوحيد:اليت تقوم عليها املتغريات التأسيسية األخر.. -
 االستخالف:هو الغاية من السلوك البشري و مقياس األمانة. -
 و أداته.األمة: متثل وعاء االستخالف  -
 الشرعة: أتيت لتؤمن لألمة وسائط بلوغ املهمة. -

ميثل هذا اإلطار املرجعي خلفية أتصيلية،، مصدرها الرؤية القرآنية  املتمايزة عن اخللفية املادية ، فهي 
منبثقة عن عقيدة التوحيد اليت تنتظم حوهلا بقية املفاهيم األخر. و يستند إليها املنظور القيمي من 

 خالل: 
 يم اليت تشكل البواعث، املنطلقات، الدوافع و األبعاد املعنوية للفعل اإلنساين و أهدافه، الق

 و اليت يطلق عليها مصطلح: "الثقافة".
 .اجلماعة احلاملة هلذه املنظومة و املتفاعلة معها عرب إطاري الزمان واملكان 
  اجلماعات بقدر مسالك تؤسسها اجلماعة ،و هي متغرية يف الزمان ، كما تتفاوت فيها

 متكنها من بيئتها املادية  وبقدر إدراكها لألسباب الفنية و العقلية.
o ( أن التنظري 17ير. سيف الدين ، عبد الفتاح): القرآن الكرمي و عملية التنظري املنهجي

هو عملي منهجية ممتدة يؤدي بنا مع الرتاكم إىل بناء منظورات يف سياق األطر الكلية اليت 
ن ، مبعىن أن النص هو   املصدر التأسيسي لعملية التنظري و الضابط املنهجي حيددها القرآ

 هلا.
 أربعة مستوايت أساسية هي: -يف عالقته ابلقرآن الكرمي–يضمن التنظري 
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:يهتم بتأسيس الرؤية الكلية و اليت يتم اشتقاقها من النص القرآين و صياغتها لتشمل املستو. األول
ذي يؤكد على مكانة كل من اإلنسان ، الكون و احلياة يف بناء العمارة عناصر التأسيس العقدي ال

احلضارية ، كما تشمل هذه الصياغة مقاصد الشريعة الكلية و األساسية ، إضافة إىل جوهر السنن 
 الكونية ، التارخيية ، االجتماعية و النفسية اليت هي أساس احلركة احلضارية.

الكلية يف بلورة منظور يسهم يف بلورة جديدة لعملية التنظري، بل ميكن االستفادة من عناصر الرؤية 
أكثر من ذلك إذ يطرح رؤيته املنهجية و التصورية لإلشكاالت املتصلة ابلواقع الدويل يف تشابكه، 

 تفاعله و تعقده.
ية البناء :يعتين ابملفاهيم و كيفية بنائها ، ألن املفاهيم هي املتغريات األساسية يف عملاملستو. الثاين

املنهجي    والتنظريي  و إذا كانت املفاهيم )منظومة القيم( متثل مجلة مفاهيم ، فإن األطر املرجعية 
تضع هذه املفاهيم يف مواقعها ، و عليه، فالعالقة وثيقة بني اإلطار املرجعي )القرآن الكرمي و السنة 

ملفاهيم و ضبطها ، يف حني أن دعائم اإلطار النبوية( و املفاهيم )منظومة القيم(: يقوم اإلطار بتنظيم ا
 تقدمها املفاهيم. 

:يساهم املستو. الثالث يف تقدمي اخلربة التارخيية و املستوحاة من القرآن الكرمي كنماذج املستو. الثالث
لتحقيق مقصد العربة كهدف منهجي، فيوضح لنا مثال النموذج الفرعوين يف كيفية التعامل مع الرعية ، 

 ر األقليات داخل اجملتمع السياسي )بنو إسرائيل(.مع عناص
كما يشري منوذج "ذي القرنني" ملفاهيم األمن بكل تفرعاته العقدية و االستعداد املادي الداخلي و 
اخلارجي؛ فتفيد هذه التارخيية املصاغة يف شكل قصص قرآين يف أتصيل عالئق املسلمني فيما بينهم 

 بعناصر إعداد القوة بكل مضامينها املادية و املعنوية. وبغريهم، كما تزود صناع القرار
إال أهنا ال تطلب لذاهتا ، -ابلرغم من أمهيتها-: يوضح هذا املستو. أن عملية التنظرياملستو. الرابع

 بل إن اإلجابة عن إشكاالت الواقع هي جزء ال يتجزأ من عملية التنظري .
تعرف السنة النبوية على أهنا كل ما صدر عن ي:السنة النبوية كمصدر لتأسيس املنظور القيم-2

من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي  -غري القرآن-الرسول صلى هللا عليه و سلم أو تعلق به
(18.) 

متثل السنة النبوية البيان العلمي و التطبيقي للقرآن الكرمي، و نستخلص ذلك من قول أم املؤمنني 
 (. 19ن خلق رسول هللا )ص( فقالت:"كان خلقه القرآن")"عائشة رضي هللا عنها، حني سئلت ع

 تتكون من رافدين: املصادر املشتقة )التاث(: -3
 ينحصر يف الرتاث احلضاري مبختلف إبداعاته و هو نتيجة تفاعل يف الزمان و املكان.األول:
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 هو نتيجة اخلربة التارخيية و حمصلة تفاعل األمة اليت أوجدها اإلسالم. الثاين:
التاريخ مبثابة الرافد األساسي للحديث عن اخلربة اإلسالمية، فهو عقل األمة، وعيها وجتربتها يف  يعد

 التعامل مع السنن اإلهلية يف الكون، احلياة و اإلنسان. 
( أن التاريخ اإلسالمي 20: ير. مصطفى منجود) األسس املوضوعية لدراسة التاريخ اإلسالمي-أ

معرفة أحوال املسلمني و عالقاهتم اخلارجية مع غريهم و ذلك من  ميثل خلفية مصدرية تساعد على
 خالل:

حالة -يشري مفهوم العالقات اخلارجية لوجود رؤية عامة ضابطة لسلوك املسلم الدويل)حالة احلرب-
 السلم( جتاه غريه من املخالفني له يف العقيدة.

القرآن الكرمي و أحاديث النيب  متثل هذه الرؤية منطلقا أساسيا لنشر الدعوة ،و قد حددت آايت
)ص( املبادئ العامة هلذه الرؤية ، غري أنه ابلرجوع إىل جممل اخلطب و الرسائل و العقود الصادرة عن 
عهدي النبوة و اخلالفة الراشدة ميثل ضرورة منهجية ملعرفة طبيعة اإلدراك القيادي للعالقات اخلارجية 

 و معرفة اإلطار التارخيي لظروف الدعوة.
 ترتبط عملية حتديد العالقات اخلارجية مبعرفة حاليت هذه العالقات :-

  من عالقات سياسية بني املسلمني و غريهم. يتعلق هباحالة التعامل السليب و ما 

  حالة التعامل القتايل و ما يلحق به من أساليب استخدام القوة أو حالة اهلدنة وما تقتضيه من
 ئمة.ة أو الداتاحرتام للعقود املؤق

 كيفيات التعامل مع غري املسلمني ممن يشملهم اخلطاب الدعوي : -
 أهل الذمة: من اليهود ، النصار. و اجملوس .                     
 املستأمنون: الذين دخلوا يف أمان املسلمني وفق عقود األمن.                      

 له.اآلخر املشرك: الذي يستوجب قتا                    
فصل الفقهاء يف بيان ما هلذه الفئات من حقوق و ما عليهم من واجبات و ذلك وفق النص 

 القرآين، السنة النبوية و خربة التاريخ اإلسالمي.
 تتمثل مناذج تشغيل املنظور القيمي يف : : كيفيات التفعيل و التشغيل  -3
لتتشكل يف  األخر.،التجمعات هي تصور تكونه مجاعة بشرية ما عن نفسها و عن :العاملرؤية -أ

حيث بلور املسلمون األوائل رؤيتهم للعامل من خالل التقسيم الفقهي  الدولية،األخري العالقات 
 دار اإلسالم  دار احلرب و دار العهد .  للمعمورة:
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املعاين و احلكم و  استخالص: يساهم توظيف األمنوذج املقاصدي يف األمنوذج املقاصدي -ب
 أرادها الشارع خبصوص ما يلي : الغاايت اليت

 .حفظ الدين: اإلهتمام ابملرجعية الكلية اليت هي أصل حفظ النظام العام يف اجملتمع 
  حفظ النفس: توفري الوسائل الفعالة و املالئمة حلفظ دماء األفراد و إطالة عمر

 السالم قدر املستطاع .
  نمية و التطور و ذلك عن حمور الت ابعتبارهحفظ العقل: اإلهتمام بصناعة اإلنسان

 احلقيق يف التعليم ، الثقافة و اإلعالم. االستثمارطريق 
  األرض.يف  االستخالفالتعمري و  النسل:حفظ 
 . حفظ املال: توزيع املال يف ميادين التنمية 

: حيث تتضمن السنن احلضارية جممل القوانني الكونية اليت تتحرك مبوجبها السنن احلضارية -ج
، و عليه ، يتفق الفعل السنين نشوءا و أفوال مع  مفرداهتاو تضبط جزئياهتا و متحكم           احلياة 

 و الدقة .   الغائية  االتساقمعاين : 

يعيش اإلنسان يف بداية األلفية  امليالدية الثالثة اثلثا: املنهجية البديلة و حتقيق اهلوية احلضارية: 
و األخطار اليت هتدده من انحية أخر. ،  و أبنواع من املعاانةعصرا حافال إبجنازات ووعود من انحية 

ميعن النظر و يعمل الفكر يف كيفية رفع املعاانة  حولهو يقف هذا اإلنسان متأمال يف نفسه و فيما 
عن كاهله ، ودفع األخطار اليت هتدده وسائر املخلوقات احلية على وجه كوكب األرض  و يصل هبذا 

قيم احلضارات اإلنسانية املثلى و تعميق  استلهاماحلاجة املاسة إىل الدين و  تشعاراسالتأمل إىل ضرورة 
 الوعي الروحي من أجل سالمة اجلنس البشري و كرامته. 

هو عصر العلم و التكنولوجيا ،فإن قضية أساسية  -إىل الغد ابالمتداداآلخذ -و إذا كان عصران اليوم
املعرفة العلمية و تركز النظر على البعد األخالقي يف هذا  ستخداماببدأت تربز يف عاملنا املعاصر تتعلق 

التقنية ، و على  استخدام، فأصبح احلديث عن "القيم" مالزما للحديث عن التنمية و  االستخدام
حملاولة السيطرة على التقنية و حتفيزها داخل إطار -يف الوقت الراهن–هذا األساس ، فاحلاجة ماسة 

امهة يف حتقيق احلياة الكرمية جلميع الشعوب و األجيال القادمة داخل الفهم العاملي إنساين هبدف املس
 . استخدامهو املعنوية و الروحية ملوازنة التقدم املادي و ترشيد  االجتماعيةو هبدف غرس القيم 

أن أن العلوم الطبيعية قد سيطرت على كل مناحي احلياة و أوشكت القيم املادية فيها  اعتربانإذا 
عن  انصرافهتتحكم وحدها مبصري الكون و اإلنسان ، حيث سلب اإلنسان مزية أساسية تتمثل يف 
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قيم الروح ، و كانت النتيجة أن العلم و التقنية سارا يف إطار احلضارة الغربية عكس القيم و األخالق 
 اليت أسسها يف التاريخ اإلنساين ، األنبياء ،املصلحون و العقالء.

فيق" )معاصر( أن الطريق الذي سار عليه التطور العلمي و التقين يف احلضارة املعاصرة ير. "منري ش
حنو التضاد بني الطبيعة و البيئة و احلاجات الفطرية لإلنسان مما هدد موارد طبيعية و حيوانية  اجته

ة مناقضة عديدة ابلنفاذ و أضر ابلبيئة فلوثها و أخل بتوازهنا ووضع الكائن البشري يف ظروف معاشي
يف التطوير العلمي و التقين الذي  االجتاهلروحه و نفسيته و فطرته و منوه العام ، كل ذلك بسبب 

 (.21املادي) االستهالكحتكمه أهداف العنف و الربح و 
 خالصة:

ميكن القول يف األخري ، أن  أتثريات النزعة الوضعية على علم العالقات الدولية قد أفضى حلالة من 
و الفوضى النظريني إىل درجة جعلت العديد من علماء التنظري ينتهون للقول ابستحالة    االضطراب 

اعتماد اإلطار النظري الغريب ذي النزعة الوضعية و ذلك حبكم عدم قدرته على تقدمي رؤية دقيقة 
 للوضع الدويل بعد هناية احلرب الباردة .

بديلة ، خاصة أنه يقوم على أسس غري أسس ميثل املنظور القيمي اإلسالمي الرؤية املنهجية ال 
 املنهجية الغربية ، إذ يستقي أسسه من القرآن ، السنة و اخلربة التارخيية اإلسالمية.

يتأسس املنظور القيمي اإلسالمي على مناذج تشغيل ميكن االستعانة هبا كأدوات منهاجية فعالة يف 
هذه األدوات من تفاعالت الفكر السياسي حتليل الظاهرة الصراعية الدولية ، حيث مت إستيقاء 

اإلسالمي اليت سادت يف مرحلة معينة يف التاريخ البشري ، المست اإلنسانية من خالهلا فرتات السلم 
 ، التعايش و احلوار بني "األان" و "اآلخر".

لمنظور متثل كل من رؤية العامل ، األمنوذج املقاصدي و السنن احلضارية القواعد النظرية املؤسسة ل
القيمي اإلسالمي ، كما ميثل اتريخ الدولة العثمانية األمنوذج التطبيقي لدراسة دور الدولة اإلسالمية 

 يف النظام الدويل
 
 

 

 اهلوامش :
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 .25( ص  2008
 (2

  .15( مرجع سابق ، ص  
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 (4
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 .   120(ص  2007)القاهرة: مركز الدراسات املعرفية ، 
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 . 246ص (1996هد العاملي للفكر اإلسالمي ،)القاهرة : املعيف العلوم اإلسالمية  واالجتماعية 
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2010      . 

اندية ، حممود مصطفى ، سيف الدين ،  ، )يف( املنظور احلضاري و خربة تدريس النظم السياسية العربية( مىن ، أبو الفضل ،  12) 
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(ص 1996)القاهرة: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،  حنو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظري اإلسالمي(مىن ،  أبو الفضل ،  14) 
8. 



 أأ/ بوشقورة وهيبة                                                   الأزمة املعرفية الغربية ورضورة تبين مهنجية بديةل

 

  
201 

 

للدراسات القانونية و  السياسية البيبانجملة          2016 ديسمرب –الثاينالعدد         

                                                                                                                                                                  

حنو  المي ،( علي مجعة  ، كيف نتعامل مع الرتاث اإلسالمي )يف( معهد الدراسات املصطلحية ، املعهد العاملي للفكر اإلس 15) 
 .   76،  75( ص ص  2000)الرابط : معهد الدراسات املصطلحية ، الرتاث اإلسالمي "دورة تدريبية"  منهجية للتعامل مع
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