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II  

  :األولالموضوع

  .املقولةوناقشحلل:السؤال

مايوظفلكيذهنهفيالنصتحليلوالمعانيفهمهوةباجاإلقبلبهيقومأنالطالبعلىيجبما

:الورقةفيإلجابةلفهمه

والتراكيبالمفرداتمعاني.1

.أمسكتامتنعت،:انقبضت.السَّلبأوبالقوةاألخذ:االنتهاب.�ايتها:غايتها.مزيل:ذاهب.الظلم:الُعدوان

.الرزقوكسبواملشرباملطعمفيهيكونما:المعاشأبواب.الناسعامة:رعيَّةمفردها:الرعايا

وأسئلةبطرحهذايكونوحصرها،واألفكارالستنباطأسئلةعدةإليالسؤالنقسمأنأي:التحليل.2

.االمتحانسؤالمنلهاإجاباتووضع

الناس؟أموالعلىللعدوانالمترتبةالسلبيةالنتائجما*

واالكتسابالرزقحتصيليفالسعيعنالرعيةأيديانقباض-أ

الكسبعنالقعود- ب

.مجلةالناسبآماليذهب-ج

؟األموالاكتسابفيالناسآمالذهابنتيجةما*

.الرزقطلبيفالسعيعنأيديهمتنقبض-

المال؟اكتسابفيالناسأيديانقباضسببما*

.النهبمصريهألنوحتصيلهاملالاكتسابيفآماهلمذهاببسبب-

االْكِتساب؟فيالسَّعيعنالرَّعاياانقباضُ :العبارةداللةما*

  .األملوفقدانالعملتركعلىتدل-
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االمتحانورقةعلىاإلجابة:

المقولةتحليل:  

  :خلدونبابنتعريف-

إشبيلّي،أندلسيأصلمنينحدره،732سنةتونسيفولداحلضرمّي،خلدونبنحممدبنالرمحنعبدهو

التخوممفاخرمنمفخرة...(فيهقيلتونس،إىلهاجرواالذيناألندلسينيالعلماءمنكبريعددعلىالعلمتلقى

ووالرازيرشدابنكتبمنكثرياخلَّص-،حفظهغزارةعلىدلَّ بديعاشرحا)الربدة(شرح(جندأعمالهمنو ،)املغربية

.)احلسابيفكتابًاألَّف

  :النصموضوع-

وديوانالِعَرب،كتاب''مسَّاهالذيكتابهمقدمةوهي)خلدونابنمقدمة(بـاملشهورةخلدونابنمقدمةمنالنص

الظلمأثرالنصهذايفتناولو"األكربالسلطانذويمنعاصرهمومنوالرببر،والعجمالعربأياميفواخلرب،املبتدأ

:اآلتيةاجلزئيةاألفكارخاللمنا�تمععلىوعواقبه

والكسبالعملإىلسعيهميضعفأمواهلميفالناسعلىاالعتداء-أ

واملكاسباملصاحليفالسعيهوالعمرانأساس- ب

العدلإىلحتتاجالعمارة-ج

.املُلكيفالطمع-،والرعيةاجلنودهالك-،األموالقلة-،الديارخراب-:الناسعلىللظلمالسلبيةالنتائج-د

:النصيفخلدونابنأوردهااليتالظلمأنواع- ه

.عوضغريمناآلخرينمنامللكأخذ-

.حقبغرياملالطلب-

.حقدونالناسعلىاألموالفرض-

.اخلراجأموالانتهاب-

.الناسحقوقمنع-

http://www.dhifaaf.com/vb/showthread.php?t=15950
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الموضوعمناقشة:  

  :المقدمة

االعتداءمنأو،لحقوقهمهضممنكذاوعليهمالمفروضةالواجباتعبئنمالناسيشتكيماكثيرا

حقوقعلىيعتديأنإلنسانأينفمن...سلطةأوماالأوجاهاأكثرألنهمإاللشيءالآخرين،قبلمنعليها
مالهمأونفوذهمقوةيستغلونالناسبعضكانإذاوالحق؟عليهيتأسسأنينبغيالذياألساسهوماوالغير
الحقوق؟هذهالسترجاعالقوةاستعمالإالحاجةفياإلنسانفهلالغيرحقوقلسلب

لهتضمندولةتسيرهاأنظمةوقواعدتحمهمنظمواحدكيانفييعيشوناألفرادأنباعتبارو
تقسيمتسييروسعتمنفمنهاقواعد،لهتسأسنظامأونهجادولةكلانتهجتفقدأنواعها،بمختلفمحقوقه

  .الثراءفيالمطلقةالحريةأعطتمنمنهاوالمجتمعأفرادبنالثروات

يعبرفهوالحقأما،كائنهوعمايعبرالواقعلكننفسها،لتبريرواقعهوماإلىاستندتالمواقفهذه

الحقألنالحقوق،لبناءكأساستصلحالبالتاليومستقرةغيرومتغيرةالقوةإنو.يكونأنيجبعما

تهدفالحقوقبينماالضعيف،علىالقوييتفوقفيهاوالتناحروالصراعإلىتؤديالقوةو.نسبيالووثابت

  .هيمنتهموألقوياءغلبةمن–الضعيفخاصة–اإلنسانحمايةإلى

،فيهااستخلفالتياألرضوتعميرالبقاءأجلمنيكافحوهوالبسيطةهذهعلىاإلنسانوجودمنذف
واألمانوالمسكنوالكساءالغذاءمنحاجتهفلتأمين.ومقوماتمواردمنالخالقحباهمابكلبذلكمستعيناً

منحسنكما،والتبادلاإلنتاجأساليبتطويرعلىاإلنسانعملواالقتصاديالمعيشيوضعهولتحسين
االتصاالتعالمفيثروةوأحدث،النقودواخترع،االقتصاديةالسياساتوتبنىاإلدارياألداءمستوى

  .والمعلومات

،والكتابالفالسفةمنلكثيراالقتصاديةواألفكاراآلراءمنكثيرظهورالتطورهذاصاحبولقد
االقتصاديةاألفكارهذهأنإالاقتصاديةوتشريعاتوأحكامقواعدمنالسماويةاألديانبهأتتماإلىإضافة
فيوفلسفتهاإلنسانيبالسلوكتتصلأخرىوقوانينآراءمنجزءوتمثلالكتبمنكثيرفيمتناثرةكانت
عشرالثامنالقرنمنالثانيالنصففيإالالمعالمواضحمستقلبشكلاقتصاديفكريظهرولمالحياة

  سميثآلدماألممثورةكتابظهورعندالميالدي

نطاقتوسعوالمجتمعاتتطورمعتطورتواقتصاديةنظمعدةخلقتماألسسهذهخاللفمن
عيوبومزاياوعليهابنيتالتياألسسهيماواألنظمةتطورتكيفهيالمطروحةاإلشكاليةو.الدول

  :اآلتيةالخطةسأتبعإلشكاليةهذاعلىلإلجابةو.المصالحتضربوالمجتمعلداخاألفرادلحمايةمنهاكل

  :مكوناتهواالقتصاديالنظامتعريف:أوال

  االقتصاديالنظامتعريف-1

  :االقتصاديالنظاممكونات-2
  االقتصاديةالنظمتاريخ:ثانيا

  البدائياالقتصاديالنظام-1

  الرقنظام-2

  اإلقطاعياالقتصاديالنظام-3
  السوقواقتصادياتاالشتراكيوالرأسماليةاالقتصاديالنظمأنواع:لثاثا

  الرأسمالياالقتصاديالنظام-1

  :االشتراكياالقتصاديالنظام-2

  السوقاقتصاديات-3
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  :مكوناتھواالقتصاديالنظامتعریف:أوال

  االقتصاديالنظامتعریف-1

الحياةسيرتحكمالتيواالجتماعيةوالقانونيةاالقتصاديةالعالقاتمجموعة:هواالقتصاديالنظام
واألسسوالقواعدالعالقاتمجموعةعلىاالقتصاديالنظاميركزو.بعينهزمانفيمامجتمعفياالقتصادية

والمعرفيةوالبشريةالطبيعيةوالمواردجهةمنالبشريةالحاجاتبينالمتبادلوالتأثيرالتفاعلتحكمالتي
  .أخرىجهةمنالمتاحةوالتقنية

ف.فيهويؤثِّربهيتأثّرالعاماالجتماعيالنظاممنيتجزأالجزءاًاالقتصاديالنظامويعدوعر

لجماعةاالقتصاديةالحياةتميزالتيوالمؤسساتالعالقاتمنمجموعة:بأنهاالقتصاديالنظام"أنتونیلي"
  .والمكانالزمانفيمحددة

  :التاليةالثالثةالعواملبينيجمعالذيالمظهر:بأنهاالقتصاديالنظام"صومبارات"يعرفو

والسيطرةسبيلفياالقتصاديكونكأن(االقتصاديةللفعالياتالبارزةالدوافعأي:الروحیة-
).إلخ...المثاليةمبادئمنمبدأتطبيقسبيلفيأوالسريعواآلنيالكسبسبيلفيأوالحرب،

الحياةإطارتحددالتيالقانونيةوالحقوقيةواالجتماعيةالعواملمجموعةهوو:الشكل-
).االقتصاديةالحياةفيالدولةدوراإلنتاج،عالقاتالعمل،نظامالملكية،نظام(االقتصادية

فيالماديةالتحوالتبواسطتهاتجريالتيالتقنيةالطرقوالوسائلمجموعةهيو:الماھیة-
...)الصناعيةالتكنولوجيةالميكانيكية،اليدوية،اآللة(التجارةوالصناعةوالزراعة

  :االقتصاديالنظاممكونات-2

ويؤكد.المذكورةالثالثةالعناصربينالمنطقيالتداخلمناالقتصاديالنظامطبيعةتتحدد

فيتعكسالتيالروحيةعنتعبيرألنهالنظام؛لطبيعةالرئيسيالمحددهوالشكلعنصرأن"تاومبارص"
منمعينمستوىمعأيضاًالروحيةوتتوافق.النظامعليهايقومالتي)العقيدة(الفكريةبالخلفيةالنهاية
  .اإلنتاجوسائلتطور

:أساسيةعناصرثالثةخاللمنتعريفهإلىاالقتصاديالنظاممعنىتحديدفييذهبمنهناكو
النظاممجموعهافيتشكلالثالثةالعناصرهذهاإلنتاجية،العالقاتاإلنتاجية،القوىالفكري،المذهب

العالقاتفبدون:أصالاقتصادينظامأييوجدلكيالثالثةالعناصرهذهاجتماعمنالبدواالقتصادي،
يعنيالفكريمذهبوجودأنغيرمعين،فكريمذهبتطبيقإمكانيةالمتصورمنليساإلنتاجية

يعنيالأنهكماالتنفيذ،موضعبوضعهالكفيلةاإلنتاجيةالعالقاتواإلنتاجية،القوىتوافربالضرورة
  .الفكريالمذهبتطبيقإمكانيةأوحتمية

معالجةكيفيةمعالتعاملالثالثةالعناصرهذهيشتملاقتصادينظامكلداخليتمفإنههذاعلىبناءاو
  :اآلتيةالثالثالمسائلتحديدعلىاالقتصاديةالمشكلة

المجتمع؟ينتجماذا:أوال-

المجتمع؟ينتجكيف:ثانيا-

  )التوزيع(أساس؟أيعلىوفعال؟إنتاجهتمماتوزيعيتممنعلى:ثالثا-

  االقتصادیةالنظمتاریخ:ثانیا

  البدائياالقتصاديالنظام-1

األمورمنهيإنماوحماية،وأمنوخيراتمتعمنبهامابكلنحياها،التيالمعاصرةالحياةإن
بدءفمنذ.بدائيةحالةفيتاريخهمناألكبرالجزءعاشاإلنسانأنذلك.البشريةتاريخفيجداًالحديثة
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والبراكينللزالزلعرضةفكانقسوة،منبهامابكلالطبيعةيواجهوهوالسنينماليينقبلالخليقة
  .المتعددةحاجاتهإلشباعاإلنتاج؛منمزيدلتحقيقجاهداًيسعىفظلالمتوحشة،والحيواناتوالفيضانات

ثمارعلىالغذاءمنحاجاتهسدفيواالعتمادوالمغاراتالكهوففيوالسكنالتجمعفياإلنسانوبدأ
طعامهيطهوجعلتهإذلإلنسان،مهمةالناراكتشافمرحلةوكانتواألسماك،الحيواناتواصطياداألشجار،
مننفسهحمايةفيعليهااالعتماديمكنجديدةأداةلنفسهوحققباردة،مناطقفييعيشأنبإمكانهوأصبح
  .والقنصوالصيدالدفاعفيالشجروأغصاناألحجارعلىيعتمدكانوقدالمفترسة،الحيواناتمخاطر

ومع.الزراعةألغراضاألرضتعبيدفيواستخدامهااألدواتهذهتطويرمنالبدائيإلنسانتمكنوقد
يعملمنمنهمكانحيثالجماعة،أفرادبينوالتبادلاإلنتاجفيالتخصصمرحلةبدأتالزراعةاكتشاف
  .بالزراعةيعملمنومنهموالرعي،بالصيد

فيفأصبحإنتاجيتهوزيادةإنتاجهأدواتتطويرمنالبدائي،النظامفياإلنسانتمكنالجهدوبزيادة
الفردية،بالملكيةتمتعهإلىأدىمماادخار؛فائضهناكأصبحوبالتاليحاجته،منأكثرينتجأنإمكانه

المنتجة،العاملةاأليديمنالمزيدإلىحاجةفياإلنسانأصبحالفرديةوالملكيةاإلنتاجفيالوفرةوبظهور
ومن.اإلنتاجفيحربأسيراستخدمهولكنهمنه،األضعفعدوهيقتلالبدائي،النظامظلفييعد،لموبالتالي

  .مرةألول"الرقنظام"يسمىمانشأهنا

  الرقنظام-2

العملأنالحظواإنهمإذوأرسطو؛أفالطونأمثال:اليونانيينالفالسفةآراءإلىالرقمفهوميرجع
بالفكريعملونالذينباألحراريليقوالأدنىمرتبةفيكانوالحرفيالزراعياإلنتاجمجالفياليدوي

قوىكلوأصبحالرقيق،ضمنأمرهعلىمغلوبأومقهورأوضعيفكلأصبحوهكذاوالدفاع،والحرب
نحوعلىاإلنتاجأدواتتطورتالرقنظامظلوفي.األحرارأوالسادةطبقةومنوحريتهبحقوقهمتمتعا
  .والزيتونكالكرومجديدةنباتاتزراعةمناإلنسانمكن

الحقوقبكليتمتعونالذيناألحرارطبقة:همامتميزتينطبقتينإلىالمجتمعانقسمالنظامهذاظلفي
الرئيسةالبشريةاإلنتاجيةالقوىأنهمورغمحرية،أوحقكلمنالمحروميناألرقاءوطبقةوالحريات،

نفسهالوقتفيوهمالعقاريين،المالككباروهمالسادة:فئتينإلىاألحرارطبقةانقسمتالمجتمع؛فيلإلنتاج
محدوداًعدديستخدمونكانواالذينوحرفيين،مزارعينمنالمنتجينصغاروهموالعامةالرقيق،مالككبار
  .كذلكالرقيقمن

الدولةتتولىحيثعملكلعنالعاطليناألفرادتضمثالثةفئةهنالككانتالفئتينهاتينإلىباإلضافة
  .إعالتهم

والسيده،لصالحبالكامليذهبالرقينتجهماألنالتوزيع،فيالعدالةبعدمالرقنظامتميزوقد
  .حياتهاستمرارلضمانأوالضروريةحاجتهلسديكفيماعلىالرقيقيحصل

  .واآلالتوالحيواناتكاألرضأشياءمنجزءفهماإلنتاج،وسائلمنجزءاًاألرقاءوكان

أدركأنإلىبتحريرهم،مطالبينمتعددةبثوراتقامواالرقيقيعيشهاكانالتيالسيئةللظروفونتيجة
.الحماسلديهمويتوفراإلنتاجيزدادحتىاألرضمنمساحاتوإعطاءهمتحريرهماألفضلمنأنالسادة
  .اإلقطاعنظامإلىبعدفيماليتحولالرقنظامانتهىوهكذا

  اإلقطاعياالقتصاديالنظام-3

منابتداءإالبوضوحتظهرلمالحقيقةمعالمهأنإال.الرومانعهدإلىاإلقطاعيالنظامنشأةترجع
.تدريجياًاالضمحاللفيذلكبعدبدأثمعشر،الثالثالقرنخاللقمتهإلىووصلالميالدي،التاسعالقرن
  .اإلقطاعيالنظاملنشأةمعينتاريخأومعينحادثحولالمؤرخينبيناتفاقهناكوليس
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وذلكبالوالء،لهميدينونمنإلىاألراضيمنمساحاتواألمراءالمالكباقتطاعاإلقطاعنظامبدأ
منهامساحاتباقتطاعاألرضعلىحصلواالذينالنبالءهؤالءويقوموراثياً،أمراًذلكأصبحثمحياتهم،مدى
نظاممنبدالًالمحليالحكمنظامتطبيقنحواالتجاهبدأهناومنبالوالء،وملكهموألميرهملهميدينمنإلى

وحدةفهي.واقتصاديةواجتماعيةسياسيةوحدةكانتاإلقطاعيةأوالضيعةأنالقوليمكنإذالمركزي،الحكم
ولهمنها،دخلعلىالحصولحقلهويكونيملكهاكانالكنيسةرجالأوالنبالءأواألسيادأحدألنسياسية

وحدةاإلقطاعيةأوالضيعةوتعد.الحربوقتالسكانوتعبئةالضرائبجمعكسلطةواسعة،سلطاتفيها
.بهمخاصةعاداتوتربطهمصغيرة،قريةفيمعاًيعيشوناألفرادمنمجموعةمنتتكونألنهااجتماعية؛

حيثالذاتي،االكتفاءمبدأعلىيعتمدكانأفرادهامنكلألناقتصادية؛وحدةاإلقطاعيةأوالضيعةوتعد
  .والكنيسةللسيدالضرائبدفعفيويشتركونلإلنتاجوإعدادهااألرضزراعةفييتعاونون

سلطانتحتسقطتالقديمةالمدنأنالوسطىالقرونخاللاالقتصاديأوروباتاريخدراسةوتدل
المدن،بعضاندثارذلكعلىوترتببها،المحيطةاألرضفالحةعلىأهلهاوّأرغماإلقطاعيين،السادة

الريفوسيادةالمدنية،معالمباندثارتميزتقدلإلقطاعاألولىالمرحلةفإنولذلك.قرىإلىبعضهاوتحول
الوحدةاإلقطاعيةصبحتأوهكذا.والتجاريالصناعيالنشاطينحسابعلىالزراعيالنشاطأهميةوزيادة

  .واالجتماعيةاالقتصاديةالوحدةكذلكأصبحتكماالوسطى،القرونفيأوروبافياإلقطاعيللنظامالسياسية

منتصفحتىاألوربيةالدولاقتصادياتفياألولالمركزتحتلكانتالزراعةأنإلىتقدمممانخلص
أوالصناعةقطاعمنالدخلمنأكبرالتاريخ،ذلكحتىالزراعة،قطاعمنالدخلوكان.عشرالتاسعالقرن

  .الخدماتقطاعمن

والصناعة،الزراعة،:هيقطاعاتثالثإلىاالقتصاديالنشاطتقسيمعلىاالقتصاديينعادةجرتوقد
المستغليننسبةمنأكبركانتاألولبالقطاعالمشتغليننسبةأننجداإلحصاءات،إلىرجعناوإذا.والخدمات
الثانيالنصففيالصناعيةالثورةقيامفمنذ.عشرالتاسعالقرنمنتصفحتىوذلكوالثالث،الثانيبالقطاعين

نسبةقلتنفسهالوقتوفيتزدادوالخدماتالصناعةبقطاعيالمشتغليننسبةبدأتعشرالثامنالقرنمن
عاتقهمعلىأخذواالذينالصناعوطبقةالحرفيةالطوائفبنمواإلقطاعنظاماشتهروقدبالزراعة،المشتغلين

أو)األسطوات(منعددمنالحرفيةالطوائفنظامويتكون.الحرفيةالصناعاتمنالمجتمعاحتياجاتتوفير
الحرفيينمنعددبمساعدهحرفتهبمباشرةالمعلمأو)األسطى(ويقوم.حدةعلىحرفةكلفيالمعلمين
  .والصبية

كبارمنطبقةتكوينإلىأدىمماالتجارية؛والمدنالتجارةبنموكذلكاإلقطاعيالعصرتميزوقد
فمنذاته،اإلقطاعنظامتقويضفيعموماوالمدينةالتجارطبقةساهمتوقدمدينة،كلداخلاألغنياءالتجار
لدىكانأخرىناحيةومنالريف،داخلوظلمهاإلقطاعحكموطأةمنللهاربينمقصداًالمدينةأصبحتناحية

  .الرأسماليالنظامنشأةفيساهمالذيالمالالمدنتجارمناألغنياء

  اإلقطاعيالنظامخصائص-1.3

  :يليفيماتلخيصهايمكنخصائصبعدهالوسطى،العصورفيأوروباسادالذياإلقطاعيالنظامتميز

قريةالضيعةأوواإلقطاعيةManorsالضيعاتأواإلقطاعياتعلىيقوماالقتصاديالنظامكان-أ
يطلقكبيرومبنىكنيسةكانوبهاالخارج،منالفسيحالفضاءويحدهاالشوارع،وتخترقهااألسوار،تحوطها

وكانت.الدائمةوالمراعىالغاباتباإلقطاعيةكانتالمزروعةالحقولجانبوإلى.TownHallاسمعليه
  ).أفدنةعشرةحواليمنهاكل(كبيرةقطعإلىتقسماإلقطاعيةأراضي

الضيعةأواإلقطاعيةفأرضالزراعة،قطاعفيخاصةوبصفةبالعبودية،اإلقطاعيالنظاماقترن- ب
،"الدومين"اسمعليهاأطلقوقدلحسابه،تزرعوهىاإلقطاعيالسيدتخصأرض:قسمينإلىتقسمكانت

الخاصة،أرضهفيأعمالمنللسيديؤدونهمامقابلالفالحينعلىتوزعشرائحإلىتقسمالباقيةواألرض
رقيقيدفعهكانالذي"النقديالريع"بـيسمىماعرفالمدننموومع،"العينيبالريع"يعرفماوهذا

فييعملونكانواالذينالعبيدألنبالعبودية؛فعالًاقترنقداإلقطاعيالنظامأنكيفنرىوهكذا.األرض
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للسيدتدفعجزيةشكلفيمعينةخدماتقضاءعليهمكانبلالسيد،أوالعملاختيارحقلهميكنلماألرض
  .عيناًأونقداً

اإلنتاجأدواتتكلفةوبساطةاإلنتاجي،الفنمنجداًمنخفضبمستوىاإلقطاعيالنظامتميز-ج
  .بدائيةصورةفيإالالنظامهذاظلفيموجوداًيكنفلمالعملتقسيمأماوصغرها،المستخدمة

  اإلقطاعيالنظامظلفيالزراعةطرق:2.3

  :هيطرقثالثبإحدىتتمالزراعةكانت

األمرمتتاليةأعوامعدةواحدةحقلفيالمحاصيلجميعبزراعةالنظامهذاويتميز:الواحدالحقلنظام-
...آخرحقلإلىالهجرةإلىالمزارعفيضطرخصوبتهانقصبسبباألرضإنتاجيةقلةإلىيؤديالذي

  .وهكذا

اآلخرويتركأحدهمايزرعقسمين،إلىاألرضتقسيمأساسعلىالنظامهذاويقوم:الحقلیننظام.-
  .التاليالعامفيالوضعيعكسأنعلىزراعةبدون

إلىمضطراًالمزارعيصبحالبحيثاألرض،خصوبةتجديدإلىالزراعةفيالنظامهذاويهدف
تبديداًأقلالنظامهذاأنفيهشكالمماالواحد،الحقلنظامظلفيالحالهوكماجديدة،مناطقإلىاالنتقال
  .القوميوالدخلللثروةالرئيسالموردالوقتذلكفيتُعدكانتالتيلألرض

يزرعالشكلمستطيلةأقسامثالثةإلىتقسماألرضكانتالنظامهذاظلوفي:الثالثةالحقولنظام-
ب،أ،حقولثالثةلديناكانفإذاخصوبته،ليستردزراعةدونالثالثيتركأنعلىعام،كلفقطمنهااثنان

  :كاألتيالزراعةنظاميكونج

  .زراعةبدونجويتركشعيراً،بـويزرعقمحاً،أيزرعاألولالعامفي

  .زراعةبدونبـويتركقمحاًجويزرعشعيراً،أيزرعالثانيالعاموفي

  .زراعةبدونأويتركشعيراً،جويزرعقمحاً،بـيزرعالثالثالعاموفي

تبديدإلىتؤديذلك،رغمولكنها،.سابقتهامنلألرضتبديداًأقلللزراعةالطريقةهذهأنشكوال
منالفترةتلكفيالمزارعين،جهلإلىذلكويرجعاإلنتاجيةالطاقةثلثيمثلالزراعيةاألرضمنجزء

المخصباتعلىأساسيةبصفةتعتمدالتيللزراعةالحديثةالعلميةواألساليبالزراعيةالدوراتبنظامالتاريخ،
شرائحعدةبزراعةيقوممزارعكلكاناإلقطاع،عصرسادتالتيللزراعةالطرقهذهظلوفيالكيماوية،

  .لإلقطاعيةالمتعددةالقطاعاتفيمتفرقة

  :أسبابعدةإلىيرجعمزارعكلتخصكانتالتيالشرائحتفرقأنوالواقع

والتيالوسطىالعصورسادتالتيالعدالةفكرةإلىترجعالظاهرةهذهأنالمؤرخينبعضيرى
السيدكانفعندما.واالجتماعيةالسياسيةالحياةنواحيجميعفيالتاريخمنالحقبةتلكفيأثرهاظهر
ومنبلفقط،المساحةحيثمنالأنصبتهم،تساوييراعىكانالمزارعينعلىاإلقطاعيةأراضييوزع
متفاوتة،الواحدةاإلقطاعيةفيالزراعيةاألرضخصوبةدرجاتكانتولما.كذلكخصوبتهادرجةحيث
درجةتفاوتحسبشرائحإلىكبيرةقطعةكلتقسيمثمكبيرةقطعإلىتقسيمهاالضروريمنكان

التيالشرائحتفرقإلىيؤديذلكأنالواضحومن.عادلةبطريقةالمزارعينعلىوتوزيعهاخصوبتها،
  .الضيعةفيمزارعكلعليهايحصل

محدودة،األمربادئفيكانتالزراعيةاألرضأنإلىترجعالظاهرةهذهأنثانفريقرأيوفي
  .منهمكلتخصكانتالتيالشرائحتفرقإلىأدىمماالضيعة،فيالمزارعينعلىجميعهاوموزعة

إلىيرجعإنمااإلقطاعيةفيمزارعكلتخصكانتالتيالشرائحتفرقأنثالثفريقيرىبينما
  .الوراثةعاملفعل
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جزءتركفيويتلخصالزراعية،األرضخصوبةعلىللمحافظةمعيناًنظاماًيتبعونالمزارعونوكان
  .الزراعيةالدورةنظاموتنفيذالطبيعيالسمادواستخدامزراعة،دوناألرضمن

يستخدمهاللرعي،مخصصةأراضيللزراعة،الصالحةاألراضيبجانبتضم،اإلقطاعيةوكانت
البوراألراضيأماإقطاعية،لكلبهايسمحالتيالحيواناتعدديحددالعرفوكان.والعبيدالنبالءأيالجميع

قطعإمكانحيثمنمعينةحقوقشخصلكلكانكماالخنازير،لرعيتستخدمفكانتاإلقطاعياتفي
  .الغاباتفيوالوقوداألخشاب

  :اإلقطاعيالنظامظلفيالمجتمعطبقات:3.3

  .النبالءوطبقةالعبيدطبقة:هماطبقتينإلىينقسماإلقطاعيالنظامظلفيالمجتمعكان

كانتاألرضفعبيدبالمال،شراؤهميتمالذينوالعبيداألرضعبيدبينالتفرقةيجب:العبیدطبقة-أ
وكانالخاصلحسابهمالوقتمنجزءاًيستغلونوكانوايزرعونها،التياألرضعلىالحقوقبعضلهم
وفيما.يملكونماوكليزرعونهاالتياألرضتركمقابلالضيعةمنالهجرةحقالدولبعضفيلهم
  .بالمالالمشترونالعبيدعنيفترقونالاألحيانمنكثيرفيكانوااألرضفعبيدالبسيطةالفوارقهذهعدا

لهالذيالسيدبمنزلخدماًيعملواأنأبنائهمعلىكان:فمثالًكثيرة،التزاماتالعبيدطبقةعلىوكانت
الرجالمنيصبحواأنحقهممنيكنولمبالزواج،لهماإلذنيطلبواأنكذلكالعبيدعلىوكان.بيعهمحق

بموافقةإالتركهايستطيعونوالباألرضمرتبطينالعبيدكانفقدذلكمنوأكثرالسيد،بموافقةإالاألحرار
  .السيد

فيبالخدمةملزمينألمانيافيالعبيدكانفمثالً،:أخرىإلىدولةمنتختلفكانتالعبيدالتزاماتأنإال
الحياة،مدىالسيدمنزلفيبالخدمةملزمينروسيافيكانوابينماوالثالثين،الخامسةسنحتىالسيدمنزل
مثلالقادرةالطبقاتأما.األرضإيجارإلىباإلضافةاإلقطاعساداتإلىجزيةبدفعملزمينكانوافرنساوفي

التيهيالفقيرةالطبقاتوأصبحتالضرائب،مناألكبرالجزءدفعمنتهربوافقدالكنيسةورجالالنبالء
نتيجةأسبوعكلأيامبضعةالسيدأرضفيبالعململزمينالعبيدكانفقدتقدم،ماعلىعالوة.عبئهاتتحمل
فقدذلكإلىباإلضافة.ألخرىدولةمنأيامهعددتختلفالسخرةعلىيقومالذيالعملهذا.األرضمنحهم

  .األسيادأرضفيحيواناتهمجميعباستخدامملزمينالعبيدكان

اآلمنلهمتوفركمااعتداءأيضدعنهموالدفاعالعبيدحمايةالطبقةهذهتتولى:النبالءطبقة-ب
الالزمالمالبرأسالعبيدتمدالتيهيالنبالءفطبقةذلكمنوأهم.المجاعةزمنفيالغذاءلهموتكفل

وهوالمحلى،الحاكمفهولإلقطاعية؛اإلداريةبالمسؤوليةيضطلعالنبيلكانأخرى،جهةومنللزراعة؛
القاضيوهواألسواق،علىالرقابةويكفلالعابرةالتجارةخاصةبصفةاالقتصاديةاألحوالينظمالذي
  .أحياناًوالجنائيةالمدنية،المسائلفييفصلالذي

النظامنشأةعلىساعدتالتياألسبابأحدكانتالنبالءطبقةجانبمنااللتزاماتهذهأنوالواقع
إزاءسيماوالعليها،حمايتهمهؤالءيخلعأنمقابلللنبالءأراضيهمعنالفالحونتنازلحيثاإلقطاعي؛

اإلقطاعيالمجتمعظروفذلكفيساهمتوقد.الهدفهذاتحقيقعنالبعيدةالمركزيةالحكوماتعجز
المستحيلمنكانثمومن.المالرأسيملكالمعدممعروفهوكمافالعبدد،العبيعلىتقومكانتوالتي
أوآبارلحفرالالزمةالماديةاإلمكاناتلديةتكنلمروسيافيالمزارعأننذكرأنويكفي.األرضتملكه
فقدلذلك.اآلبارمياهلرفعالالزمةالحبالشراءاستطاعتهفييكنلمذلك،مناكثربلالرافعة،اآلالتشراء
  .بالماءالعبيدلتمدالهواءطاحونةيقيماإلقطاعيالسيدكان

  اإلقطاعيالنظاممساوئ:4.3

  :يليفيماالنظامهذامساوئتلخيصيمكن

كبيرة،مسافاتبعضهاعنتفصلهامنهاعدداًالمزارعوإعطاءشرائحإلىاألرضتقسيمنظام-أ
فيالمزارعأنالمثال،سبيلعلىهنا،نذكرأنويكفيوالجهد،الوقتمنكبيرجزءضياعإلىأدى
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بعضفيووصلاألرضمنشريحة40و20بينيتراوحالشرائحمنعددعلىيحصلكانروسيا

المزارعأنذلكويعنى.كم20و15بينتراوحمسافاتبعضهاعنتفصلهاشريحة100إلىالحاالت
  .أخرىإلىشريحةمناالنتقاللمجردأيامعدةوقتهمنيضيعكان

شرائحإلىقطعةكلتقسيمثمكبيرة،قطعإلىاإلقطاعيةفيالزراعيةاألرضتقسيمإن- ب
حدوداًلتكونكبيرةمسافاتتركنتيجةللزراعةالقابلةاألرضاستخدامفيإسرافإلىأدىصغيرة،

  .المتعددةالشرائحبينوكذلكالمختلفةالقطعبينفاصلة

ففيزراعة،بدونتركهانتيجةاألرض،منجزءتبديدإلىالمفتوحةالحقولنظاماتباعأدى-ج
كانالثالثةالحقولنظامظلوفيالزراعية،األرضمساحةلنصفتبديدهناككانالحقليننظامظل

ألمكنالزراعيةالدوراتنظامطبقلوأنهالواضحومنالزراعية،األرضمساحةلثلثتبديدهناك
  .األراضيهذهمناالستفادة

كانإذوطرقها،الزراعةأساليبفيالفنيالتقدمجمودإلىالمفتوحةالحقولنظاماتباعأدى- د
  .عامكلمننفسهالوقتوفيونفسها،بالطريقةنفسها،الحاصالتيزرعونالمزارعون

طبقةعاتقعلىيقعاجتماعيظلممنعليهينطويكانمااإلقطاعيالنظاممساوئأعظممن-ه
  .العبيد

  اإلقطاعيالنظامتالشيإلىأدتالتيالعوامل:5.3

  الصناعیةالثورة- أ

االقتصاديونويتفقاإلقطاعيالنظامتالشيإلىأدتالتيالعواملأهمكانتالصناعيةالثورةأنشكال
الهيكلفيحدثتالتيالهائلةالتغيراتعلىIndustrialRevolutionالصناعيةالثورةتسميةإطالقفي

ظهرتالتيالعظيمةالمخترعاتأنفالواقع.م1830عامحتى1760عاممنالفترةفيإلنجلتراالصناعي
.الخ...المحركةالقوىوتوليدالتعدين،وصناعةوالنسيج،الغزلصناعةوخاصةالمختلفة،الصناعةفروعفي
  ".الصناعيةالثورة"تسميةإطالقفيسبباًكانتنتائج،منعليهاترتبوما

اإلنتاجطرقفيفنيتقدمهناكيكنلمأنهالصناعية،للثورةبدايةبالذاتم1760عامتحديديعنيوال
الميالدي،عشرالثانيالقرنفيمستقلةحرفةالصناعةأصبحتأنفمنذالتاريخ؛هذاقبلووسائلهالصناعي

مابعكسالزمان،منقرونستةاستغرقإذبطيئاً؛كانالتقدمهذاولكنالصناعةطرقفيملموستقدمحدث

  .مذهلةلدرجةسريعاًالتقدمكانإذم؛1830إلى1760منالفترةخاللحدث

اإلنتاجطرقفيالفنيالتقدمنهايةإطالقاًيعنىفالالصناعية،للثورةنهايةم1830عامتحديدأما
ومابإنجلتراالصناعيالهيكلفيالكبيرةالتغيراتشهدتالتيالفترةنهايةفقطيعنيولكنهووسائله،الصناعي

ولعلنا.عليهاومناألرضاهللايرثحتىمستمراًسيظلالفنيفالتقدم.األهميةبالغةنتائجمنعليهاترتب
مثلالكبرىالصناعيةالدولفيووسائلهالصناعياإلنتاجطرقفيالكبيرالتغيرالمجالهذافينذكر

عاممنحدثالذيإلخوفرنسا،وإنجلترا،الغربية،وألمانياالسوفيتي،واالتحاداألمريكية،المتحدةالواليات

العمال،إلىالحاجةدونأيأوتوماتيكياًتداراآلالتأصبحتإذاآللية؛نظامأدخلالتاريخذلكفمنذم،1950
الثورة"تسميةعليهأطلقالبعضأنلدرجةهائالًالتطورهذاكانلقدالخاصة،العملياتبعضفيإال

اإلنتاج،وسائلفيالهائلالتطورهذاخاللهاتمالتيالفترةصغرإلىالتسميةهذهوترجع"الثانيةالصناعية

  .الفنيالتقدمهذاتركهاالتيالبالغةاآلثارإلىوكذلك،)م19501955(سنواتخمسعلىتزدلمفهي

ثالثةتوافريستدعىالصناعةووسائلطرقفيالفنيالتقدمعلىصناعيةثورةتسميةإطالقإن
  :شروط

  .وهائالًكبيراًالتقدمهذايكونأن

  .الزمنمنقصيرةفترةخالليحدثأيومفاجئاً،سريعاًالتقدمهذايكونأن
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العالقاتوعلىاالقتصاديالهيكلعلىكبرىأهميةذاتآثارالفنيالتقدملهذايكونأن
  .االجتماعية

  :اآلتيةالنقاطدراسةينبغيالصناعيةالثورةجوانبببعضولإللمام

  الصناعیةالثورةقیامعلىساعدتالتيالعواملمنو

  الحكوميالتدخلوعدمالحریةسیاسةانتصار-

مفتوحاًالبابفأصبح.الحريةسياسةاألوروبيةالدولمعظمتبعتأناألفكارهذهانتشارنتيجةمنوكان
فيالمستثمرةاألموالرؤوسعلىالمفروضةالضرائبوخفضتالمختلفة،اإلنتاجميادينلدخوللألفراد

  .االختراعحقوقلتحمىالقوانينوصدرتالصناعة،

  المالرأستوافر-

.العظيمةوالمخترعاتواآلالتاألبحاثتمويليمكنحتىالمالرأستوفريجبصناعيةنهضةلقيام
  .االستهالكيةالسلعإلنتاجالالزمةاإلنتاجيةالسلعإنتاجإلىمنهكبيرقدرأوالمالرأستوجيهويجب

منكانواالمخترعينبعضأنكما.للصناعةالالزمالمالرأسمنكبيربقدرالتجاركبارأسهموقد
باالقتراضاآلخراالفتراضعلىالبعضواعتمد.الخاصةأموالهممنمخترعاتهمتمويلفتولوااألغنياء،طبقة

  .المحليةالبنوكمنوإمااألثرياءالتجارطبقةمنإما

  السكانزیادة-

نتيجةالوفياتمعدالتوانخفضتعشرالثامنالقرننهايةقربكبيرةزيادةالسكاننمومعدالتزادت
  .سريعةبخطىوتقدمهاالصناعيةالثورةقيامعلىكثيراًالسكانزيادةساعدتوقد.الصحيالوعيالنتشار

  الدولبعضاقتصادیاتعلىالسیطرة-

خارجالدولمنكبيرعدداقتصادياتفيتتحكماألوروبيةالدولبعضكانتالصناعيةالثورةقيامعند
ماعلىاألوروبيةالدولمنهتحصلمورداًالدولهذهوكانت.وآسياأفريقيافيوخاصةاألوربيةالقارة

االستهالكألنوذلكالصنع،تامةمنتجاتهالتصريفسوقاًكانتنفسهالوقتوفياألوليةالموادمنتحتاجه
  .لإلنتاجضروريشرط

  والمواصالتالنقلوسائلتقدم-

السوق،حجماتسعحيثالنقل؛تكلفةورخصالمواصالتوسائلتقدمالصناعيةالثورةنتائجأهممن
حجمكبرذلكعلىترتبوقد.اإلنتاجفيكبيرةزيادةإلىأدىبمابكثرة؛األوليةالمواداستخداموأمكن

تخفيضعلىكثيراًساعدمماالكبير،اإلنتاجوفوراتمنواالستفادةالعمل،تقسيممبادئوتطبيقالمشروعات
  .نمطياًاإلنتاجوجعلاإلنتاجتكلفة

  :نجدالصناعیةالثورةنتائجومن

  المدنبعضفيوتركزھمالریفمنالسكانھجرة-

السكانفيالكبيرةالزيادةهذهصاحبتوقدالسكان،زيادةالصناعيةالثورةنتائجأهممنكانلقد
وقد.المرتفعةاألجوروخاصةالمدنفيأقيمتالتيالمصانعأغرتهمحيثالريف،منمنهمالكثيرهجرة
وكانتاالتساع،فيآخذةالمدنفيالعملسبلفيهكانتالذينفسهالوقتفيانهاالتجاههذاعلىساعد
  .النقصانفيآخذةالصغيرللزارعالرزقموارد

ويرجع.المساكنمشكلةرأسهاوعلىالمشكالتمنكثيرللمدنالريفمنالسكانهجرةسببتوقد
العمالكانذلكإلىباإلضافة.السكانعددتزايدسرعةمعتتمشىكانتالمدنفيالمساكنزيادةإلىذلك

العمالازدحامإلىذلكأدىوقدالمصانع،منمقربةعلىاإلقامةفييرغبونالريفمنالقادمونالجدد
تتميزالفقراء،العماللسكنىأحياءالكبرى،األوروبيةالمدنبأغلبفنشأت،بالمدن،معينةمناطقفي
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حتىقائماًاألحياءهذهمنبعضيزالوالمساكنها،وبدائيةقاطنيها،وكثرةإضاءتها،وسوءطرقهابضيق
هذافانمعينة،مناطقأومدنفيالصناعةتركزعنأماوباريس،لندنمثلالكبرىالمدنبعضفياليوم
وخاصةاألوليةالموادأووالفحمالمياهوخاصةالمحركةالقوةمصادرمنالقربضرورةإلىيرجع
  .الحديد

  اإلنتاجیةالوحداتحجمكبر-

والنسيجالغزلصناعةفيوخاصةاإلنتاجيةالوحدةحجمكبرالصناعيةالثورةمظاهرأهممن
حجماًأكبروالصلبالحديدمصانعكانتوقد.العمالآالفبلمئاتفيهااحتشدحيث.التعدينوصناعات

طريقعنالكبيراإلنتاجبوفوراتالتمتعإلىالوحداتحجمزيادةوأدت.األخرىالصناعاتفروعمن
  .التكلفةخفض

  الصناعةفياالحتكاریةالنزعاتدور-

عددتجميعنحواتجاهوهواالحتكارية،النزعاتظهورإلىاإلنتاجيةالمشروعاتحجمكبرأدى
االحتكاريةالنزعاتاتخذتوقد.مشتركةموحدةإدارةتحتالواحدةالصناعةفيالمهمةالمنشآتمنكبير
حواليظهرالذي"Trustالترست"هوالغالبالشكلكاناألمريكية،المتحدةالوالياتففي:أشكالعدة

اإلدارياستقاللهمنهاكليفقدأنعلىواحدة،إدارةتحتمشروعاتعدةاندماجيعنيوهوم،1890عام
اتفاقوهوالعمالنقابات"Cartelالكارتل"هوالغالبالشكلكانفقدألمانيافيأما.المعنويةوشخصيته

فيواالستقاللمنها،كلبشخصيةاالحتفاظمعبينها،المنافسةعدمعلىواحدنوعمنمشروعاتعدهبين
  .االتفاقيتناولهاالالتيالمسائلجميع

  اآلالتواستخدامالمصانعظھور-

والعمالالممولينطبقاتبينتامانفصالإلىاآلالتواستخدامالكبيرةالمصانعظهورأدى
بدأتحيثعشر،والثالثعشرالثانيالقرنينفيالحرفنظامظلفيالحالعكسعلىوالمديرين،

  :ذلكعلىترتبوقد.االقتصاديالنشاطمنمستقالًجزءاًمرةألولتظهرالصناعة

اآلالت،ثمنارتفاعألنالرأسماليينمنطبقةوتكوينالرأسمالي،النظامإلىالصناعةتحول
  .غيرهادونالصناعةتمويلعلىقادرةاألغنياءفئةجعلالكبيرة،المصانعبناءوضرورة

مسيطرينأصبحواألنهمطبيعياًأمراًهذاكانوقد.بالصناعةالمشتغليناألموالأصحابنفوذزيادة
العملعنصرأما.إلخالخام،والموادالمحركة،والقوىواآلالت،المصنع،مبانيمن:اإلنتاجعناصرأهمعلى
  .جديدةمخترعاتظهرتكلماتقلأهميتهأخذتفقد

  المعیشةمستویاتارتفاع-

باعتبارهالعاملأهميةمنوقللتالعمالأصحابونفوذاآلالتأهميةمنالصناعيةالثورةزادت
واحتشادتجمعهمإلىأدتحيثكبيرة،فائدةالعمالأفادتذلكرغمولكنهااإلنتاج،عناصرمنعنصراً

علىيحصلواأناستطاعواالعمالكلمةتوحيدوبفضل.واحدةحرفةفيأوواحدمكانفيمنهمكبيرعدد
حصلالزمنوبمرور.متعددةوصحيةاجتماعيةخدماتوعلىأعلى،أجوروعلىللعمل،أحسنشروط
ذلكنتيجةمنوكاناألرباح،فيومشاركتهمالعملساعاتتخفيضمثلأخرىمكاسبعلىالعمال
  .المعيشةمستوىارتفاع

الصناعية،الثورةبدايةفيتتحققلمالمعيشةمستوياتوارتفاعاألجورزيادةأنإلىاإلشارةوتجدر
  .العمالجانبمنضخمةومجهوداتالسنينمنعشراتذلكاستلزمبل

  األعمالوأصحابالعمالبینالنزاعاحتدام-

يعملأحياناًكانبلالعمال،علىبنفسهيشرفالصناعية،الثورةقيامقبلالعمل،صاحبكان
ساعدوقد.وتفكيرهملعقليتهمكاملوفهمومطالبهمالعمالبمشكالتعلمعلىكانفإنهولذلك،.بجانبهم

  .سريعوبشكلسلميةبطريقةالمشكالتجميعحلعلىذلك
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أمراًذلككانوقداألعمال،وأصحابالعمالبينالخالفاحتدمفقدالصناعية،الثورةقيامبعدأما
يرىفبينما:الفريقينمصالحوتضاربتاألعمال،وأصحابالعمالبينالروابطانفصلتحيثطبيعياً؛
تماماًالعكساألعمالأصحابيرىالعمل،ساعاتوتخفيضاألجورزيادةتتطلبمصلحتهمأنالعمال
والتخريبالعنفوسائلإلىكثيرةأحيانفيالعماللجؤذلكنتيجةمنكانوقد.أرباحهمتزيدحتى

  .الصناعيةالثورةنتائجأسوأهذهكانتولذلك.العملعنواإلضراب

  

  الخاصةالملكیةقیام.ب

طبقةنفوذعلىالقضاءإلىتهدفتحريريةثوريةحركاتاألوروبيةالدولمنكبيرعددفيقامت
  .الفالحينعلىتوزيعهاوإعادةاألرضملكيةوهوقوتهممصدرعلىبالقضاءالنبالء

بدأتوالتيم1789عاممايو14فياندلعتالتيالفرنسيةالثورةالتحريريةالحركاتهذهأعظمومن
  .أقساطوعلىمعقولةبأسعارللفالحينوبيعهاالكنيسةورجالالنبالءأراضىبمصادرة

فيالفالحينمساعدةإلىتهدفتشريعاتعدةألمانيافيصدرتعشرالتاسعالقرنمنتصفوفي
رهنهامقابلاألرضلشراءالالزمةالمبالغالفالحينتقرضبنوكإنشاءطريقعناألرضعلىالحصول

  .سنة50منأكثرإلىأحياناًتمتدالقروضهذهآجالوكانتالسداد،يتمحتىللبنك

نتائجمنوكان1863عامالجنوبفياألهليةالحربقيامإثرالعبيدتحريرأعلنالمتحدةالوالياتوفي
  .نسبياالصغيرةالملكيةوانتشارالزراعةنظامفيكبيرتغييرالتحريرحركة

  النقدياالقتصادنمو.ج

الحياةفيالنقودتؤديهالذيالدورأهميةظهورإلىالغربيةأوروبافيونموهالتجاريالتبادلانتعاشإن
.السخرةنظاممنبدالًنقدااألرضإيجاروسدادالنقدية،المدفوعاتالعملخدماتاستبدلتفقد.االقتصادية

  .السوقوحجمالنقديةالمعامالتحجمنموإلىذلككلأدىوقد

  

  السوقواقتصادیاتواالشتراكيالرأسمالياالقتصادیةالنظمأنواع:ثالثا

  الرأسمالياالقتصاديالنظام-1

اإلقطاعيالنظامانهيارإلىأدتالتيفالعواملاإلقطاعي،النظامأنقاضعلىالرأسماليالنظامقاملقد
النظامهوجديدنظاموإيجادوالقائمالموجوداالجتماعيالهيكلفيتغييرإحداثفيساهمتالتيذاتهاهي

االقتصاديةالنظمأغلبمنهانبثقتوالتيالوضعية،األنظمةأقدممنالرأسماليالنظامويعتبر.الرأسمالي
النظامعليهايعتمدالتيالمؤسساتبتغييرالقيامأوبتعجيلهأوفيهالضعفنقاطبتجنبإماوذلكالمعاصرة،
  .الرأسمالي

  ونشأتھالرأسمالياالقتصاديالنظاممفھوم-1.1

  الرأسمالياالقتصاديالنظاممفھوم-أ

األفرادأوالفرد:هيأساسيةعناصرعدةمراعاةيجبالرأسمالياالقتصاديالنظاملتعريف
والتقدماآلالتاستخدامثمخام،وموادمالورأسوعملأرضمناإلنتاجعواملبينالجمعثمالرأسماليين،

  .الثروةوتراكمالربحبهدفذلككلالفني،

لألفراداإلتاحةمبدأعلىيقومالذيالنظام،ذلكأنهاعلىكنظام،للرأسمالية،النظريمكنوبالتالي
علىالتأكيدمعالمادي،الكسبتحقيقبهدفنظرائهم،معوالتنافسالمختلفة،اإلنتاجوسائلتملكحقالعاديين

والدولبعض،معبعضهماألفرادتعاملتحكمالتيالطبيعية،القوانينعملطبيعةفيالخارجيالتدخلعدم
  .بعضمعبعضها
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  الرأسماليالنظامنشأةعوامل-ب

المستغلةالدولعليهحصلتوماالذهبواكتشافالمدنبينالتجارةانتعاشنتيجة:المالرأستراكم-
الرباعملياتانتشارنتيجةالمالرأسفيوفرةهناككانكذلك.مستعمراتهامنومكاسبخيراتمن

ذلكإلىأضف.كبيرةثرواتعلىحصولهاإلىأدىمماأوروبافياألسرمنالكثيرمارسهاالتيوالمضاربة
الضرائبزيادةنتيجةثرواتهموزيادةالعقاراتوأصحابوالنبالءاألفرادبعضلدىأموالمنتراكمما

حاجةأدتوقد.الكبيرالحجمذاتالمشروعاتلتمويلالالزمةاألموالتوافرتوهكذا.المدنونمووالسكان
مختلفبينوالسلعاألفرادانتقالعلىوالقيودالحواجزوإزالةالتجارةنموإلىاألموالإلىالحديثةالدول

هذاو.العملوتقسيمبالتخصصاألخذواتساعالمحليالسوقنطاقاتساعإلىبدورهأدىمماالمناطق
لمزيادةوالدولاألفرادثروةزادتأنذلكنتيجةمنفكانالدولية،التجارةحجماتساعإلىأدىالتخصص

االقتصاديالنظامظهورقبلالعالم،واجهتالتياالقتصاديةالمشكلةكانت.البشريةتاريخفيمثيللهايسبق
النظامظهوربعدأمااالستهالك،بحاجاتالوفاءعناإلنتاجقصورأي:اإلنتاجمشكلةهيالرأسمالي،
نشأتالتياالستهالكمشكلةهيالصناعيةالدولواجهتالتياألولىالمشكلةفانالرأسمالياالقتصادي

علىيزيدانكانالعالمفيوالزراعيالصناعياإلنتاجأنذلكمنيفهمأاليجبولكن.اإلنتاجوفرةبسبب
تحتيعيشوناآلنحتىزالواماالعالمسكانمنالماليينمئاتأنمنذلكعلىأدلوليس.السكانحاجة

منالثانيالنصففيالتغذيةوسوءالمجاعاتإنحيثاإلنسان،بكرامةتليقالواجتماعيةاقتصاديةظروف
  .الدولمنكثيراًتهددزالتماوالعشرين،الحاديالقرنوأوائلالعشرينالقرن

زوالإلىأدتالتيالمهمةاألسبابأحدالسكانعددفيالمستمرةالزيادةكانت:السكانعددزیادة-
تتوافرالكانتوإنعشرالسادسالقرنمنذكبيرةزيادةأوروباسكانعددزادحيثاإلقطاعي،النظام

توافربسببالوفياتمعدالتالنخفاضنتيجةالسكانفيالزيادةهذهوكانت.السكانعددعندقيقةإحصاءات
أنالعلممعكبيرة،بنسبةيتزايدونسكانهاكانالتيالمدن،فيوخاصةالصحيةوالرعايةالطبيةالخدمات

أسعارها،ارتفاعإلىبدورههذاأدىوقدكبيرة،بكمياتالغذائيةالموادعلىالطلبزيادةتعنىالسكانزيادة
ينتجالفالحيعدفلمالتجارية،الرأسماليةالزراعةإلىالذاتياالكتفاءزراعةمنالتحولعلىتدريجياًعملمما

موادمنإليهتحتاجبماالمدنأسواقيمدأنعليهكانبلفحسب،فيهايقيمالتيالضيعةأوألسرتهأولنفسه
  .التجاريللتبادلينتجالريفوأصبحغذائية،

منجزءتبديدإلىثمومنكلهااألرضاستغاللعدمإلىيؤدىالزراعةفياإلقطاعيالنظامكانولما
علىالمعدنيةالنقوداستعمالساعدوقد.آخرنظامإلىالنظامهذاعنالتحولالضروريمنكاناألرض،

للمبادلةوسيطاًوالفضةالذهبفاستخدم.السلعيةالنقوديستعملالمجتمعكانأنبعدالرأسماليةالزراعةنمو
الذهبعرضمنوزادالتجارة،واتساعالتبادلسهولةإلىأدىممااألساس،هيالمقايضةكانتأنبعد

  .مناجمهامنالنفيسةالمعادناستخراجفيوالتوسعاألمريكتيناكتشافالفترةتلكفيوالفضة

بعضأفكارشاعتعشروالثامنعشرالسابعالقرنينفي:الحدیثةالفنیةوالمخترعاتاألفكارانتشار-
أنللبشرلتعلن؛CharlesDarwinوداروين،IsaacNewtonونيوتن،Galileoجاليليو:أمثالالعلماء
إلىالعلميةاألفكارمنالكثيرترجمقدعفوياً،تسيرالاألموروأنيحكمهنظاماًفيهنعيشالذيللعالم

  .مخترعات

اآلالتواستخدامالصناعيةالثورةقيامبعدعشرالثامنالقرنفيواسعنطاقعلىالتجارةبدأتولقد
فنونتغيرتوبذلكأوسع؛نطاقعلىالتجارةبدأتعشر،الثامنالقرنفياليدوي،والعملالحيواناتمنبدالً

عامالًالحديديةوالسككالتجاريةالسفناستخدامكاننفسهالوقتوفي.الكبيرالنمطيباإلنتاجلتسمحاإلنتاج
آلالتاالختراعاتحركةوبدأت.الصناعيللمشروعالكبيراإلنتاجالستيعابالسوقسعةزيادةعلىمساعداً
الصناعي،المشروعنشأةإلىدعتالجديدةالمتطلباتهذهضخمة،ماليةمواردتتطلبسريعة،بخطىمعقدة
الصناعي،بالمشروعالرأسماليالنظامارتبطفقد.الرأسماليالنظامفيالرئيسيةاإلنتاجيةالوحدةيمثلوالذي

الثروةمنالمزيجتحقيقأجلمناإلنتاجألسلوبأساساًاآلالتاستخداموهىخصائصمنبهيتصفبما
  .والربحالرأسماليوالتراكم
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منظميمنطبقةظهرتالحرية،أفكاروانتشارأوروبافيالظالمعصراندثارمع:السیاسيالتحرر-
طائلة،أرباحاًوحققواالجديدةبالسلعالناسإقناعفيالمنظمينهؤالءنجحوقدالسائدة،االجتماعيةالقيم

  .الرأسماليالنظامانتشارفيرئيسياًعامالًكانالمنظمينمنالطبقةهذهوظهور

نحوالمجتمعنظرةتغيرإلىأوروبا،فيالدينيةالتعاليممنالسياسيةاألفكارمنمجموعةانتشارأدى
علىالقضاءإلىهذاأدىوقدوالثروات،األراضيتوزيعإعادة:ذلكنتائجمنوكانوالتجارةوالعملاإلنتاج

مالكإلىالجيدةاألراضيأعطيتوفرنساإنجلتراففيالملكية،توزيعفيالعدالةوتحقيقاإلقطاعنظام
الحقيقية،المعيشةمستوياتوارتفعتالقوميالدخلزادوبذلكاستغالل،احسناستغاللهاعلىعملواطموحين

محلالمستأجرالمزارعحلكماوروسيا،فرنسافيالمالكةاألسرأراضيصودرت:المثالسبيلوعلى
المضطهدةالعناصرهجرةإلىاألوروبيةالدولبعضفيالدينياالضطهادسياسةوأدت.أيرلندافيالمالك

اقتصادينشاطحدوثإلىأدىمما.أسبانيامنواليهودالمسلمونطرد1292عامففي.أخرىإلىدولةمن
واسعثراءذويالمهاجرينهؤالءمنكثيركانحيثوهولندا،إنجلترامثلإليهاالمهاجرالبالدفيكبير

أننجدكذلك.والكفاءةالخبرةذويالفنيينفئةمنكانبعضهمأنعنفضالًمتميزة،علميةبعقلياتويتمتعون
أنصاريدعىكانكمارباوليستالربحفيمشاركةأنهاباعتبارفوائدعلىالحصولأباحتالدينيةاألفكار
النموفياألهميةمنبالغةدرجةعلىاإلقراضوأصبحتدريجياالفكرةهذهتطورتوقد.الكاثوليكيالمذهب

أساسهالذي.الحديثالرأسماليالنظامتطورعلىكبيرتأثيرالفائدةلسعرالجديدللمفهوموأصبح.االقتصادي
  .واالقتراضاإلقراضإباحة

واآلراءاألديانكانتلقد.صعباًأمراًواإلنتاجلالستثمارالالزمةاألموالعلىالحصوليعدولم
عنالناساعرضلذلكالزراعي،العملإالفيهتمجدوالالعملتحقرالوسطىالعصورفيعليهاالمتعارف

نادىالبعضإنبلالعمل،بأهميةتنادىفأصبحتالدينيةاألفكارفيكبيرتغيرحدثثم.والصناعةالتجارة
الزراعيللعمليعدلمكما.العملاحتكارفكرةعلىقضىوبذلكالكنيسةإلىالذهابعلىالعملبتقديم

الدعوةمنهاالدين،ورجالالسياسةرجالأيدهاجديدةاقتصاديةآراءوانتشرتاألخرى،األعمالعلىأفضلية
والمأكل،الملبسفيوالبساطةواالقتصادالتقشفوضرورةاللهو،فياالنغماسوعدماإلسراف،عدمإلى

إلىأدىمماممكنةفترةأقصرفياألموالرؤوستكوينفيساهمتالتطوراتهذهكل.العملعلىالمواظبة
  .رأسماليمجتمعقيام

ولكنالذاتي،االكتفاءعلىيعتمداألوروبياالقتصادكان:األوروبیةوالفتوحاتالجغرافیةاالكتشافات-
أماالشرقي،قسمهافيالتجارةفييتحكمونالعربوكانتنتج،الكانتالتيالدولبعضفيالحاجةظهرت
ولكنوفيرة،ألرباحواإليطاليينالعربمنكلتحقيقإلىذلكأدىاإليطالييننصيبمنفكانالغربيالقسم
تلكمنتحدوسائلعنتبحثفبدأتوتحكمهم،اإليطاليينالتجارسيطرةبشدةشعرتاألخرىأوروبادول

  .البحريةاالكتشافاتعلىوالبرتغالأسبانيامنكلشجعتأنفكان.السيطرة

  :انتقاداتھوالرأسماليالنظامخصائص-2.1

  الرأسماليالنظامخصائص- أ

هذاتسييرعلىوتعملالنظممنغيرهعنالرأسماليالنظامتميزالتيالخصائصمنمجموعةهناك
وحافزالمشروع،وحريةالفردية،الملكية:هيالخصائصوهذه.أخرىناحيةمننموهوعلىناحيةمنالنظام
  .الخصائصهذهمناقشةيليوفيما.الثمنوجهازوالمنافسة،الربح،

فياألفرادلحقوقوحمايتهالمجتمعإقرارالرأسمالي،النظامفيبهايقصد:الخاصةالفردیةالملكیة-
التنازلأوالتأجيرأواالستغاللطريقعنشاءواكيفمافيهاوالتصرفثروة،منعليهيحصلونبمااالحتفاظ

  .التوريثأوالبيعأو

سواءللفردالحقهذاويكونأموال،منيكتسبهماعلىللفردحقوقتقريرتعنىالخاصةالملكيةأنأي
أوكأرضأخرىسلعإنتاجفيتساهمإنتاجهسلعاًأمالمتعددة،حاجاتهتشبعسلعأياستهالكياً،مالهأكان
لحمايتها،الالزمةالمقوماتكلووضعالفرديةالملكيةحقتقديسعلىالرأسماليالنظامويقوممال،رأس
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المهمةالوظائفمنمجموعةتؤدىفهيالرأسمالي،النظاملوجودالزماًجوهرياًركناًالفرديةالملكيةوتمثل
اإلنتاجية،األموالاستخدامبأوجهالمتعلقةالقراراتباتخاذالمختصتحددأنها:منهاالنظامهذالسيرالالزمة
وتراكمها،الثروةزيادةعلىاألساسيالباعثتقدمأنهاكماالقرارات،متخذيتحدداالستخدام،هذاوكيفية
التياألموالتتوافرالالفرديةالملكيةنظاميتيحهالذياالدخار،علىالباعثفبدونعليها،المحافظةوعلى
  .االستثمارإلىتوجه

منحقبالتاليوهىاإلنسان،وجدأنمنذوجدتإنها:البعضيقولالفرديةالملكيةحقعنالدفاعوفي
الملكيةأوالشائعةبالملكيةكذلكتعرفكانتالبدائيةالمجتمعاتبأنذلكعلىيردولكن.الطبيعيةحقوقه

الفرديةالملكيةحقعنالدفاعأوجهومن.الجماعةحياهتحياالقبيلةأواآلسرةكانتحينماخاصةالجماعية
هناكبأنذلكعلىيردولكنيملكه،الشيءينتجفالذيعمله،نتاجيمتلكأنفردكلحقمنبأن:القول
لإلنسانيكونأنيصحالوبالتالياإلنسانيخلفهاولماهللاخلقهاوالمناجم،كاألرضاإلنتاجعواملمنالكثير
  .اإلنسانثروةوزيادةاالقتصاديللنشاطكبيراًحافزاًتكونالفرديةالملكيةبأنالقولهناكأنثم.خاصةملكية

لهمتحققالتيبالطريقةيملكونفيماالتصرففياألفرادلحقوقوحمايتهالمجتمعإقراريعنىوال
واالجتماعيالقانوناإلطارحدودفيتكونماعادةبلمطلقة،تكونالحمايةهذهأنالخاصة،مصالحهم
  .لآلخرينضرراًتسببالالتيوبالدرجةللمجتمع،

وهواإلنتاج،لزيادةاألساسيالدافعهوالرأسماليالنظامفيالربححافزيعد:الربححافز-
عليهتمليهبمايتصرفإنماالنظامهذافيفردفكل,المنتجونيتخذهقرارأليالرئيسيالمحرك
  .الخاصةأهدافهتحقيقمعيتفقبماالشخصية،مصلحته

عائداًليسالربحإنحيثوالريع،واألجورالفوائدمثلاألخرىالدخولمجموععنالربحويختلف
عائدهوالربحإن:يقالولذلكللمشروع،التعاقديةااللتزاماتكافةتغطيهبعدالفائضهووإنماتعاقدياً،

  .يحققالوقدربحاًالمشروعيحققفقدالمخاطرة،

النشاطيختارونالرأسماليالنظامفيالمنتجينفانوالتكاليفاإليراداتبينالفرقهوالربحأنوبما
أكبرعلىالحصولإمكانيةاالعتبارفيأخذيناقتصاديةمواردمنحوزتهمفيماالستخدامالمالئماالقتصادي

فإناالقتصاديةاألنشطةجميعفيذلكحدثوإذا.بينهماالفرقلتعظيمتكاليفواقلإيراداتمنممكنقدر
المجتمعيحصلوالتاليممكنة،أرباحأقصىتعطيبحيثونظمت،استخدمتقدتكوناالقتصاديةالمواردكل

  .مواردهمنممكندخلأقصىعلى

شخصيةالقائدأوالمنظمشخصيةمنيجعلوالمغامرة،المخاطرةبروحالربححافزارتباطأنويالحظ
سبيلفياألعمالورجلالمنظمسعىوفي.المشروعفيالعامليناآلخريناألفرادمنغيرهاعنمتميزة
بزيادةالمجتمعرفاهيةفتزداديرغبها،التيوالخدماتالسلعلهويوفرالمجتمعبخدمهيقومشخصاًربحاًتحقيقه
  .الفردرفاهية

العناصرأحديعدولكنهفحسب،المنظمونعليهيحصلعائدمجردليسالرأسماليالنظامفيوالربح
األرباح،منالمزيدعلىالحصولفييرغبمنكلفعلىتنميته،علىتعملالتياالقتصاديللنظامالمسيرة

  .للمجتمعالكلىاإلنتاجزيادةإلىيؤديالذياألمرإنتاجه،منيزيد

أجلمناإلنتاجعواملوسوقاالستهالكيةالسلعسوقفيوالمشترونالبائعونيتنافس:المنافسة-
سعياًالسلعمنممكنقدرأكبربيعيحاولفالبائعالتعاقد،محلوالخدماتللسلعالشروطأفضلعلىالحصول

جودتهامنتحسينأوسلعتهثمنتخفيضمحاوالًالمماثلة،السلعمنتجيمنغيرهبذلكمنافساًالربح،وراء
  .لنفسهالسوقليكسب

ذاتمنالمباعةالكميةحجمأختلفومهما.واحدثمنالسلعةسوقيسودالبائعينتنافسوباستمرار
الذينالمشترينبينيحصلنفسهالتنافسوهذا.للمستهلكمصلحةذلكوفينفسه،بالثمنتباعفإنهاالسلعة
  .إنتاجيةأماستهالكيةأكانتسواءالسلعةبشراءالفوزمنهمكليرغب
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باسمتعرفشروط،عدةالسوقهذافييتوافرأنيتعينمعين،سوقفيالمنافسةحالةتسودولكي
أوالبائعينمنأييستطيعالبحيثوالبائعين،المشترينمنكبيرعددوجود:وهى،"الكاملةالمنافسةشروط"

التيالوحداتعددبزيادةقامإذافالمشترى.السوقداخلالسلعةبيععلىمنفردةبصورةيؤثرأنالمشترين
السوق،فيالسلعةثمنعلىتأثيرأيالفرديالتصرفهذاعلىيترتبالتخفيضهاأوالسوقمنيشتريها

ثمنيتأثرفلنتخفيضها،أوالسلعةمنيعرضهاالتيالكمياتزيادةإلىالسوقداخلبائعأيسعىإذاكذلك
  .السوقفيالسلعة

واحدبثمنالسلعةبيعيمكنحتىالتعامل،محلبالسلعةالمحيطةالظروفبكافةالمتعاملينجميعإلمام
  .السوقأنحاءجميعفيفقط

السلطاتتدخلوعدمواالستعماالت،الصناعاتمختلفبينفيماالتنقلعلىبالقدرةاإلنتاجعواملتمتع
  .السوقظروففيالعامة

وقدرتهموالبائعينالمشترينلرغباتوفقافيهتتحدداألثمانبأنالرأسماليالنظاميتميز:األسعارآلیة.د
ليتقرروالمستهلكللمنتجالمرشددورالثمنجهازويؤدي.الحكومةجانبمنتدخلأيودونالمساومةعلى
  .منهااستهالكهيتمماوكذاوخدمات،سلعمنإنتاجهيمكنماذلكعلىبناء

المواردبينالتوفيقفيعليهايعتمدالتيالعناصرأهممنالرأسماليالنظامفيالثمنجهازأنأي
علىاإلنتاجعناصربتوزيعتلقائياًيقومالثمنجهازإنحيثإشباعها؛المطلوبوالحاجاتالمجتمعفيالمتاحة

منالمختلفةاألنشطةإنتاجتوزيعمهمةيتولىكمانشاط،كليحتاجهاالتيوبالكمياتالمختلفةالنشاطاوجه
كلحاجةمعتتناسبالتيوبالكمياتالسلعهذاإلىيحتاجونالذينالمختلفينالمستهلكينعلىوالخدماتالسلع
النظامفيالثمنويتحدد.والمنتجينالمستهلكينبينتربطالتيالحلقةالثمنجهازيعدآخر،بمعنىأومنهم،

رغباتأماالعرض،بقوىيسمىفيماالبائعينرغباتتتحددحيثوالطلب،العرضبقوىالرأسمالي
هناومنبالسوق،الثمنتحديديتموالطلبالعرضقوىوبتالقيالطلب،بقوةيسمىفيمافتتحددالمستهلكين

  ".والطلبالعرضاقتصاد"أو"السوقباقتصاد"الرأسمالياالقتصادتسميةجاء

تعطيهالتيالسلعالحالبطبيعةيفضلفإنهاالستهالكيةالسلععلىدخلهيوزعالمستهلكيوزعوعندما
ثمنتحددفإذاالسلعة،فيالمدفوعالثمنهواإلشباعمعالنفعمعادلةفيالحاسمالعاملويكون.أكبرإشباعاً
االرتفاعوهذاالسلعة،هذهمنمزيدعلىالحصولفيالمستهلكينرغبةعلىدليلفهومرتفعاًوكانالسلعة
  فإنوهكذاالمرغوبة،السلعةهذهمنالمزيدإلنتاجكذلكللمنتجينمرشد

تلكويختاراإلنتاج،عواملثمنبجهازكذلكيهتديفهواإلنتاجلعواملاختيارهالمنتجيقرروعندما
سلعةهناكأنالمنتجيجدوعندمانفسها،الجودةتعطيأنهاطالماالرخيص،الثمنذاتالعواملمناألنواع

  .لهامواردهيوجهفهوتدريجياًمرتفعةًأثمانلها

العالقاتمنمجموعةولكنهفعالً،العمليةهذهيتولىملموساًمادياًجهازاًليسنقصدهالذيالثمنوجهاز
  .األسعارفيللتغيراألفرادفعلردودتبينالتياألفراد،سلوكتحكموالتيالمختلفة،الظواهربينتربطالتي

ممامنها،المنتجةالكمياتمنأكبرسالسلعةمنالمطلوبةالكمياتأنيتضحالجدولهذاإلىوبالنظر
  .سالسلعةأسعارفيارتفاعالتنافسهذاعنوينتجس،السلعةعلىللحصولالتنافسإلىالمستهلكينيدفع

فيزيادةهناكأنيعنيمماالمنتجة،الكمياتمنأقلمنهاالمطلوبةالكمياتأنفنجدصالسلعةأما
وبذلك.السعرفينخفضلديهم،الموجودالفائضلبيعالمنتجونويتنافسالسوق،داخلمنهاالمعروضةالكميات
الوقتوفيسلعة،أيمنالمطلوبةوالكميةالمنتجةالكميةبيناختاللأيبتصحيحيقومالثمنجهازأننالحظ
  .االختاللهذالتصحيحالحكومةتتدخلالنفسه

  الرأسماليالنظامانتقادات-ب

القرنمنتصفمنعاماًوخمسينمائةمنيقربماالمتقدمةالعالمدولالحرالرأسماليالنظامساد
بينالتعارضعدمنظرية:مثلأساسيةركائزمنفيهماورغم.عشرالتاسعالقرنأواخرحتىعشرالثامن
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يعملسوفبلفحسب،الشخصيةمصلحتهيحققلنوشأنهتركلوفاإلنسانالجماعة،ومصلحةالفردمصلحة
وهىيمراتركهيعمل،اتركهالرأسماليالنظامشعاركانولذلك.العامالصالحتحقيقعلىنفسهالوقتفي

  .وخارجهاالبالدداخلالتجارةحريةإطالقالعمل،حريةإطالقتعنى

الواضحمنأصبححيثالنظام،هذامنالتخلصفيالدولمعظمبدأتالعشرينالقرنفجروبحلول
النظامعننتجتالتيواالنحرافاتالعيوبلعالجاالقتصاديالنشاطفيالعامةالسلطاتتدخلضرورة

  :الرأسماليالنظامعيوبوالتفصيلبالشرحنتناوليليوفيماالحرالرأسمالي

الإذمطلقة؛ليستالرأسماليالمذهبأنصاراالقتصاديونافترضهاالتيالحرية:الوھمیةالحریة-
الالمثالسبيلعلىالعملفحرية.اإلنتاجعناصرمالكفئةهيالمجتمعأفرادمنمحدودةفئةسوىبهاتتمتع
بينالمنافسةاشتدادبسببوذلكفيهيرغبالذيالعملإيجادعنيعجزماغالباالذياألجيرالعاملبهايتمتع
للبطالةيتعرضواالحتىمنخفضةأجورقبولعلىيجبرهممماالشعبغالبيةتكونالتيالعاملةالطبقة

بطالةحالةفيكانوااألمريكية،المتحدةالوالياتفيعاململيون12منأكثريملكهاكانحريةفأيوالتشرد،
  كبرى؟عالميةأزمةالعالمسادتحيثالثالثينياتخالل

.المجتمعمنفردكلعليهيحصلالذيالدخلمنهايحدوإنماكذلك،مطلقةفليست.االستهالكحريةأما
علىإالتحصلالاألجورالنخفاضنظراًمنخفضدخلعلىتحصلالتيالعمالطبقةأنذلكعلىويترتب

المرتفعةالدخولتسمححيثاالستهالك،بحريةحقاًتتمتعفإنهااإلنتاجعناصرمالكطبقةأما.الضروريات
  .السلعمنعددبيناالختياروحريةبلوالكمالية،الضروريةالسلععلىبالحصول

لهمتروقالتيالسلعإنتاجيستطيعوناألموالرؤوسأصحابأنسبقكماتعنيفهياإلنتاجحريةأما
يباليوالاألسواق،فيالشعبيةالسلعبتوفيريهتمالالمنتجأنذلكعلىويترتبيحددونها،التيوبالكميات
األغنياءيقبلالتيالثمنمرتفعةالكماليةالسلعإنتاجعلىيعملبلالمتواضعة،الدخولذوىاألفرادبحاجات

  .ممكنربحأكبرتحقيقبذلكليضمنشرائها،على

معينبعملالمشروعاتمنمشروعانفرادباالحتكاريقصد:الموارداستخدامفيواإلسرافاالحتكار-
علىالسيطرةيستطيعالمحتكرأنذلكعلىويترتب.فيهمنافستهآخرمشروعيستطيعالبحيثبه،يقوم

ماغالباًالمحتكرألنمتعددة،مساوئلالحتكارأنفيهشكوال.والكمياتاألسعارتحديدحيثمنالسوق
السوقفيوحدهيتحكمأنيستطيعحتىمنهموالتخلصمنافسيهعلىللقضاءمشروعةغيروسائليستخدم

  .للمستهلكإرهاقمنذلكعلىيترتببماعابئغير

السلعةمنالسوقوحرماناإلنتاجحجمتحديدإلىيلجئونفإنهمالمنتجينمنعددالسلعةيحتكروعندما
وبأسعارالمزيدتنتجأنوالمزارعالمصانعإمكانفيأنورغماالحتكارية،أرباحهموتحقيقأسعارهالرفع

استخدامفيذلكفيمسرفينيابسة،ومزارعهمعاطلةآالتهمبقاءيفضلونالمحتكرينأنأيمنخفضة،
  .أسعارهاوترتفعالسلعةمنالمعروضيقلحتىالموارد

الخاصةالملكيةأهمهاالدعائممنعددعلىالرأسماليالنظاميرتكز:والثروةالدخلتوزیعسوء-
.معدمةاألفرادجمهرةوتبقىدولةكلفيالسكانلعددبالنسبةاإلنتاجعناصرلندرةونظراً.اإلنتاجلعناصر
الحالهوكمافقطاإلنتاجعناصرمندخلهمعلىيحصلوناإلنتاجعناصرأصحابفإنأخرىوبعبارة
الذيناألموالرؤوسألصحابوبالنسبةاإليجار،أوالريععلىيحصلونالذيناألراضيألصحاببالنسبة

ومجهودهماإلنتاجعناصرمندخلهمعلىاإلنتاجعناصرأصحاببعضيحصلوقد.الفوائدعلىيحصلون
  .األرباحعلىيحصلونالذينللمنظمينبالنسبةمثالًالحالهوكماالشخصي

دخلهمعلىيحصلونفإنهماإلنتاجعناصريملكونالالذينالعمالأمااإلنتاج،عناصرأصحابعنهذا
عناصرأصحابثراءزيادةالوضعهذاعلىيترتبأنالطبيعيومن.يبذلونهالذيالمجهودمقابلاألجور
زيادةإلىيؤديممااستثماره،وإعادةالدخلهذامنجزءادخارإمكانثمومندخولهم،ارتفاعنتيجةاإلنتاج
  .األفرادمنقليلعددأيديفيوتراكمهااإلنتاجعناصرملكية
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الذيالعاملألنمنخفض،معيشيمستوىفيالعاملةالطبقةبقاءإلىنفسهالوقتفييؤدىالوضعهذا
  .اإلنتاجعناصرتمللكيستطيعالثمومناالدخار،منيتمكنالمنخفضدخلعلىيحصل

"الثمنجهاز"أنالرأسماليالنظامأنصاريعتقد:االقتصادیةالدوراتوالبطالةاالقتصادیةالتقلبات-
أنيمكنالالتوازنهذاأنالتجربةأثبتتكماوالوقع.واالستهالكاإلنتاجبينالتلقائيالتوازنبتحقيقكفيل

وأصحابالمنظمونيتولىالحر،الرأسماليالنظامظلفيانهإلىذلكويرجع.تلقائيةبطريقةيحدث
أثبتتوقد.المستقبليةوالتوقعاتالتنبؤاتعلىبعيدحدإلىتعتمدالتياإلنتاجخططوضعالمشروعات

لدراسةوالسيماالطويل،األجلفيالطلبلدراسةاإلمكاناتلديهيتوفرالوحدهالفرديالمنظمأنالتجربة
علىالفعليالطلبأنذلكعلىويترتبتغيرات،منعليهايطرأأنينتظروماعامةبصفةاالقتصاديةالحالة
اختاللإلىيؤدىمماالمشروعات،أصحابأوالمنظمونيتوقعهكانعماينقصوقديزيدقدمعينةسلعة

سمةالواقعفيهيوكسادرواجاالقتصاديةالتقلباتإن:القوليمكنولذلك.واالستهالكاإلنتاجبينالتوازن
مائةمنأكثرالنظامهذااتبعتالتيالغربيةالدولاقتصادياتدراسةوتظل.الحرالرأسماليالنظامسماتمن
فتراتخاللبطالةمنذلكعلىيترتبوماالنظام،هذافياالقتصاديةالتقلباتحتميةعلىقاطعاًدليالًعام

  .الكساد

جداً،القصيرةبالدورةيسمىمافهناكالرأسمالي،النظامظلفيطويلاالقتصاديةالدوراتوتاريخ

كلتحدثاألجلطويلةدوراتوهناكسنوات،510منتطولفترةبينتحدثوالتياألجلمتوسطةوالدورة

  .سنة50كلتحدثدوراتهناكأنإلىالبعضيذهببلسنة،15أوسنوات10

فيفتورذلكيعقبالمنشآت،لدىالسلعيوالمخزونالبضائعتراكممنالمدةهذهخالليحدثلمانظراً
أخريفترةفتبدألديها،مماالمنشآتتتخلصأنإلىللسلع،المنتجةالمصانعنشاطعلىبالتالييؤثرالطلب،

  .الطلبفيالتوسعمن

  :االشتراكياالقتصاديالنظام-2

الدولةتدخلضرورةأوجبتالتيالمشكالتمنالعديدظهرتالرأسمالياالقتصاديالنظامتطبيقبعد
الجماعيةالملكيةعلىيعتمدنظامإلىالرأسماليالنظاممنالتحولوكان.وإدارتهاالقتصاديالنشاطفي

االقتصاديالنظامخاللمناالقتصاديالنشاطإلدارةاالقتصاديالتخطيطأسلوبواتباعاإلنتاجعوامللمعظم
  .االشتراكي

  ونشأتھاالشتراكياالقتصاديالنظاممفھوم-1.2

  االشتراكياالقتصاديالنظامتعریف-أ

فيالدولةتدخلمجردعلىيطلقفأحياناًالمختلفة،المعانيمنالكثيرعنللتعبيراالشتراكيةلفظيطلق
عنللتعبيرأحياناً،يطلق،كما.االقتصاديةالحريةلسياسةنقيضاًاالشتراكيةتكونوبذلكاالقتصادي،النشاط
تخففالتيواالقتصادية،الجتماعية،االتشريعاتسنبهدفالفقيرة،والطبقاتالعمال،حياةفيالدولةتدخل

  .المزايابعضوتمنحهممعاناتهم،

واألراضي،اإلنتاج،موادملكيةفيهتؤولالذيالنظامتعنيالعلمية،الناحيةمناالشتراكية،أنإال
الملكيةعلىتقومالرأسمالية،تقتضيهماخالفعلىاالشتراكية،فإنآخر،بمعنى.للدولةوالمصانعواآلالت،
  .المختلفةاإلنتاجلعناصرالجماعية

الخيالية،االشتراكيةصورةصورتين،الفعلي،والتطبيقاالقتصاديالفكرفياالشتراكية،أخذت
المنادونكانالماركسية،االشتراكيةظهورفقبل.ماركسكارلإلىنسبةالماركسيةاالشتراكيةوصورة

النظممساوئفيهوتنعدمالخيالية،االشتراكيةمبادئفيهتسودخيالي،عالمتصويريحاولونباالشتراكية
.الخياليالعالمهذاإقامةفيبالمشاركةوالحكومات،األفراد،إقناعمحاولينالسائدة،واالقتصادية،االجتماعية،

كانتالتيواالقتصادية،االجتماعية،للمساوئبسردالمصحوبالعاطفيالتأثيرعلىذلك،فياعتمادهم،وكان
كانتوإنماتحليلي،علميأساسذاتتكنلمالخياليةاالشتراكيةفإنالمنطلقهذاومن.الفترةتلكفيسائدة
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االشتراكيةفكانتاالشتراكيةصورمنالثانيةالصورةأما.علميأساسلهاليسوأحالم،تخيالتمجرد
عنلتميزهامحاولةعلمي،أساسعلىبناءهاماركسكارلحاولالتيالعلمية،االشتراكيةأوالماركسية،
للقضاياتحليلهافيرئيسيةأداةالعلميالمنهجاعتمدتالتيالرأسمالية،حججولدحضالخيالية،االشتراكية
  .المختلفةاالقتصادية

  االشتراكيللمذھبالتاریخیةالجذور.ب

الذيأفالطون،اليونانيالفيلسوفإلىاالشتراكيالمذهباالقتصاديالفكرمؤرخيمنالكثيريرجع
بنىوقد.والعدالةوالحرية،السعادة،ملؤهاحياةالناسفيهيعيشمثالياًمجتمعاً)الجمهورية(كتابهفيصور

  :هيالناسمنفئاتثالثعلىالمجتمعهذاأفالطون

  .والمالبسالطعام،وينتجونالمنازل،يبنونالذينالصناع،فئة:األولىالفئة

  .الخارجيالعدوانضدالوطنعنيدافعونالذينالمحاربين،فئة:الثانيةالفئة

الملكيةأنواعكلعليهمويحرمودقة،عنايةبكلاختيارهميتمالذينالفالسفة،الحكامفئة:الثالثةالفئة
  .الناسبينالعدلوإقامةحكمهمرعايةإلىينصرفواحتىالخاصة،

متحابين،سعداءالناسفيهايعيشمثالية،مدينةتصويرإلىذلك،وراءمنيهدف،أفالطونكانوقد
بعيدةخياليةأفكاراًظلتأفكارهأنورغم.واالقتصاديوالسياسي،االجتماعي،الظلمصوركلمنهاوتزول

لمأفالطون،عهدفمنذ.والمفكرينالفالسفةمنالكثيرأذهانفيحاضرةظلتأنهاإالالواقعي،التطبيقعن
تصويرطريقعنالخاصة،الملكيةنظاممساوئمقاومةيحاولفيلسوف،أومفكر،فيهويظهرإالجيليمر

أفضتفقد.والمعنويةالماديةالقيودكلمنأحراراًالناسفيهويعيشالخاصة،الملكيةفيهتنعدمخياليمجتمع
للمساواة،تدعوالتياألفكارمنبالكثيرالدينياإلصالحوعصرأفالطون،عهدبينفصلتالتيالقرون،
.المواطنينمنممكنعددألكبراالجتماعيةللعدالةتدعوالتياألفكار،منذلكوغيرللمجتمع،العامةوالملكية

الحالةهيالمجتمعشيوعيةبأنمنهماعتقاداًوالقساوسة،والشعراء،الفالسفة،منالكثيراألفكارهذهتبنىوقد
ليسالناس،بينالطبقيةوالفروقالخاصة،والملكيةالمساواةعدمأوجدالذيالوضعي،القانونوأنالطبيعية،

  .السماءلقانونالسليمالتفسيرهو

حولالشكوكلوثرمارتنأثارفقدعشر،السادسالقرنفيأوربا،فيالديني،اإلصالحعصرفيأما
فيمحبوسةظلتاآلراءهذهأنإال.المجتمعمنهايتخلصأنيجبالتيالسيئاتمنوعدهاالخاصة،الملكية
الملوكبهيتمتعكانالذيالقوي،النفوذظلفيخاصةالواقع،أرضعلىالتطبيقعنبعيدةالتخيلي،اإلطار

كانتالتيالعلمية،االشتراكيةأساسماركسكارلوضعحتىالمنوال،هذاعلىالحالواستمر.واألمراء
طبقةعانتهالذيالكبير،واالضطهادالطبقي،التفاوتذلكفيوساندهاالرأسمالية،مبادئتقويضإلىتهدف

بينراوحتحيثمختلفةصوراًاالشتراكيةأخذتوقد.عشرالتاسعالقرنخاللاألوربية،الدولفيالعمال،
أنفيهالشكومما.العلميةأوالماركسيةباالشتراكيةمروراًاإلصالحية،واالشتراكيةالخيالية،االشتراكية

عاتقهاعلىأخذتقدأنهاخاصةتطوره،فيوساعداالقتصادي،الفكرأثرىقدالمذهبهذامفكريإسهام
  .وعيوبهالرأسماليالنظامنواقصعنالبحث

  االشتراكياالقتصاديالنظامعیوب-2.2

منقبلهماعيوبعالجفيالنظامهذانجحومهماالعيوب،مناقتصادينظاميخلوأنالصعبمن
  :أهمهاومنالنظامهذاتشوبالتيالعيوببعضهناكأنإالنظم،

نوعحدوثإمكانيةوبالتالي،اإلنتاجعلىالعمالتشجیعمنمزیدلضمانالقوميالحافزوجودعدم
ضرورةوكذلكاالشتراكي،النظامظلفيالمشروعأمورإدارةعنالمسؤولينبعضجانبمنالتراخيمن

االشتراكي،النظامظلفيالمشروعاتعنالمسؤولهيالدولةألنضخم،ورقابيإداريجهازتوفير
داخلالعملوتعطيلالروتينيةاإلجراءاتمنمزيدوجودخاللمناإلنتاجتكاليفزيادةإلىذلكويؤدى
  .للدولةاإلداريالجهاز



2007دورة ديسمرب 

    22..................................... عمراني بشير

رغمانهوالواقعالتجربةأثبتتفقد،القومياالقتصادإلدارةالمركزيالتخطیطأسلوبكفاءةعدم
التيالسلطاتأن:أهمهامتعددةعيوبعلىيحتويأنهإالاالقتصادي،التخطيطيحققهاالتيالمتعددةالمزايا
اثبتقدالواقعأنعنفضالًاألكمل،النحوعلىللتخطيطالالزمةالكافيةالمعلوماتتملكالقدالتخطيطتتولى

فإنكذلك.السلطةفيالواحدالحزبلسيطرةويمهدالخانقة،البيروقراطيةمنذيوالًمعهيجرالتخطيطأن
  .القويماالقتصاديوالسلوكوكفاءتهالقومياإلنتاجفعاليةحسابعلىكثيراًيتمكانالتخطيط

واآلالتالمعداتتخلفإلىذلكأدىالذياألمر؛حدیثةإنتاجیةوسائلالستخدامالحافزوجودعدم
فيالكافيةالخبرةعدموكذلكاإلنتاج،جودةعلىسلبيةآثارمنلذلكومااإلنتاجيةالعملياتفيالمستخدمة

بالدولمقارنةاالشتراكيةالدولتنتجهاالتيالسلعجودةضعفكذلك.الخارجيةالتجاريةالعالقاتمجال
وقوىالمنافسةمثلأفكاراًفإنالشامل،االقتصاديوالتخطيطالجماعيةالملكيةوبإحالل.الصناعيةالرأسمالية

االقتصادفيمكاناًلهاتجدالالشخصيالربحوحافزالمواردلتوجيهاألثمانوجهازوالطلبالعرض
المشروعاتتخطيطويتم.بينهاالمتكاملالتنسيقهناكيكونالمشروعاتبينالمنافسةمنفبدالً.االشتراكي

تحقيقالهدفويكوننقدية،وليسماديةعينيةألهدافوفقاًعموماً،المجتمعفيالمواردوتوجيهوتنفيذها
ظامللنأنكماوعيوبه،مزاياهالرأسماليللنظامأنهذامننخلص.الشخصيالربحوليسوإنجازه،اإلنتاج

  .وعيوبهمزاياهاالشتراكي

  السوقاقتصادیات-3

  السوقاقتصادیاتتعریف-1.3

لتحقيقوالطلب؛العرضقوىميكانيكيةعلىتعتمدالتياالقتصاديات،تلكالسوقباقتصادياتيقصد
المتغيراتوجهةلتحديدوالطلب؛العرضقوىفيالمتمثلةالسوقلقوىاللجوءيعنيوهذا.السوقتوازن

قوىحركةيعيقتدخلأيهنالكيكونأندونمنوالطلب،واألسعاراإلنتاجكمستوىالرئيسةاالقتصادية
  .فيهايؤثرأوالسوق

  السوقاقتصادیاتمبادئ-2.3

  :اآلتيالسوقاقتصادياتفيتوافرهايجبالتيالمبادئأهممنفإنعامبشكل

الشروطتوافرتإذاالسوقفيتحققتقدالكاملةالمنافسةحالةإنالقوليمكن:الكاملةالمنافسةمبدأ-أ
  :التالية

الوحدةتستطيعالبحيثاإلنتاجية،أواالستهالكيةاالقتصاديةالوحداتمنكبيرعددوجود-
  .السوقفيالسائدةاألسعارمستوىفيالتأثيرالواحدةاالقتصادية

  .إجرائيةأوطبيعية،تدخالتأوقيودأيدونمنمنهوالخروجالسوقوإلىالدخولحرية-

المتوافرةللمعطياتوفقاًالمختلفة،االقتصادوقطاعاتصناعاتبيناإلنتاجعناصرانتقالحرية-
  .وحدهااإلنتاجعناصرسوقفي

  .السوقفيالمعروضةوالخدماتالسلعتجانس-

نفسه،الوقتفيبالسوقالمتعلقةالمعلوماتكلعلىالحصولعلىاالقتصاديةالوحداتقدرة-
  .نفسهاوبالدرجة

أوجهةأيتدخلومنعالتملكحريةيتطلبالسوقفيالكاملةالمنافسةمبدأسيادةأنسبقمماويتضح
  .السوقفيالسائدةاألسعارمستوىوعلىوالطلبالعرضقوىفيتؤثرأنشأنهامنقيودأيفرض

لمعطياتوفقاًالمناسب،القراراتخاذفياالقتصاديةالوحداتحريةبهويقصد:االقتصادیةالحریةمبدأ-ب
الشهيراالقتصادييرىالخصوص،هذاوفي.السوقنطاقخارجإجرائيةوقوانينلقراراتوفقاًالالسوق،

محالةالستتحققالعامةالمصلحةفإنالخاصة،مصالحهملتحقيقلألفرادالحريةتركتإذاأنه"سميثآدم"
  .مجتمعةالخاصةالمصالحتمثللكونها
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العرضقوىقدرةفيتؤثرأنشأنهامنالتيالتدخل،صوركلمنعبهويقصد:الحكوميالتدخلعدم-ج
يتسببقدممااإلنتاجية،أواالستهالكيةاالقتصاديةللوحداتالمناسبةاإلشاراتتوجيهعنتعيقهاأووالطلب

تحققفإنثمومن.الخاصةمصالحهايحققالالذيالقرار،باتخاذإلزامهافيأوالوحدات،تلكتضليلفي
مناالستهالكية،أواالستثماريةقراراتهافيالحريةاالقتصاديةالوحداتإعطاءيتطلبوالعامالجزئيالتوازن

  .االقتصاديالنشاطفيالدولةمنمباشرغيرأومباشرتدخلدون

دونمنوعناصرهالمختلفةاإلنتاجأدواتلكلاألفرادتملكحريةبهاويقصد:الفردیةالملكیةحریةمبدأ-د
مصالحهتحقيقإلىيسعىالذياالقتصادي،للنشاطالرئيسةالوحدةالفرديعتبرحيثنوعية،أوكميةقيود

  .االقتصاديللنشاطاألساسالمحركتعدالتيالخاصة،

  والرأسمالیةالسوقاقتصادیات-2.3

مرتكزاتهوضعالذيالرأسمالي،للفكرتطبيقيةصورةإالليستالسوقاقتصادياتأنسبقممايتضح
مناالقتصاديالنشاطحركةتفسيرحاولواالذيناالقتصاديين،منوغيرهمامارشالوألفردسميثآدمالرئيسة

مؤسسيأنالرأسماليالفكرعنالحديثعندالحظنافكما.االقتصاديةوالحريةالخاصةللملكيةنظرتهمخالل
التيالمبادئ،منوغيرهااالحتكارومحاربةالحكومي،التدخلوعدمالتملك،بحريةنادواقدكلهمالفكرهذا
النشاطتحكمالتيوالطلب،العرضقوىعملضرورياتمنوتعدالسوق،اقتصادياتفكرةعليهاتقوم

  .االقتصادي

يمثلكماالرأسمالي،الفكرمنطلقاتأهممنواحداًيمثلسميثآدمبهنادىالذيالخفيةاليدمبدأولعل
الوحدةأننجدالحالتينكلتاففي.العامةالمصلحةتحقيقعلىالسوققوىبقدرةللمؤمنينرئيساًمنطلقاً

مصالحهاتحققالتيالمناسبة،االقتصاديةقراراتهالذلك،وفقاًوتتخذ،السوقإلشاراتتستجيباالقتصادية
  .االقتصاديالنشاطفيالدولةتدخلعدمشريطةالعامة،المصلحةتحققمباشرةغيروبطريقةالخاصة،

فيالرشيد،الفرديسعىحيثاالقتصادي،للنشاطالرئيسالمحركالخاصةالملكيةتعدالحالتينوكلتا
تحققالتياإلنتاج،عناصرمنتوليفةألفضلاختيارهخاللمنربحهتعظيمإلىواالستثمار،اإلنتاجمجال
أفضلاختيارإلىاالستهالكمجالفيالرشيدالفرديسعىكماالمنتجة،والخدماتالسلعمنتوليفةأفضل
أنفيهشكالومما.المحدودلدخلهوفقاًاإلشباع،درجاتأقصىلهتحققالتيوالخدمات،السلعمنتوليفة
وسيعملالعامة،المصلحةتحقيقسيكفلالمناسبواالستهالكياالستثماريالقراراتخاذإلىاألفرادكلسعي
التطبيقيةالصورةتمثلالسوقاقتصادياتإن:القوليمكنهناومن.والعامالجزئيالتوازنتحقيقعلى

  .الرأسماليللفكرالمثالية

  واالشتراكیةالسوقاقتصادیات-2.3

لتكوناإلنتاجلعناصرالعامةبالملكيةتناديأنهاالحظنالالشتراكية،المختلفةالصورعنالحديثعند
علىالحصولفياألفرادبحقتناديكماالرأسماليين،لدىوتراكمهااألموالرؤوستمركزمنللحدوسيلة

القيمةفائضفي.الخاصةنظريتهمإلىذلكفياالشتراكيونويستندفقط،اإلنتاجعلىقدرتهميكفلما
عنالحديثعندالحظناكما.الخاصالتملكفيالفردحقبذلكمقيدينالمال،لرأسالعضويوالتركيب

المنافسةلمبدأوفقاًاالقتصادي،القراروحريةالتملكحريةأنالسوقاقتصادياتتحكمالتيالرئيسة،المبادئ
فإنهثمومن.والعامالجزئيالتوازنلتحقيقالالزمةوالطلبالعرضقوىلعملضروريانشرطانالكاملة،

  :القوليمكن

للفكرالمضادالفكريعدالذيالرأسمالي،للفكرالتطبيقيالمجالتمثلالسوقاقتصادياتإن-
  .االشتراكي

منالعديديتضمناألخيرلكوناالشتراكي؛الفكرومبادئالسوقاقتصادياتبينالجمعيمكنالإنه-
اإلنتاجلعناصرالفرديةالملكيةومنعالحكومي،التدخلكحريةوالطلبالعرضقوىعملتعيقالتيالمبادئ،
  .وغيرهما
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  :الخاتمة
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:الثانيالموضوع

للمؤسساتاملواطنلنظرةاجلذريالتغيريبواسطتهاميكناليتالدائمةالعواملمنالدولةأخالقياتتنميةإن

  .ا�تمعشؤونبسرياملكلفةالعمومية

  

  وطريقة تنميتها أل�ا عامل دائم و ذو تطور مستمرالدولةأخالقياتمفهوم

  العموميةؤسساتاملباملواطنثقةيفاملسامهةالعوامل

  العموميةاملؤسساتمهام
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II  

  :األولالموضوع

.1996لسنةاجلزائريالدستورمناآلتيةاملادةعلىعلق

."العموميةالشؤونتسيرييفاملواطننيمشاركةومكانالالمركزيةقاعدةاملنتخبلسا�ميثل":16المادة

  

I-الشكليالتحلیلي

العمومیةالشؤونتسییرفيالموطنینمشاركةومكان،الالمركزیةقاعدةالمنتخبمجلسالیمثل:16المادة

.

:النصموقعطبیعةتحدید-1

.قانونیةطبیعةذوالنص:النصطبیعة-

العامةبالمبادئالمعنوناألولالبابمنبالدولةالمعنونالثالثالفصلمن16المادة:النصموقع-

.2008و2002سنتيوالمعدل1996نوفمبر28استفتاءالجزائريالدستورمنالجزائريالمجتمعتحكمالتي

:المطبعيالبناء-2

واحدةفقرةمنیتكونالنص-

العمومیة:إلى–یمثل:من]1فقرة

:للنصوالنحوياللغويالبناء-3

.التقریریفیدخبريبأسلوبجاءاالنص:األسلوب-

:المصطلحاتشرح-

.األساس:القاعدة

الشؤونإدارةفياستغاللأكثرللحكومةالخاضعةاإلقلیمیةالمحلیةالسلطاتجعل:الالمركزیة

.العامة

.منطقيترتیبومرتبمنظمالنص:للنصالمنطقيالبناء-4
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یجسداناللذانهماالوالئيالشعبيمجلسوالالبلديالشعبيمجلسال:للنصاألساسیةاألفكار-5

الالمركزیة

II-الموضوعيالتحلیل

  :مقدمة

مّیزماكانوٕاذا.بهالمحیطةواالجتماعیةالسیاسیةبالظروفمجتمعكلفيیتأثراإلداريالتنظیمنّ إ

تألیه(معینةمعتقداتنتیجةواحدةیدفيجوانبهاوأنواعهابجمیعالسلطةتركیزظاهرةهوالقدیمةالمجتمعات

تمیزالتيالصفةفإن.ثانیةجهةمنیداهمهاقدخطركلمنوتأمینهاالدولةقوةولضمانجهة،من)الملك

الماليواإلدارياالستقاللوبالتاليالمعنویة،بالشخصیةاإلداریةالهیئاتلبعضاعترافهاهوالمعاصرةالدول

ربطهاتمالمستقلةاإلداریةالوحداتهذهأنّ غیر.مهامهاأداءفي)الدولةأي(مساعدتهابهدفهذاوالدولةعن

.الوصایةنظامبتطبیقالمركزیةباألجهزة

أيلهیعدولمالقدیمة،المجتمعاتعرفتهنظاماإلداریةالمركزیةنظامأنّ هذاكلمنیفهمالأنیجبو

سیأتيكمالمحاسنهنظراكثیرةجوانبفيیطبقزالالالمركزيالنظامبلالمعاصرة،الدولةظلفيتطبیق

  .الالمركزيالنظامجانبإلىالبیان

قراراتتنفیذلهاأسندتالبلدیة،والوالیةهيوالمركزیةتمثلهیئاتإنشاءتممركزیةلالتجسیدو

شؤونتسییرقصدالوالیةمواطنيطرفمنمنتخبةمجالس)البلدیةوالوالیة(الخلیتینهاتینداخلوالمركزیة

  .المجالسهذهفيلتمثیلهمبانتخابهمیقومومنهمنابعینأعضائهاحیثالمواطنین،هؤالء

مجلسالطریقعنالعمومیةهمشؤونتسییرفيالمواطنینمشاركةمدىما:ةالتالییةاإلشكالنطرحومنه

  .؟لالمركزیةقاعدةباعتبارهالمنتخب

:اآلتیةالخطةنتبعالسابقةیةاإلشكالعنإلجابةول

  تجسيد الالمركزية على المستوى المحلي: أوال

  مفهوم الالمركزية و أركانها-1

  مفهوم الالمركزية. 1.1

  أركان الالمركزية. 2.1

  الوالية و البلدية كخليتين أساسيتين في تجسيد الالمركزية -2

  تعريف الوالية و البلدية و مجالسهما المنتخبة. 1.1

  خصائص الوالية و البلدية. 2.1
  تكوين المجالس الشعبية المنتخبة : ثانيا

  المجلس الشعبي الوالئي تكوين-1

  تشكيل المجلس الشعبي البلدي  -2
  اختصاصات المجالس المنتخبة في تسيير شؤون المواطنين: ثالثا

:اختصاصات المجلس الشعبي الوالئي-1

    :اختصاصات يمارس المجلس الشعبي البلدي-2
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  المحليالمستوىعلىالالمركزیةتجسید:أوال
  أركانھاوالالمركزیةمفھوم-1

  الالمركزیةمفھوم.1.1

وتوزیعتفتیتأساسعلىویستندیقومالذيالنظامذلكبأنهالالمركزياإلداريالنظامتعریفیمكن

ومتخصصةمستقلةأخرىإداریةووحداتهیئاتوبینجهةمنوالمركزیةاإلدارةبینالدولةفياإلداریةالسلطات

هذهعلىإداریةوصائیةرقابةوجودمعأخريناحیةمنموضوعيفنيأساسوعلىجغرافيإقلیميأساسعلى

بینالتنسیقعملیةنجاحلضمانواإلداریةوالوطنیةوالدستوریةالسیاسیةالدولةوحدةلضمانوالهیئاتالوحدات

.وٕانجازهاتنفیذهاعملیةوبینالوطنیةوالخطوطالعامةالسیاسةرسم

  الالمركزیةأركان.2.1
:الوطنیةالمصالحعنومتمیزةفریدةمصالحوجود- أ

و)اإلقلیمیة،المحلیة(المصالحبینوفعالحقیقةالموجودالتمایزبهذاواعتدادهالقانوناعترافإن

بالمصالحالمركزیةاإلدارةتكفلحیثكمنالالمركزیةلوجوداألساسيالركنیشكل)المركزیة(الوطنیةالمصالح

.وٕاشباعهاتلبیتهاعلىاألقدرباعتبارهامحلیةلهیئاتالمحلیةالمصالحعنوالتخليالوطنیة

:ومنتخبةمستقلةمحلیةأجھزةوقیامإنشاء-ب

بالتحقیقثمأوالالمعنویةالشخصیةمنحهابواسطةالمحلیةاإلدارةلهذهالقانونياإلدارياالستقاللویتحقق

.المحلیةاإلدارةمسیريباختیاراالنتخابوأسلوبطریقبواسطة

:اإلداریة)الوصایة(للرقابةالخضوع- ج

نظامفيمحدداسیكونبلالمطلقاالستقاللیعنيالالمحلیةاألجهزةواستقاللاإلدارةهذهاالستقاللإن

هیئاتفيوتتجلىالمظاهرفيالرقابةوتكون،السیاسیةالالمركزينظامإلىانتقلناوٕاالاإلداریةالالمركزیة

اإلدارةعنالصادرةوالتصرفاتاألعمالالهیئةتلكفيواألعضاءذاتهاحدفيالالمركزیةاإلدارةفيومجالس

.المبادئوفيالالمركزیة

  زیةكالالمرتجسیدفيأساسیتینكخلیتینالبلدیةوالوالیة-2
  المنتخبةمجالسھماوالبلدیةوالوالیةتعریف.1.1

  الوالیةتعریف- أ

جماعةالإن الوالیة هي ،21/02/2012فيالمؤرخ07-12رقمالوالیةقانونمناألولىالمادةحسب مفهوم 

مركزةلماغیراإلداریةالدائرةأیضاوهيلةستقمالةالمالیالذمةوالمعنویةبالشخصیةتتمتعو لدولةلقلیمیةاإل

  .والدولةاإلقلیمیةالجماعاتین بوالتشاوریةالتضامنیةالعمومیةالسیاساتلتنفیذفضاءالصفةبهذهوتشكلللدولة
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  البلدیةتعریف-ب

هيالبلدیةإن ،22/06/2011المؤرخ في 10-11رقمالبلدیة قانونمناألولىالمادةحسب مفهوم 

العمومیةالشؤونتسییرفيواطنلمامشاركةإطاروتشكللمواطن، امارسةلمومكانلالمركزیةاإلقلیمیةالقاعدة

.  

  :)البلدي و الوالئي(المنتخبمجلسالالتعریف ب- ج

تنوبسنوات لتسیر شؤون المواطنین في البلدیة5من طرف سكان البلدیة لمدة محلیة منتخبةةهیئهو

أنالبالدأواألقالیمأبناءجمیعالمستحیل علىمنكانولما. بهاالمشرعاعترفالتيشؤونهمإدارةفيهمعن

هواالنتخابثمومنعنهم،نیابةینتخبونهبذلك منیقومأنالمتعینمنفإنهمباشرةبأنفسهمالمهمةبهذهیقوموا

.اإلقلیميالعامالمعنويالشخصإرادةعنالمعبرةتكوین المجالسطریقهاعنیتمالتياألساسیةالطریقة

  .سنوات لتسیر شؤون المواطنین في البلدیة5هو هیئة منتخبة من طرف سكان البلدیة لمدة 

رئیسوبلديشعبيمجلسشؤونهاتسییرعلىویشرفالبلدیةیدیر":البلدیةقانونمن15للمادةطبقا

البلديالشعبيمجلسال

، و إن البلديالشعبيمجلسالهومداولةوجهازمنتخبمجلسالمختلفةالبلدیةشؤونإدارةعلىیشرف

:علىتتوفرالبلدیة

.البلديالشعبيلسلمجا:مداولةهیئة-

البلديالشعبيلسلمجارئیسیرأسهاتنفیذیةهیئة-

.البلديالشعبيلسلمجارئیسسلطةتحتللبلدیةالعامیناألمینشطهاإدارة-

  .بهماعموللماوالتنظیمالتشریعإطارفيأعمالهاالبلدیةهیئاتتمارسو 

  البلدیةوالوالیةخصائص.2.1
  خصائص الوالیة- أ

الوالیةتمتازالجزائرياإلداريالنظامفيالمركزیةإداریةووحدةكمجموعةالوالیةنظاموخصائص

:منهاالذاتیةالممیزاتوالخصائصمنبمجموعةإقلیمیةالمركزیةإداریةكمجموعة

المركزیةوحدةأومجموعةولیستوجغرافیةإقلیمیةالمركزیةإداریةمجموعةأووحدةهيالوالیةأن-

الدولةسلطةمنقسطاومنحتالمعنویةالشخصیةواالستقاللمنحتووجدتفقدمرفقیةأومصلحیهأوفنیة

.موضوعيأوفنيأساسعلىولیسأساساجغرافيإقلیميأساسعلى

بینوصلوهمزةحلقةالجزائرياإلداريالنظامفيالمركزیةإداریةومجموعةكوحدةالوالیةتعد-

ومقتضیاتومصالحبینوككلالدولةمصالحعنالمتمیزةالمحلیةالمقتضیاتوالمصالحوالحاجیات

.الدولةفيالعامةالمصلحةاحتیاجات

ووسیلةوحیویافعاالعامالتعتبروتعدالعامةواختصاصاتهاالقانونيونظامهااإلداريبجهازهاالوالیةو

المجموعاتواختصاصاتوظائفبینالتكاملوالتعاونوالتنسیقوتحقیقإقامةفيناجعةمنطقیةفنیة

واالنسجاموعاملوسیلةهيوالوالیةالدولةفيالمركزیةالسلطاتأعمالوبین)البلدیات(المحلیةالجهویة
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صورةالوالیةكانتولذلكالدولةفيالعامةالمصلحةوالجهویةاإلقلیمیةالمحلیةالمصلحةبینالتوازنوالتوفیق

.البلدیةمثلالمطلقةاإلداریةالالمركزیةنظامصورمن

صورةأوضحبأنهاالجزائرياإلداريالنظامفيمركزیةالإداریةوحدةأومجموعةباعتبارهاالوالیةتمتاز-

لنظام الالمركزیة اإلداریة النسبیة و لیست وحدة أو مجموعة ال مركزیة إداریة مطلقة و ذلك ألن أعضاء الهیئة و 

جهاز تسییرها و إدارتها لم یتم اختیارهم و انتقائهم كلهم باالنتخاب و إنما یختار بعضهم باالنتخاب العام 

ة بینما یعین باقي األعضاء و والي الوالیة من قبل السلطات و هم أعضاء المجلس الشعبي للوالی(االقتراع(

مجلس شعبي ،یتولي إدارة الوالیة":اإلداریة المركزیة بمرسوم و هم أعضاء المجلس التنفیذي للوالیة و الوالي

.منتخب بطریقة االقتراع العام و هیئة تنفیذیة تعین من قبل الحكومة و یدیرها والي 

الالمركزیة النسبیة للوالیة اشتراك الدولة باعتبارها وحدة إداریة مركزیة في تحقیق و و یؤكد صفة و طبیعة

انجاز المصالح المحلیة للوالیة و إشباع الحاجات المحلیة لسكان الوالیة و تشارك بذلك الوالیة في أداء الخدمات 

ألعمالامتدادأعمالهاتشكلكزیةالمر جماعةمجردالوالیةلیستو،الوالیةالالزمة للمصلحة الجهویة لسكان

لخدمةعملهاتعكسمنللدولةالمركزیةاإلداراتتمكنإداریةدائرةأیضاهيبل،فحسبالدولةأعمالوالبلدیة

.األكملالوجهعلىالمواطنین

  خصائص البلدیة-ب

:منهاعدیدةبخصائصتتمتعحیثالحدیثةللدولةاإلداريالتنظیمفيمهمةمكانةللبلدیة

.واقتصادیةتاریخیةحقائقعلىمبنیةمشتركةمصالحمواطنیهابینیوجدإقلیمیةمجموعةالبلدیة-

.المعنویةبالشخصیةوتتمتعللقانونوفقاأنشئتالمركزیةمجموعةالبلدیة-

.البلدیةالعمومیةللمصالحالحسنالسیربضمانمكلفةللدولةإداریةمقاطعةالبلدیة-

  المنتخبةالشعبیةالمجالستكوین:ثانیا
  الوالئيالشعبيالمجلستكوین-1

یتشكل المجلس من مجموعة المنتخبین تم إختیارهم و تزكیتهم من قبل سكان الوالیة من بین مجموعة من 

وعلیه فإن المجلس یتشكل فقط من فئة المنتخبین ،المرشحین المقترحین من قبل األحزاب أو المرشحین األحرار

5عضو،بحیث تمثل كل دائرة انتخابیة بعضو على األقل،و ینتخب لمدة 55و 35یتراوح عدد أعضاءه بین 

.سنوات بطریقة االقتراع العام المباشر و السري

  

  

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام اإلنتخابات 01-12رقم قانون االنتخابات من 82طبقا للمادة 

عملیةعنعدد سكان الوالیة الناتجتغیر یتغیر عدد أعضاء المجلس الشعبیة الوالئیة حسب "،المعدل والمتمم

اآلتیةالشروطوضمناألخیرللسكن واإلسكان الوطنياالحصاء 
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نسمة250000عنسكانهاعددیقلالتيالوالیاتفيعضوا35-

.نسمة650000و250001سكانهاعددیترواحالتيالوالیاتفيعضوا39-

.نسمة950000و650001سكانهاعددیترواحالتيالوالیاتفيعضوا43-

.نسمة1150000و950001سكانهاعددیترواحالتيالوالیاتفيعضوا47-

.نسمة1250000و1150001سكانهاعددیترواحالتيالوالیاتفيعضوا51-

  .نسمة1250000سكانهاعددیفوقالتيالوالیاتفيعضوا55-

  البلديالشعبيالمجلستشكیل -2

یتشكل المجلس الشعبي من مجموعة منتخبین یتم اختیارهم من قبل سكان البلدیة بموجب أسلوب االقتراع 

العام السري المباشر وذلك لمدة خمس سنوات ویختلف عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي بحسب التعداد 

.01-12قانون االنتخابات رقم من 79السكاني للبلدیة وهذا حسب ما جاءت به المادة 

.نسمة10.000عنسكانهاعددیقلالتيالبلدیاتفيأعضاء13-

.نسمة20000و10000بینسكانهاعددیتراوحالتيالبلدیاتفيأعضاء15-

.نسمة50000و200001بینسكانهاعددیتراوحالتيالبلدیاتفيعضو19-

.نسمة100000و500001بینسكانهاعددیتراوحالتيالبلدیاتفيعضو23-

.نسمة200000و1000001بینسكانهاعددیساويالتيالبلدیاتفيعضو33-

.200001یفوقأوسكانهاعددیساويالتيالبلدیاتفيعضو43-

  المواطنینشؤونتسییرفيالمنتخبةالمجالساختصاصات:ثالثا

والتسییر المحليستوىلماعلىقراطیةیمالدمارسةلمؤسساتي لمااإلطارنتشكالو الوالیة بما أن البلدیة

خیارات حولواستشارتهمبشؤونهمواطنلمإلعالم االتدابیركلالبلدي یتخذالشعبيلسلمجالجواري، فإن ا

.القانونهذافيالمحددةالشروطحسبواالجتماعیة والثقافیةاالقتصادیةوالتنمیةالتهیئةوأولویات

.تاحةلمااإلعالمیةوالوسائلالخصوص الوسائطوجهعلىاستعمالاللمجاهذافيكنیمو 

:اختصاصات المجلس الشعبي الوالئي-1
تشمل اختصاصاتھ جمیع أعمال التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة و الثقافیة و تھیئة إقلیم الوالیة و حمایة 

:البیئة،حیث المجاالت التي یتداول فیھا

التجھیزات التربویة و التكوینیة،النشاط االجتماعي و ،االقتصادیة األساسیةالفالحة و الري،الھیاكل 
.الثقافي،السكن

.واطنلماأمامالسنويعن نشاطهتقدیم عرضالوالئي الشعبيلسلمجاكنیمكما 
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كنیمو . البلدیةوكذا القراراتالبلديالشعبيلسلمجامداوالتعلى مستخرجاتاالطالعشخصكلكنیمو 

  .نفقتهعلىجزئیةأوكاملةمنهانسخةعلىمصلحة الحصولذيشخصلكل

:یمارس المجلس الشعبي البلدياختصاصات -2

مجلسالیكلفحیث اإلقلیمشؤونمنمختلفةجوانبتمسكثیرةصالحیاتالبلديالشعبيمجلسالیمارس

بعینأخذاالبعیدأوالمتوسطأوالقصیرالمدىعلىینفذالبلدیةیخصتنمويمخططبوضعالبلديالشعبي

علىللمعلوماتبنكهناكأنالمهمةبهذهللقیاممجلسالیساعدوماالوالیةومخططالحكومةبرنامجاالعتبار

.بالوالیةالمتعلقةوالعلمیةاالجتماعیةواإلحصاءاتوالمعلوماتالدراساتكافةیشملالوالیةمستوى

النصوصمجموعمراعاةمعللبلدیةالعمرانيالنسیجرسمالبلديالشعبيمجلسالیتولىأخرىجهةومن

اعترفاألساسهذاوعلىالعقاریةبالتشریعاتالمتعلقةالنصوصوخاصةالمفعولالساریةوالتنظیمیةالقانونیة

العملیاتههذوخضوعالعقاریةللتشریعاتالبناءعملیاتمطابقةمنللتأكدالدائمةالرقابةبممارسةللبلدیةالمشرع

.القانونحددهاالتيالرسومتسدیدمعبالبلدیةالتقنیةالمصلحةمنمسبقلترخیص

  
:خاتمة

خاللمنالمحلیة بأنفسهمحاجاتهمیشبعوابأناإلداریةالوحدةأبناءإلىیعهدأنهوالمحلیةاإلدارةفجوهر

المحلیةالمجالسقیامفكرةاألول یدعمالفریق :فریقینإلىآرائهمفيانقسمواقدالفقهاءأنالشك .انتخابهایتمهیئة

نظامتالءمهواآلخرواألمرالمحلیة،استقالل المجالسمعنىتكریسهوبذلكوحجتهماالنتخاب،أساسعلى

.بنظام االنتخاباألخذیؤیدالذيالدیمقراطیةمبدأمعاالنتخاب

أنویمكنالزًمایعتبر شرًطاالالمحلیةالالمركزیةنظامتطبیقحالةفياالنتخابمسألةأنیرىمنوهناك

المحلیةلإلدارةالسیاسيخرًقا للهدفیمثلقدمبرراتهبكلالرأيهذاأننرىونحن .التعیینخاللمنذلكیتم

القادرغیرالقاصردائرةفيویبقیهاالمجتمعات المحلیةاختیاروحریةاالستقالليالجانبیسلبحیث،عامبشكل

اإلدارةنهجفيتعزیزهاالواجبالدیمقراطیةحاالتأساسیة منكحالةعنهوتنوبتمثلهمحلیةقیاداتإفرازعلى

.المحلیة

وحثهمواطنلماتحفیزإلىتهدفالتيالمحلیةمالئم للمبادراتإطاروضععلىالمنتخبلسلمجایسهر

.معیشتهمظروفوتحسمشاكلهمتسویةفيشاركةلماعلى
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:الوالئيالشعبيمجلسالمداوالت-3

دعوىتوجهمجلسالفياألعضاءأغلبیةحضورعدمحالفيومجلسالأعضاءأغلبیةبحضورتتمو

األعضاءعددكانمهمااجتماعهیعقدأنمجلسللیمكنأیام،حینئذثالثةبعداجتماعلعقدلألعضاءثانیة

.الحاضرین

:التالیةللقواعدالوالئيالشعبيمجلسالمداوالتتخضعو

:حالتینفيإالالشعبیةللرقابةضماناعالنیة،مجلسالمداوالتتكون-أ

.الوالئیینللمنتخبیناالنضباطیةالحالةفحص-

.العامالنظاموباألمنالمرتبطةالمسائلفحص-

فيالتساويعندالرئیسصوتترجیحمع،لألعضاءالمطلقةباألغلبیةالمداوالتعلىالمصادقةتتم- ب

تليالتيالثمانیةاألیامخاللالمداولةمستخلصیعلنو،مجلسالاجتماعاتجمیعالواليیحضرواألصوات،

.الوالیةمقرفيالجمهورإلعالمالمخصصبالمكانالدورة

:الوالئيالشعبيمجلساللجان-4

مؤقتةكانتسواءالوالیةتهمالتيالمسائللدراسةمتخصصةلجانتشكیلالوالئيالشعبيمجلسللیمكن

واالجتماعیةالشؤونوالتجهیزوالعمرانیةالتهیئةوالمالیة،واالقتصادیةالمجاالتفيدائمة،خاصةأو

.الثقافیة

  

  

البلديالشعبيمجلسالدورات-2

مرةكلفياستثنائیةدورةفيیجتمعأنویمكنأشهرثالثةكلعادیةدورةفيإلزامیامجلسالیجتمع

األعضاءعددثلثمنأوالواليمنبطلبأوالرئیسمنبدعوةسواء,ذلكالبلدیةالشؤونفیهاتتطلب

النصاببلوغلعدممجلسالیجتمعلموٕاذااألعضاءأغلبیةالجلساتیحضرحینالمداوالتمجلسالویبدأ

الثالثاالستدعاءبعدتتخذالتيالمداوالتتكونبینهمااألقلعلىأیامثالثةبفارقمتتالییناستدعائینبعد

.الحاضرینعددیكنمهماصحیحة
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الصددهذاوفيمجلساللجلساتالمواطنینحضورإمكانیاتیعنيوهذاعلنیةمجلسالجلساتوتكون

أنغیرالمداوالتقاعةداخلمالئمةأماكنتخصیصأجلمناإلجراءاتكلبأخذملزمونالبلدیاترؤساءفإن

.والتداولالنقاشفيبالتدخلالحقیعطيالالحضورهذا

المداوالتسیرحسنالرئیسویتولىمعلقةجلسةفيالمداولةیقررأنمجلسللكذلكویمكن

:البلديالشعبيمجلساللجان-3

البلدیةتهمالتيالمسائللمعالجةمؤقتةأودائمةلجانأعضائهبینمنالبلديالشعبيمجلسالیؤلف

.مجلسالبمداوالتاللجانوتشكل

-:هيدائمةلجانثالثوهناك,مجلسللالسیاسیةالمكوناتیعكسنسبیاتمثیالتشكیلتهاتتضمنأنویجب

.والثقافیةاالجتماعیةالشؤونلجنة- .والتعمیرالعمرانیةالتهیئةلجنة–.والمالیةاالقتصادلجنة

.مهمتهفيمجلسالمساعدةأجلمنوالدراسةللتحضیرأجهزةاللجانهذهوتعتبر

ویكون.أعمالهافيالمشاركةیمكنهمالمحلیینالمنتخبینغیرمنأشخاصاأنفيتكمناللجانهذهومیزة

.وآرائهممساعدتهمبتقدیمالبلدیةوسكانالمختصینواألشخاصللموظفینیسمحماوهذااستشاريصوتلهم

البلديالشعبيمجلسالصالحیات-4

  

:خاتمة

تعتبرالتيالالمركزیةجودمنبالرغملهاتابعةأنهاأيالدولةمنیتجزأالجزاءاالمحلیةالجماعاتتعتبر

والهیئاتالدولةفيالمركزیةالسلطاتبیناإلداریةالوظیفةتوزیعتعنيوالتياإلداريالتنظیمأسالیبمنأسلوبا

النشاطلتوزیعكیفیاتوالالمركزیةالمركزیةمنكلوتمثلإداریةرقابةتحتمهامهاتباشرالتيالمنتخبةاإلداریة

.بالدولةاإلداریةوالهیئاتاألجهزةمختلفبین
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:الثانيالموضوع

1996دستور:اآلتيةاملادةعلىعلق

."اإلداريةالسلطاتقراراتيفالطعنيفالقضاءينظر":143المادة
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II  

  :األولالموضوع

تتجهزأنعليهاوجبذلكإجناحأجلومنالسوق،اتياقتصادإىلالتحوليفاملخططةاالقتصادياتمنالعديدشرع

.املناسبالدورالدولةتلعبأنعلىوالعملالضروريةباملؤسسات

حتولكذاواالنتقاليةاملرحلةخصائصإبرازمعالفكرةهذهناقش

.التوازنات،التنظيم،الضبط:ـكناسبةاملمفاتيحالكلماتاستعمل،للدولةاالقتصاديالدور

  

:الثانيالموضوع

مفاتيحالكلماتاستعملالدوليةاملاليةباملؤسساتيستنجدمدينبلدإطارضمناهليكليالتعديلتطبيقكيفياتناقش

."واشنطنإمجاع"،الديناحتمالعلىالقدرةالتثبيت،التوازناتالتنظيم،،الضبط:ك
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II  

:األولالموضوع

التطوراتأن""لباردةااحلرب""�ايةمنذالدويلالنظامعلىطرأتاليتللتحوالتتقييمهميفاحملللنيبعضيعتقد

وترقيةاإلنساينللتقدمحقيقيةفرصمنختلوالكذلكفهيالدولسيادةوجهيف�ديداتطيا�ايفكانتإناحلالية

.الشعوب

.وناقشحلل

:الثانيالموضوع

يفهلااملسطرةاألهدافحققتقداملتحدةاألمممنظمةأناعتبارميكنالدوليةالعالقاتجماالتمنجمالأييف

.ميثاقها؟
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7، 6، 5دورة   
2009نوفمبر 
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II  

  :األولالموضوع

العموميةللمؤسساتاملواطنلنظرةجذريلتغيريأساسياشرطاتشكلالدولةثقافةأوالدولةأخالقياتتنميةإن"

"شؤونهبتسيرياملكلفة

.املقولةهذهوناقشحلل

  :الثانيالموضوع

علىالردوقدرةاإلصغاءقدرة:ومتكاملتنيمتضامنتنيولكنهمامتميزتنيقدرتنيعلىاإلدارةفعاليةتعتمد

.ا�تمعاهتمامات

ينبغياليتوالوسائلاالجتماعياحلواروتنميةالتنظيمحيثمناملختلفةمقتضيا�اوبنيالفكرةهذهناقش

.ومردوديتهاالعموميةاخلدماتجودةمنللرفعجتنيدها
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:واحداموضوعاعالج
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II  

  :األولالموضوع

.1996لسنةاجلزائريالدستورمناآلتيةاملادةعلىعلق

.القانونيضمنهاإلدارةحتيزعدم:23املادة

  :الثانيالموضوع

بالواليةاملتعلق1990أفريل7يفاملؤرخ09-90القانونمناآلتيتنياملادتنيعلىعلق

.الوالئيالشعيبلسا�مداوالتعنتسفراليتالقراراتالوايلينفذ:83املادة

علىزيادةاحلكومةقراراتويتخذ.الواليةمستوىيفاحلكومةومندوبالدولةممثلهوالوايل:92املادة

  .الوزراءمنوزيركلمنيتلقاهااليتالتعليمات
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واحداموضوعاعالج
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II  

  :األولالموضوع

جمموعةمنهاتستفيدأ�اإذ.العاملاقتصادياتكلعلىومتباينةهامةتأثرياتالراهنةاالقتصاديةالعوملةملوجةإن

العوملةوأنسنةضبطبضرورةللمطالبةأصواتارتفعتالتأثرياتهذهوإزاءأخرىجمموعةحسابعلىالدولمن

  .ذلكناقش.االقتصادية

  :الثانيالموضوع

-املاكروالتأثرياتعلىمعتمداالفكرةهذهناقش.الدولةنشاطآلياتأهممنالعموميةالنفقةترشيديعترب

.املواردبندرةيتميزاقتصاديوضعيف)فعال-كلفةمبدأ(فعالعموميتسيريعناملرتتبةاقتصادية
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:واحداموضوعاعالج
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II  

  :األولالموضوع

العوملة؟ضغوطاتمواجهةيفوفعاالمقبوالبديالتشكلاإلقليميةالتجمعاتبأنتعتقدهل

  

  :الثانيالموضوع

الساحةعلىوتأثريهامادولةمسعةحتدداليتهيوحدهاالقوةعوامل"بأنالقائلةالفكرةلكتوحيمباذا

؟"الدولية
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30، 29، 28دورة 
2010أكتوبر 
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:واحداموضوعاعالج

  

:األولالموضوع

Marshallلوهان،ماكمارشالالكندياالجتماععالمكتب Mcluhanبدایةفي

إلىلنرحلالمطبعةمكتشفGutenbergجوتمبارمجرةغادرنابأننا"مفادهماالستینیات،

Guglielmoماركونيمجرة Marconiإلىإشارة،األمواجحقلفيبتجاربهاشتهرفیزیائي

.)المطالعة(الكتابنهایةأجراسدقتقد)آنذاكالتلفزیون(البصریةالسمعیةالوسائلأن

.الرقمیةالثورةاسمعلیهیطلقماالیومیشهدوعالمناالمقولةهذهصحةفيرأیكمفما

:الثانيالموضوع

عندماوالمهنیةالقیمأنذلكمرجعیا،اجتماعیانموذجاالمجتمعاتمعظمفياإلدارةتشكل

  .العاموالمرفقالدولةثقافةتنمیةفيمستمرةبصفةتساهملها،الممثلةاالجتماعیةالفئةتتقاسمها
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II  

  :األولالموضوع

Marshallلوهان،ماكمارشالالكندياالجتماععاملكتب Mcluhanبأننامفادهماالستينيات،بدايةيف

Gutenbergجومتبارجمرةغادرنا Guglielmoماركوينجمرةإىللنرحل(املطبعةمكتشف) Marconi

أجراسدقتقد)آنذاكالتلفزيون(البصريةالسمعيةالوسائلأنإىلإشارة)األمواجحقليفبتجاربهاشتهرفيزيائي)

.(املطالعة(الكتاب�اية

.الرقميةالثورةاسمعليهيطلقمااليوميشهدوعاملنااملقولةهذهصحةيفرأيكمفما

  

:الثانيالموضوع
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II  

  :األولالموضوع

.املنتخبةا�السيفمتثيلهاحظوظبتوسيعللمرأةالسياسيةاحلقوقترقيةعلىالدولةتعمل

.وناقشحلل

  

:الثانيالموضوع

.العامالنظامعلىاحلفاظواملواطنحقوقمحايةالعام،الصاحلبتحقيقالتنفيذيةللسلطةكجهاز،اإلدارةتضطلع

.ناقشوحلل

  

    



2010أكتوبردورة 

    64..................................... عمراني بشير

0303

I  

  

  



2010أكتوبردورة 

    65..................................... عمراني بشير

II  

  :األولالموضوع

.السوقاقتصاديفالدولةتدخلمسألةحولالنقاشبعثبإعادة2008لسنةاملاليةاألزمةمسحت

.االقتصاديفالدولةلتدخلؤيدوناملواللرباليونبشأنهيتعارضالذيالنقاشعناصرأهمهيما

:الثانيالموضوع

.إنعاشسياسةأول2001سنةيفاجلزائرياالقتصادعرف

؟اجلزائرياالقتصادسجلهااليتالنتائجهيما؟عامةآثارهاهيما؟اإلنعاشسياسةعرف
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II  

  :األولالموضوع

؟مالدولةاخلارجيةالسياسةوالداخليةالسياسةبنيالعالقةرأيكميفهيما

:الثانيالموضوع

  التعاون؟علىمبنيةمقاربةعلىمؤسساوشامالإاليكونأنميكنهالالدويلاألمنأناألحيان،منكثرييفجيزم

.ناقش
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Epreuve de langue française:

  

  :عنوانتحتنصدراسة

: Sauver la civilisation
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I  

:األوللموضوعا
ألربعاألفضليةعادةتعطىالعموميةالخدماتلتحسيناقتراحهايتمالتيالتدابيرضمنمن

:منها

.العموميةالخدماتمناالستفادةظروفتحسين-

.النزاعاتفصلفياإلسراع-

.اآلجالأقربفيتطبيقهاإلىوالسعيالنصوصعددمنالتقليص-

.اإلدارةسيرحولرأيهعنالتعبيرعلىالمواطنتشجيع-

التدابير؟لهذهمناسباترونهالذيالمضمونهوما

  

:الثانيالموضوع
البصرية؟السمعيةالتقنياتتطورأماممستقبلرأيكمفيللكتابةهل
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II  

  :األولالموضوع

  

  :المقدمة

في إطار ممارسة الدولة لوظيفتها، تتكفل بتقديم الخدمات العمومية ، خاصة األساسية منها لجميع 
الخ ، وكذلك خلق ... دون تمييز وال إستثناء ، كخدمة التعليم والصحة واألمن والحماية والرعاية  المواطنين

المناخ المالئم في تسيير وتحسين الحياة اليومية للمواطن، تجسيدا لسياسة التضامن اإلجتماعي في رعاية 
.الدولة لمواطنيها

العامةاإلدارةبينتجمعالتيرابطةالبتلكالمدنيةالخدمةأوالعامةالخدمةمصطلحويوحي
الجهاتطرفمنلألفرادالمختلفةالحاجاتوإشباع، الرغباتتلبيةمستوىعلوالمواطنين ،الحكومية

  . العامةاإلدارية والمنظمات

، المساواةتتجلى في ها نشاطاتعملية تسيير من جانب  ز الخدمة العموميةيمعايير تميو بما أن 
و التي  معيار التضامنو الفعالية ، الطبيعي االحتكار، الشمولية، مجانية النسبية، الالتطور، االستمرارية

تجعل من ضرورة تحسين اإلدارة ألدائها في تجسيد خدمات فعالة تتماشى وطموحات المواطن نطرح 
 لتحسينإلدارة التي تقوم بها اما أهمية الخدمة العمومية و ما هي التدابير األساسية : اإلشكالية التالية

  .خدماتها؟

  :ولإلجابة على اإلشكالية نتبع الخطة اآلتية

  
العمومیةللخدمةالمعرفیةاألطر: أوال

العمومیةالخدمةماھیة- 1
العامةالخدمةوأنواعنظم- 2

وتدابیر تحسینھاالعامةالخدمةأزمة: ثانیا
  الدولةدورتراجعووالفعالیةاألداءضعفبین - 1
  :تدابیر تحسین الخدمات العمومیةمدى أھمیة - 2
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العمومیةللخدمةالمعرفیةاألطر: أوال

  العمومیةالخدمةماھیة- 1

الخدمة العمومية هي كل نشاط تتواله الدولة بنفسها أو يتواله فرد عادي أو هيئة تحت توجيهها 
  :هاأن اورقابتها وإشرافها ومن خصائصه

 الناستوجه نفعه إلى جميع  

عمل باستمرار وانتظامت  

نشط لغير هدف الكسبت  

كعملية وكنظامالعامةو نتعرض لتعريف الخدمة

كعملیةالعامةالخدمةمفھوم. 1.1

عمليات ذاتتمثلانهأعلىالعامةأو، الحكوميةالمنظماتتقدمهاالتيالخدمةاعتبارأنيمكنحيث
أنيمكنأنواعهناك ثالثةفانللمدخالتوبالنسبةومخرجات،وتشغيلمدخالتعلىتنطوي، تكامليطابع

:وهيالمطلوبةالخدمةإلنتاجالتشغيلعملياتعليهاتجري

أي عندما، العامةالخدمةعملياتفيالمدخالتأنواعأحدالخدمةطالبالمواطنيمثلإذ:األفراد/ أ
العالجفإن عمليات، المستشفىإلىمريضيدخلعندماذلكمثال. بذاتهالمواطنعلىالعملياتهذهتؤدي

مثل، العامةمختلف الخدماتعلىاألمرهذاويجري، بذاتهعليهتجريالصحيةالخدماتومختلفوالوقاية
.األمثلةمنوغيرهاوسفرهم، األفرادمحاكمة

عملياتأنواع فيأحدهيواألشياءالمواردمختلفتصبحأنيمكنحيث:الموارد المدخالت/ ب
علىوليس، األشياءإجراؤها علىيتمالتيالخدمةعملياتأي؛العامةالمنظماتمنالمقدمةالخدمة
المختلفةالعامةوالخدمات، مرور السياراترخصخدماتمثل، المملوكةاألشياءعملياتوتسمى، األفراد

.الحديديةالسككخطوطفي

تشغيلعملياتعليهاويطلقالعامةالخدمةعملياتفيالمدخالتأنواعأحدتمثل :المعلومات/ ج
المعلوماتتكنولوجيافيللتطوركمحصلة ،العامةللخدمةالحديثالجانبالنوعهذاويعكس، المعلومات
البحوثمراكزفيالبياناتتشغيلوعمليات، مراكز المعلوماتفيالبياناتتحليلخدماتمثل، واالتصال

.والجامعات

  كنظامالعامةالخدمةمفھوم. 2.1

:منيتكونكنظامالعامةالمنظماتتقدمهاالتيالخدمةإلىالنظريمكنالنظممفهوممنانطالقا
:يليماتشملمختلفةأجزاء

مدخالت الخدمةعلىالتشغيلعملياتتتمالنظامهذاالخدمة وفقإنتاجأوتشغيلعملياتنظام-
  بالخدمةالعناصر الخاصةإلنتاج

للخدمة،النهائيالتسليمثمالخدمة،لعناصرئينهاتجميعيتمالنظامهذاووفقالخدمة،تسليمنظام-
:شكلينالعامة كنظامالخدمةمفهومويتضمن. الخدمةطالبللمواطنوإيصالها

)المواطن( الخدمةلمستقبلمنظورةأومرئيةعامةخدمة-

الدراساتبعضأنالفني غيرالخدمةجوهرعليهاويطلق،منظورةغيرأومرئيةغيرعامةخدمة -
وتعبير،الخدمةنظامفيالمنظورةالمرئية، أولألجزاءبالنسبةاألماميالمكتبتعبيراستخدامإلىتميل

  .المنظورغيرأوالمرئيةغيرلألجزاءالخلفي، بالنسبةالمكتب

العامةالخدمةوأنواعنظم-2
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المعاصرة إلىتمعاتلمجالدىالوظيفةمجالفيبهمعمولهوكماالعامةالخدمةنظمتقسيميمكن
:نظامين

المفتوحةالعامةالخدمةنظام. 1.1

، لهاالفردإعداديتممجتمعية،أي مهمةمثلانهبأالوظيفةإلىالمفتوحالنظامفيالنظريتمحيث
باستقطابالنظامهذاوفقالعامةأو المنظماتالمؤسساتتقومو، العمليةحياتهطوللممارستهاويتفرغ

لمتطلباتتبعاالعاملينتعيينيتمحيث، تجاريةزراعية،، اقتصادية( الخدمةلنوعوفقاالعاملينمنعدد
.للمؤسسةالهيكل التنظيميفيمحددةخدمةتقديمبغية، الحقيقيةالعمل

الشروط الواجببتحديدتقوماألفرادتوظيفقبلالعامةالخدمةمنظماتأنهوبالذكرجديرهووما
منالحددفتهة، تهالمتشاالوظائفبينمقارنةإجراءجانبإلى، العامةللوظائفالمرشحينفيتوفرها

خاصكتيبفيكل وظيفةمهامتدونحيث، االختصاصاتفيوالتضاربالمسؤولياتفياالزدواجية
).المهامكتيب(يسمى

:فيتتمثلالخصائصمنبجملةالمفتوحةالعامةالخدمةنظامويمتاز

:خاللمنذلكيظهرإذ:البساطة -أ

هذا نفقاتوتحمل، أنفسهمإعدادعليهميتوجبالذينالموظفينإعدادفيجهداالمنظمةتبذلال-
اإلعداد

هو الموظف( بغيرهاأوتدريبيةبدوراتسواء، العملأثناءالتدريبعناإلدارةمسؤوليةال-
:على اآلتيالمفتوحالخدمةنظاموفقالمنظمةمسؤولياتتنصحيث، )بنفسهمستواهتحسينعنالمسئول

الدوامعلىصالحاالتقويمهذاعلىواإلبقاءوتقييمهاالوظائفتصنيف-

من والتأكد، الخاصةالمؤسساتتمنحهاالتيبالرواتبومقارنتها، الرواتبحولدراساتتقديم-
المنظمةتحتاجهمالذينللموظفينالرواتبهذهاستقطابمدى

، إليها قائمةالحاجةتعدلمالتيالوظائفوإلغاء، التخليفياإلدارةحريةتترجم:النظاممرونة - ب
واستعداداته، مع ميولهتتناسب، أخرىوظيفةعلىيبحثللموظف،كيحريةهامشالنظامهذايعطيكما
.أكبرعائدالهتضمنأو

:التاليةاالعتباراتمنالنظاماقتصاديةتنبع: النظاماقتصادية-ج

العناصر مناالستفادةحقلإلدارةكما، للعملالحقيقيةاالحتياجاتوفقتتمالوظيفةفيالتعيين-
اإلعداد والتدريبالتزاماتاإلدارةتتجنبوبذلك، األخرىالقطاعاتفيإعدادهايتمالتي، المتخصصة

األخرى القطاعاتفيغيرهمعنالحكوميينالعاملينتميزوعدم، تمعلمجاعلىاالنفتاحعنصر-
وذهنيةما،نظامالعامةبالمنظماتالعمليتطلبانهفيفتكمنالعامةللخدمةالمفتوحالنظامعيوبأما

وجودإلى افتراضيةإضافة، الخاصةالقطاعاتفيالمطلوبةالمهاراتعنتختلفمهاراتو، خاصة
، العامةللمنظمةوتضمن توفيرهم، مؤهلينموظفينبإعدادتقوم، التخصصاتمختلفتشملتعليميةأنظمة

دفته، العامالقطاعمعإطار متكاملفيالخبراتيتبادل، متطورخاصقطاعلوجودحاجةهناكوبالتالي
.المهاراتوتنميةالخبرةنقل

  المقفلةالعامةالخدمةنظام. 2.1

التدريبواستمرار، بالعملقبل التحاقهمالموظفينإعدادبعملياتغالبااإلدارةتقومالنموذجهذاوفق
العامةالقاعدةأنكما، االستعداداتو اكتشاف، القدراتوتنميةالمهنية،المستوياترفعبغيةالعملأثناء

الحقوقفيتوازنضمناإلدارةمععمل الموظفاستمراريةهيالعامةالخدمةفيالمقفلللنظام
:كالتاليهماعلى محورينالمقفلةالعامةالخدمةنظامويرتكز. والواجبات



2013فرباير  2و  1جانفي و  31دورة 

    76..................................... عمراني بشير

المنظمات فيالعاملينمختلفألوضاعمحددةقانونيةقواعدمجموعةهو:الموظفینقانون-أ
على قواعدينطويالموظفينفقانون، األخرىالقطاعاتفيالموظفينعنيتميزونتجعلهم،الحكومية

أيضاكما يحدد، المختلفوالمعنوية، الماديةوالمنافعواإلجازات، الماليةوالمعاملة، بالتعيينخاصة،تتعلق
منشرطأيالخاصة بإهمال، الجزائيةاإلجراءاتومختلف، موظفلكلالعامةوالواجباتالمسؤولياتكل

.العامةالخدمةفيالعملشروط

أجل شغلمنفيهالفردالتحاقيتمالعامةللخدمةالمفتوحالنظامكانإذا:متمیزةوظیفیةحیاة-ب
استنادا، استخدام عاملعلىاإلدارةموافقةخاللمنوفقهالتوظيفيتمالمقفلالنظامفإن، محددةوظيفة

طوليقدمهأنوما يمكنالمنظمة،خدمةفيتواجدهأثناءمنهينتظربماتتعلق، االعتباراتمنالعديدإلى
:وهيالمميزاتعلى بعضالمقفلةالعامةالخدمةنظاميقوم. كثيرةلوظائفأدائهخاللمنحياته

أهدافهاوتفهماإلدارةمعالتجاوبعلىالقادرينالموظفينعلىالحصولإمكانية-

العامةبالمصلحةوااللتزامالشعورأي، لديهمالوظيفيالحسوتنمية، الموظفينرعاية-

دون ، البشريةالعناصرمناتهاحتياجاكلعلىتحصليجعلهااإلدارةلدىوالتدريباإلعداد-
.السائدالتعليمنظام، العملسوقمثلخارجيةعناصرعلىاالعتماد

:اآلتيفيإجمالهايمكنالنظامهذاعيوبأما

الهياكل فيالتعقيديضفيمما، والعالقاتوالترقياتالوظائفترتيببعملياتاإلدارةقيامصعوبة-
.اإلدارية

)الموظفإنتاجية( والخاصالعامالقطاعبينومقارنتها، اإلنتاجيةحجمقياسإشكاالت-

على والقضاء، اإلتكاليةو، الخمولكثرةإلىالعادةفيتؤديللعاملينواالمتيازاتالحقوقكثرة-
التي تحتاجهاوالخبرات، للكفاءاتاتهاستقطاوإمكانية، الرواتبإشكاالتمعواالبتكار،التجديدعنصر

نظام الخدمةعلىيالحظماأنحيث، المقفلةالخدمةلنظامآخرنموذجااألفرادشؤونإدارةاإلدارة وتمثل
، التعليم( التقليدية الحكوميةالمرافقفيللمستخدمينالعامالموظفصفةمنحههو، فرنسافيالعمومية
صفةشملت، مؤسسات اإلدارةتطورعنالناتجةالجديدةالنشاطاتبعضظهورمعو، ..)األمن، الصحة

فيالقياديةالوظائفذويوتختص منهم، االقتصاديبالنظامعالقةذاتوظائففيالعاملينالعامالموظف
.المؤسسات االقتصاديةفيالعاملينمنغيرهمدون، المؤسساتهذه

  وتدابیر تحسینھاالعامةالخدمةأزمة: ثانیا

  الدولةدوروالفعالیة وتراجعاألداءضعفبین -1

عرقلت سيرتحدياتمثلتاألسباب،منجملةإلىالعموميةللمرافقاألساسيالدورتراجعيعود
فيتأثيرهاوتبيين مدى، األسبابهذهضبطمحاولةفيالباحثينمنالعديداجتهدوقد، العامالمرفقوكفاءة
:األسباب التاليةالىالعموميالتسييرأزمةيرجعمنفهناكوبالتاليالعمومية،الخدمةأزمة

والفعالیةاألداءضعف. 1.1

منفالعديد، العموميةو القطاعاتالمرافقكفاءةأداءرفعضرورةالىالعواملمنالعديددفعت
واالقتصاديةالحياةفيالدولةمستوى تدخلعلىجذرياتغييراعرفتقدالناميةوحتىالمتقدمةالدول

العموميالقطاعكفاءةعدمإلىبالنظرالنتائج المطلوبةيحققلمذلكأنغير، التقليصباتجاهاالجتماعية
.المتاحة. الموارد استخدامكفاءةو، األداءمستوىحيثمن
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الدولة،ماليةأزمةالىإضافة، العولمةوكذا، الحديثةواالتصالالمعلوماتتكنولوجيالعبتوقد
ورفعالى تبنيالعموميالقطاعدفعفيأساسيادورا، الليبراليالفكروتجديد، التسييرفيالجديدةواألنماط

.هذا القطاعتسييرعلىأدخلتالتياإلصالحاتخاللمن، لهالمتاحةالموارداستخدامكفاءة

  

الدولةدورتراجع. 2.1

و، القضاءو، الخارجيالدفاعواألمن،خدماتتأمينطابعيأخذكثيرةلعقودالدولةدوركانلقد

منتصفمنوابتداء، 1780سنةمعالمصطلح كانلهذااستعمالأولو، الحارسةبالدولةيعرفماهو

:يليماعلىيشملدورهاأصبححيث، واالجتماعيةاالقتصادية االتلمجافيالدولةتدخلتزايد19القرن

للمجتمع األساسيةالخدماتتوفير-

االقتصاديللنشاطالمنظمةالعامةالقواعدوضع-

التعاقداتواحترامالحقوقلحمايةقضائينظاموضع-

الضرائبفرض-

الىتعود بوادرهااتهاقتصاديافيحادةأزمةالمتقدمةالدولمنكثيرعرفتالسبعيناتمنتصفومع
مثلتإذ، النتائج المنتظرةتحققلمالمطبقةالسياساتأنإالاإلصالحاتكلمنوبالرغم، الستيناتايةنه

، المرحلةتلكفيالفكر الرأسماليتجديدعمليةبروزفي، المفكرينأغلبلدىحقيقيةأسبابااألزمةعوامل
المهاممختلفعلىآثارمنوما تركه، الدولةدورتعاظمأنمنالفكريةالرؤىبعضانطلقتحيث

.الغربيةالدولاقتصادياتوصلت إليهاالتياألزماتتفاقمفيرئيسياسبباكانقد، واألنشطة

، تكاليف الصفقاتنظرية، العموميةاالختياراتكنظريةاللمجاهذافيجديدةنظرياتصيغتلقد
كانتو، الدول الغربيةفيلهامتزايداتطبيقاالجديدةاألفكارهذهعرفتقدو، إلخ... الوكالةنظرية

والمتقدمةاألخرىمن الدولالعديدأنغير، اللمجاهذافيسباقةالمتحدةالوالياتو، نيوزيلندا، بريطانيا
طرقذلكفيبما، الدولةأشكال تدخلمراجعةإلىأدىالذي، االتجاهنفسفيبعدفيماسارتالنامية
غيرباتتللتسييرالتقليديةالطرقنظرا العتبارذلكو، البحتاإلداريالطابعذاتالمرافقحتىتسيير
و، الخاصةاالقتصاديةالمنظماتممارساتإلىتكون. ما أقربأشكالاعتمادالعامالقطاععلىو، فعالة
  السوق آليات

  :تدابیر تحسین الخدمات العمومیةمدى أھمیة -2

.تحسین ظروف االستفادة من الخدمات العمومیة.1.2

أمر مهم و يجب على الدولة أن ترصد له مبالغ  تحسين ظروف االستفادة من الخدمات العموميةيعتبر 
زيادةالطرقات،شبكةوتحديثمعتبرة تمس جميع الظروف التي يجب أن تهيئ للمواطن السيما في توسيع

القاعديةالهياكلالحضري مع تحديثالنقلالحديدية و تحسينالسكةشبكةمدتحديثقدرات الموانئ،
خدمات الجماعاتإمكانياتالعدالة وتحسينو إصالح قطاعوالبيئةاإلقليمبالمطارات إضافة إلى تهيئة

  .إلخ...والعمل التجارةالضرائبضبطالمحلية و إدارات

استثناء، و علية فالدولة بمختلف هيئاتها بمعنى فإن تحسين اظروف يمس كل فئات المجتمع دون 
يجب التركيز على توفير ظروف أحسن بمجابهة احتياجات المجتمع على جميع األصعدة و في جميع 

  .الفترات القصيرة أو المتوسطة أو البعيدة

مواصلة الجهد التغييري لوضع مختل قائم و يتم تحسين الخدمة العمومية عن طريق إصالح إداري وب
ه بآخر محله ينهض بالقدرة الفعلية لإلدارة من أجل المساهمة في تحسين أداء اإلدارة وبالتالي تدبير وتعويض

  .الشأن العمومي 
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.اإلسراع في فصل النزاعات.2.2

  :نتكلم هنا على

تأسيس محاكم خاصة ببعض النزاعات التي يتطلب فضها السرعة و عدم بقائها مكدسة في أدراج  -
  ...القضايا أو تداخل السلطات بين المحاكم اإلدارية و الجنائية المحاكم بسبب كثرة

  تأهيل القضاء في مجال فض النزاعات -

  توفير الظروف المالئمة للقضاة و موظفي قطاع العدالة ألداء مهامهم على أكمل وجه -

.اآلجالالنصوص والسعي إلى تطبیقھا في أقربالتقلیص من عدد.3.2

  :نتكلم هنا على

  جعة القوانين و اللوائح المسيرة للمرافق العامة و سد الثغرات القانونية الموجودة بهامرا -

  .مطابقة القوانين و األوامر مع النصوص التنظيمية المطبقة لها تفاديا لكل لبس -

  التخفيف من الوثائق المطلوبة في تكوين الملفات -

  احدة عند الضرورةتقليص االستمارات المطلوبة مع إدراجها في استمارة و -

  تكوين موظفين أكفاء لفهم محتوى النصوص القانونية -

  .و هذا اإلجراء يمس فئة من المواطنين الذين يطلبون خدمات عمومية محصورة من المرفق العام

  

  تشجیع المواطن على التعبیر عن رأیھ حول سیر اإلدارة.4.2

طريق تقديم اقتراحات بناءة من خالل دفاتر أن يسهم في تحسين سير اإلدارة عن الحق في لمواطن ل
عبر كل وسيلة أخرى موضوعة تحت المالحظات و التنظيمات المفتوحة لدى كل مصلحة عمومية و

  .تصرفه

. أهمية المشاركة الفعالة للمواطنين في تسيير مدينتهم يسمح بإيجاد الحلول المالئمة للمشاكل اليوميةو
والمواطن بصفة عامة في اتخاذ القرارات المتعلقة ببلديته طبقا لقوانين على ضرورة مشاركة لجان األحياء و

ال يمكن ألحد أن يعرف مشاكل البلدية أو المدينة أفضل من حيث . الجمهورية المتضمنة في قانون البلدية
 هذاو .مشاركة المواطن في إيجاد الحلول من خالل النقاش المتحضر و الديموقراطي، حيث أن المقيمين بها

  وضع سجالت لتدوين انشغاالتهم في مختلف الهيئاتب

  الخاتمة

حسب ما سبق فإن اإلدارة الحديثة تعمل جاهدة لدعم تحسين الخدمة العمومية و هذا ما سمح بتقليص
الرشيد النموذجضمنهاوبرز،العامةالخدمةمستوىونوعبفضلهاوتطورالزمنواختزلالمسافات

  .الحكوميةالبيروقراطيةوالمنظماتاألجهزةتقدمهاالتيللخدمات

تحسين ظروف االستفادة و من خالل التطرق للتدابير فإن التحسين الخدمة تقارب مع بدئ اإلدارة في 
، و إعطائها أهمية كبيرة في تحديث أدائها الذي يمس كل فئات المجتمع مع السماح من الخدمات العمومية

و طرح انشغاالت التي ساهمت في تحسين دور اإلدارة و إعادة مراجعة بمشاركة المواطن في إبداء رأيه 
و من خالل ذلك نجد أن نية . وتحيين نصوصها القانونية المسيرة لها مما أدى إلى التقليص من النزاعات

اإلدارة الحسنة في تحسين ظروف أداء الخدمة يعتبر مهم في تقديم خدمات جيدة للمواطن مما فتح المجال 
ن بإبداء رأيه وإعادة النظر في ترسانة القوانين من طرق اإلدارة و بدوره قلص من شكاوي للمواط

. المواطنين و تفاديهم لتقديم شكاوي و أسرع في حلها في حالة وجودها
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إلىاألخیرة،القلیلةالعقودخاللالعالم،مستوىعلىالمنتهجةاالقتصاديالتحریرسیاساتأدت

.الدولیةاألموالرؤوستدفقاتحجمفيكبیرارتفاع

االقتصاديالتحریرإجراءاتبدقةاعرض.1

المتغیراتعلىثمومنالمدفوعاتمیزانعلىالدولیةاألموالرؤوستدفقاتتؤثركیف.2

.الكلیةاالقتصادیة

:الثانيالموضوع

مناأللفیةأهدافتحقیقفيالدولةمساعيضمنالصدارةمركزالفقرمحاربةسیاسةتحتل

.الشأنهذافيالجزائربذلتهاالتيالمجهوداتتقیمونكیف.التنمیةأجل
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الالمركزية،قاعدةالمنتخبمجلساليمثل":تنصالتيالدستورمن16المادةعلىعلق

."العموميةالشئونتسييرفيالمواطنينمشاركةومكان
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الخلدفيإليهنازعتنيعنهبالخلدشغلتلووطني:شوقياحمدالشعراءأميرقال
.نفسي

.بالشواهدإجابتكوعللتالبيهذااشرح

:الثانيالموضوع
مصدرأنهاخرونآويرىعليها،يقضىأنيوشكخطرفيالبيئةأنالبعضيرى

استغاللهافياإلسراعيجبثروة

.العمليةبالشواهدرأيكدعمالماذالقولين؟بينرأيكفيالتوفيقيمكنهل
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