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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الجزائر[
 
 ]أولويات سبل إصالح المنظومة التنافسية ف

 
 
د.تيورسي محمد[]   

  الجزائر[ –تلمسان  –مغنية  -المركز الجامعي  - قانون األعمال )قانون المنافسة( ]مجال
 
 

 الملخص

ي لم يعد بوسع االقتصاد      
ي خضِم المعطيات االقتصادية الجديدة الت 

ز
م، وف

 ة
ي اإلشارة إىل أن

بداية، ينبغز
اجع دور الدولة شبم الكىلي عن 

ت عىل وجم الخصوص بي  ز ي تمي ّ
ي منأى عن مواكبتها، والت 

ز
الجزائري أن يبق  ف

ي النشاط االقتصادي وإزالة احتكارها لم وفتح المجال 
ز
أمام القطاع الخاص لالستثمار وممارسة التجارة التدخل ف

ز )المنافسة، االستهالك، االستثمار، الصفقات العمومية، المرصف  بكّل حرية وإصالح العديد من القواني 
ها(، وذلك كلم من أجل السماح للمنافسة الحرة باالنطالق واالنسياب دونما قيود أو عوائق باعتبار هذه  وغي 

ة  ي تقديرنا–األخي 
ز
ي تحقق مصلحتم للظفر  -ف

تتجاوز مجّرد ما يملكم الشخص من حق التسابق نحو األنشطة الت 
ال  وري والفع ة بها، إىل اعتبارها أساًسا للتنظيم االقتصادي االجتماغي للدولة ومنهاًجا إلحداث التوازن الرصز

ل
ّ
ا تمث
ً
ي تت الستغالل الموارد وعناض اإلنتاج العائدة للمجموعة، فضال عن كونها أيض

جّسد من الصيغة المثىل الت 
ل الضمانة األساسية لتوفي  المناخ الصّخي  -كقيمة–باإلضافة إىل كونها  ،دمقرطة النشاط االقتصاديخاللها 

ّ
 تمث

 الالزم لتفعيل نشاط اقتصاد السوق وزيادة االستثمارات... 

اء اق ز بالموضوع )من خير م هناك شبم إجماع عند المهتمي 
 ة
ز بل حت  السلكن ما يالحظ، أن ز وقانونيي  اسة تصاديي 

ز المنظمة للسوق من جميع جوانبها تبق  قاضة وعاجزة حت  اليوم عن النهوض بهذه   كومة القواني 
 ة
عندنا(، أن

يضّم جميع  -بدل قانون المنافسة–المهمة، وهو ما دفع بالكثي  من هؤالء إىل المناداة ببديل شامل جديد 
ي تنظم وتحىمي الفا

...( اصطلح عليم القواعد الت  ز ز ومستهلكي  عي 
ّ
ز وموز ي ذات السوق )أْي من منتجي 

ز
ز ف علي 

 هذا االتجاه العالىمي الحديث المنادي بهذا 
 ة
وري الجديد"قانون السوق"، علًما أن  -وب  هذا الطرح – المالذ الرصز

يعة اإلسالمية الّسمحاء سّباقة لم وذلك قبل أن تتنّبم إىل ذلك العقول و األصوات  حيث  المعاضة،كانت الرسر
، وكان  ز  النظام االقتصادي اإلسالمي "الحسبة" بتنظيم األسواق والحفاظ عىل مصالح العمالء والمستهلكي 

عتز
 لضمان السي  الحسن لألسواق.   -بشهادة العدو قبل الصديق–أداة أساسية فّعالة 

ة باألسماء مت  وضحت المسّميات، كانت مسألة إيجاد البيئة  م ال عير
ّ
ز االعتبار أن من هذا المنطلق، وأخذا بعي 

االقتصادية القائمة عىل المنافسة الفّعالة قاعدة أساسية وجوهرية للنمو االقتصادي باعتبارها الحافز األساسي 
ز لرفع قدراتهم التنافسية، باإل  ز االقتصاديي  لسوق ضافة إىل كونها الضمانة الرئيسية لتوسيع نطاق اللمتعاملي 

وعات القائمة،  وزيادة قدرة أصحاب االستثمارات الجديدة عىل حسن اتخاذ قراراتهم دون أي تأثي  من المرسر
ات السيطرة السلبية  ة من تأثي  فضال عىل اعتبارها صّمام أمان ألصحاب المشاري    ع المتوسطة والصغي 

ت الوضع االحتكاري للسوق من جهة واالقتصاد غي  الرسىمي )خاصة عندنا( من جهة للمؤسسات العمالقة ذا
ا للمستهلك لحصولم عىل سلع وخدمات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية. 

ً
ي الوقت ذاتم ضمان

ز
 أخرى، وف
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 أولويات سبل إصالح المنظومة التنافسية ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 تواجهم الجزائر حالًيا 
ٍّ
ا من كون أهم تحد

ً
ها من  ومن ثّم، تظهر الحاجة واضحة إىل هذه المحاولة ِانطالق )وغي 

ل 
ّ
ز تفعيل اآللية التنافسية من جهة وتدخ ي عملية التوفيق و تحقيق التوازن بي 

ز
البلدان اإلسالمية خاصة( يتمثل ف

ي تجارب 
ز
ورة ف ي إطار أصيل قد ال يوجد بالرصز

ز
الدولة لحماية مصالحها العامة من جهة أخرى، وأن يتّم كل ذلك ف

 االقتصاد الحّر الحالية. 

 أهم إشكال يراد الوقوف عليم وتأسيًسا عّما سل
ّ
رز بعد تحديد لواقع البيئة التنافسية عندنا وتشخيص أب–ف، فإن

ي السوق الجزائرية
ز
:  -ااِلختالالت الحاصلة ف  موصوٌل بالسؤال المركزي التاىلي

قت و ما هي أهّم اإلصالحات الهيكلية الواجبة لاِلرتقاء بالمنظومة التنافسية عندنا من خالل طرح جديد حان ال
ز ما هو ِاقتص   ادي م بحيث ال يكون هناك أّي مجال لتلك الهوة التقليدية بي  ي و ق-لكي ُيَحك   ـة

بل ِاجتماغي وقانوئز
؟  غي

 ذلك رسر

السوق؛ الحرية؛ منظومة تنافسية؛ ِاختالالت؛ الضبط؛ إصالحات هيكلية؛ البديل؛  الكلمات المفتاحية: 
 توصيات. 

ABSTRACT 

The Algerian market has to prepare itself  for integration in this path and take steps along the lines of 

most developed countries by establishing the organizational regulatory framework that would carry out this task 

and ensure proper integration and ensure the success of this market In the performance of its role, by creating 

the appropriate ground for it so that it can be monitored and the ease of returning things to normal if the event 

may lead to the exit of the market for its role of deviations and imbalances. 

But what is noticed is that there is almost unanimity among those interested in this subject from economic 

and legal experts, etc., and even politicians, that the pile of laws regulating the market in all its aspects remains 

deficient and even today to carry out this task, which led many jurists to call a new comprehensive law - 

replacing the competition law - includes all the rules that regulate and protect the players in the same market 

(producers, distributors and consumers...), which is called the "market law." From this point of view, the issue 

of creating an economic environment based on effective competition - within the framework of what is now 

known as the "market law") Economic growth as the main incentive for economic traders to raise their 

competitiveness, as well as being the main guarantee of expanding the market and increasing the ability of new 

investors to make their decisions without any impact from existing projects, medium and small negative effects 

of the control of giant institutions with a monopolistic market situation on the one hand and the informal 

economy (especially us) on the other hand, at the same time guarantee for the consumer to receiving goods and 

services of high quality and competitive price. 

Based on what was previously mentioned, the most important problem to be addressed - after identifying 

the reality of our competitive environment and diagnosing the most prominent imbalances in the Algerian 

market - is connected to the following central question: 

What are the most important structural reforms required to raise our competitive system through a new 

proposal? It is time for it to be governed so that there is no space for that traditional gap between what was 

economic-social, juridic and before that legal? 

Keywords: Market, Liberty, Competitive System, Imbalances, Regulation, Structural Reforms, 

Alternative, Recommandations. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مقدمة

 صورة صادقة عن 
ّ
 سياسة المنافسة تعد

ّ
ي ظل األنظمة االقتصادية المعاضة أن

ز
م بم ف

ّ
لقد أضخ من المسل

ي 
ز
 غالبية الفقم الحديث أصبح يعتير اآللة التنافسية أداة فعالة ف

ّ
ي يعرفها أي نظام ِاقتصادي، كما أن

التحوالت الت 
ي تفع
ز
 تنظيم وتنمية ااِلقتصاد عموًما، وعنرًصا أساسًيا ف

ّ
يل نشاط ِاقتصاد السوق عىل وجم الخصوص، خاصة وأن

 من البحث عن بوصلة 
ّ
 معقد، وأنم ال بد

ّ
لقياس مدى فعالية ونجاعة  une boussoleسي  هذا األخي  يبدو جد

مكّوناتم وأجزائم، وِاعتمادها كمؤرسر ومرجع يتم العودة إليم دوًما من طرف الهيئات المعنية، و ليس كالسياسة 
 العملية التنافسية أصبحت  التنافسية

ّ
من بديل للقيام بهذا الغرض بِاعتبارها عصاه وعموده الفقري خاصة، وأن

ي تقديرنا–اليوم 
ز
ي تحقق مصلحتم للظفر  -ف

تتجاوز مجرد ما يملكم الشخص من حق التسابق نحو األنشطة الت 
وري والفّعال بها، إىل ِاعتبارها أساًسا للتنظيم ااِلقتصادي وااِلجتماغي للدولة ومنها ًجا إلحداث التوازن الرصز

ي تتجسد من خاللها 
اِلستغالل الموارد وعناض اإلنتاج العائدة للمجموعة، فضال عن كونها الصيغة المثىل الت 

َمقرطة النشاط ااِلقتصادي. 
َ
 د

ي هذا الخصوص، يقول أحد عمالقة المهتمير  بالموضوع الخبير 
 
 : Michel Crozierوف

"Seule la concurrence peut introduire l’innovation au bon moment, maintenir les hommes 

vivants et créer un climat de développement dans une institution ". 

 البيئة ااِلقتصادية القائمة عىل منافسة فّعالة تعتير قاعدة أساسية للنمو ااِلقتصادي 
ّ
إذن، ال يختلف ِاثنان أن

ز لرفع قدراتهم التنافسية، باإلضافة إىل كونها الضمانة األساسية للمستثمرين وحافزً  ز ااِلقتصاديي  ا للمتعاملي 
م، صّمام أمان 

ّ
ي للمؤسسات العمالقة، وقبل ذلك كل ة من التأثي  السلتر وأصحاب المشاري    ع المتوسطة والصغي 

ا لم للحصول عىل أجود السلع والخدمات وبأقّل األ
ً
 ثمان. للمستهلك وضمان

ة  ي طريق النمو ومن بينها الجزائر-لكن ما يالَحظ عملًيا وبكير
ز
ي الدول السائرة ف

ز
 الوسائل ال -خاصة ف

ّ
ث ؛ أن

ّ
متحد

 
ّ
ا ال تعد

ً
ي عملية السغي وراء تحقيق  -مع األسف-عنها آنف

ّ
ين القواعد المتبعة، بحيث غالًبا ما تؤد بالنسبة للكثي 

وع عن طريق  profitالرب  ح  ْ اإلغراء والجذب( إىل ِاستعمال جميع الطرق والخروج عن هذا النسق المرسر ي
)بوسيلت 

ز  ز فيما بينهم أو بي  ز األعوان ااِلقتصاديي  ق األمر بحدود العالقة بي 
ّ
ي عىل حقوق الغي  )سواًء عندما يتعل

ّ
التعد

ة عىل عون ومستهلك...(، وهو ما يؤثر سلًبا عىل عملية المنافسة ذاتها، ب ل قد يؤدي إىل حدوث ِانعكاسات خطي 
ي ككّل. 

 ااِلقتصاد الوطتز

ز رجال األعمال  ي واقع الناس عندنا من تنافس مذموم بي 
ز
من هذا المنطلق، تبدو أهمية الموضوع فيما نراه ف

وعية الوسائل المستعملة  ومحاوالت الكيانات الضخمة السطو والسيطرة عىل السوق مع عدم إيالء أهمية لمرسر
ي 
ز
ي حصول نوع من التجاوز حت  عىل األحكام الضابطة للمنافسة وهو ما ف

ز
ي الكثي  من األحيان ف

ز
 هذا الشأن، بل ف

ي عالم عقيدتم "عقيدة 
ز
ي وجدت من أجلها، خاصة ونحن ف

ي غالًبا إىل خروج هذه القواعد عن الغاية الت 
ّ
يؤد

 
ّ
ا يتساءل : هل أن

ّ
وجود بعض من هذه القواعد هو بمثابة تكريس السوق والبقاء لألقوى"، حت  أصبح الكثي  من
 رسىمي وِاستبعاد فعىلي للظاهرة التنافسية؟

ي أّي 
ز
 الخوض ف

ّ
ي غي  صالح المنافسة، فإن

ز
ومن ثّم، وِانطالقا من كون اإلجابة عن هذا السؤال تبدو و حت  اآلن ف

ل 
ّ
ر للظاهرة التنافسية يشك

ّ
ي تنظ
ي تقديرنا–دراسة لآلليات الت 

ز
اًما أ -ف ز داًء ليمّهدوا دبًيا عىل رجال القانون ِابتِالي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 
ز
ي تحكم المنافسة ف

ز وبعد ذلك الساسة( إلرساء المبادئ الت  بذلك الطريق أمام الجميع )خاصة ااِلقتصاديي 
 السوق عموًما. 

ي السوق الجزائرية والوقوف عىل أهم 
ز
 عملية تشخيص ااِلختالالت الحاصلة ف

ّ
وتأسيًسا عىل ما سلف، فإن

ي الجزائر ِانطالقا من الموازنة التنافسية التحديات ال
ز
ي تواجم النظام العام التنافسي ف

 le bilan concurrentielت 
ز كّل من  ز بي  ي هذا الخصوص، وإبراز وتأكيد مدى التالحم والتعاون الواجبي 

ز
والمعلومات المحّصل عليها ف

عية للنهوض بالمهمات السابقة، احات واآل الدراسات القانونية، ااِلقتصادية والرسر ا تقديم جملة من ااِلقي  ً راء وأخي 
ل أهم اإلشكاليات المراد 

ّ
ها محاور تشك

ّ
ي الجزائر كآفاق للمستقبل، كل

ز
المتواضعة إلصالح المنظومة التنافسية ف

ي هذا المقال. 
ز
 الوقوف عندها ف

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

ز بالمادة، اقتصا          صورة صادقة عن هناك شبم إجماع عند المهتمي 
ّ
َعد
ُ
 سياسة المنافسة ت

ّ
، أن ز ز وقانونيي  ديي 

ي تنظيم 
ز
 أداة فّعالة ف

ّ
ها أصبحت تمثل بحق

ّ
ي يشهدها أّي نظام ِاقتصادي، بحيث بإمكاننا الجزم أن

التحوالت الت 
ي تفع
ز
ل نشاط يوضبط وتنمية ااِلقتصاد عموًما، باإلضافة إىل ِاعتبارها عنرًصا أساسًيا ال يمكن ااِلستغناء عنم ف

 لم من عوامل وعناض لتشجيعم، يقع عىل 
ّ
 رأس المال جبان، وال بد

ّ
ا. فجميعنا يعلم أن

ً
ِاقتصاد السوق تحديد

ل القانون إلرساء نوع من 
ّ
ي تدخ

ي تحىمي حركيتم داخل السوق وخارجها، وهذا يعتز
رأسها القواعد القانونية الت 

ف Sécuritéواألمن  ordreالتنظيم  وهو الدور الذي  Protectionنوع من الحماية  أي  Honnêtetéوالرسر
 الضمانة األساسية لتوفي  المناخ الصخي الالزم لتفعيل 

ّ
ل بحق

ّ
تنهض بم أساًسا قواعد المنافسة بِاعتبارها تمث

ز  ي هذا المضمار، كتب أحد كبار العارفي 
ز
. وف ِاقتصاد السوق عموًما، وزيادة االستثمارات وتحقيق الرفاه االجتماغي

ز بالمادة يقول: والمهت  مي 

« Seule la concurrence peut introduire l’innovation au bon moment, maintenir les hommes 

vivants et créer un climat de développement dans une institution ». 

Michel Crozier 

 تواجهم
ّ
 أهم تحد

ّ
تحقيق الجزائر حالًيا هو مسألة التوفيق و  وعليم، وبعد هذه التوطئة البسيطة، بإمكاننا القول أن

م ال 
ّ
ل الدولة لحماية ِاقتصادها من جهة أخرى، وأن

ّ
ز تفعيل المنافسة وتحرير السوق من جهة، وتدخ التوازن بي 

ة لقانون األقوى والتخىلي عن دورها كحارس لمصالحها العامة، وبالتوازي الحاجة إىل إرساء  يمكنها ترك هذه األخي 
مة والضابطة لهذه  قواعد أصيلة

ّ
ي القواعد المنظ

ز
ي الحسن للسوق، مّما يستوجب شبم ثورة ف

ّ
تهتم بالسي  الكىل

ة.   األخي 

ي الجزائر وتشخيصم 
ز
 تناول موضوع الظاهرة التنافسية ف

ّ
أّما فيما يخّص الدراسات السابقة؛ فبإمكاننا القول، أن

ي عىل هذا النحو، واإلتيان بما أمكن من حلول أصيلة تتماسر وخ
ز
 صوصيات البيئة والتجربة الجزائرية، والكتابة ف
ْ المغرب وتونس( وهذا  ي

اننا دولت  نا من الدول العربية )خاصة جي   قليلة نسبًيا مقارنة بتجارب غي 
ّ
هذا الشأن، تعد

ي هذا الجانب. 
ز
ي ندرة الكتابات ف

 يعتز

يف ك ي هذا الخصوص، يمكن أن نذكر عىل سبيل المثال؛ مصنف الدكتور محمد رسر
ز
تو )قانون المنافسة وف

ي الجزائر. 
ز
 والممارسات التجارية(، وكذا كتابنا ؛ الضوابط القانونية للحرية التنافسية ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مشكلة البحث وأسئلتها وفرضياتها

ايد األهمية  ز  مي 
ِ
 حالًيا أبرز تحد

ّ
ي بيان مكانة آلية المنافسة، بِاعتبارها تمثل بحق

ز
تكمن مشكلة البحث ف
ز العام والخاص عىل الرغم من وجود  والخطورة تواجهم الجزائر  ار بالمالي ْ ي زمن شهد إهدار للمال العام وإضز
ز
ف

ي دستور 
ز
ورًيا  2016نص دستوري ضي    ح ف ي بحرمة ذلك، وقاعدة أساسية للنمو االقتصادي وحافزا ضز

يقضز
ي عالم عقيدتم "عقيدة السوق والبقاء لألقو 

ز
وعات لرفع قدراتها التنافسية... وخاصة ونحن ف  ". ىللمرسر

ي 
ي السوق الجزائرية ِابتداًء والوقوف عىل أهم التحديات الت 

ز
 عملية تشخيص االختالالت الحاصلة ف

ّ
ومن ثّم، فإن

ها 
ّ
ا تقديم جملة من اآلراء البديلة إلصالح السوق التنافسية، كل تواجم النظام العام التنافسي عندنا... وأخي 

: ما  موضوعات تشكل أبرز الفرضيات المراد الوقوف عندها  ي هذه المحاولة والموصولة بالسؤال المركزي التاىلي
ز
ف

ْ يحكم  هي أهم اإلصالحات الواجبة لاِلرتقاء بالمنظومة التنافسية عندنا من خالل طرح جديد حان الوقت لكي
ز ما هو اقتصادي ي وقبل-بحيث ال يكون هناك أّي مجال لتلك الهوة التقليدية الحاصلة بي 

ذلك   اجتماغي وقانوئز
م 
ّ
غي أصيل؟ كل
 رسر

 أهمية الدراسة

ز رجال  ي واقع الناس من تنافس غي  محموم بي 
ز
تظهر الحاجة واضحة إىل هذا البحث، خاصة فيما نراه ف

ي قد 
وعية الوسائل الت  األعمال عىل ترصيف منتجاتهم و إيصالها إىل المستهلك برصف النظر عن مدى مرسر

ي ذلك، باإلضافة إىل لجوء الكيانات الت
ز
ة جارية الضخمة إىل كافة السبل للسطو عىل الكيانات الصغي  يعتمدونها ف

 بعض الفقهاء ورجاالت القانون ذهبوا إىل 
 ة
وإخراجها من مجال التنافس الستئثارها بالسوق دون منافس، حت  أن

ز وأصحاب  اًما أدبًيا عىل القانونيي  ز
 ِالي 
ّ
ي تحىمي المنافسة تعد

عية الت   دراسة اآلليات القانونية الرسر
 ة
الجتهاد اأن

ز إلرساء اإلطار العام  ، وخاصة الساسة واالقتصاديي  ليمّهدوا بذلك )أْي بدراساتهم وأبحاثهم...( الطريق أمام الغي 
ة عندنا باالهتمام  ي اآلونة األخي 

ز
ايد الحاصل ف ز ي السوق.. الخ، باإلضافة إىل الي 

ز
الذي يجب أن يحكم المنافسة ف

ها عوامل دفعتنا اِلختيار هذا بقضايا االقتصاد اإلسالمي وطرح صيغ بد
ّ
يلة ألساليب التعامل التقليدية، وهي كل

ا 
ّ
 الحساس بغية المساهمة من

ّ
ز –الموضوع العميق والواسع وجد ي تشخيص جانب مهّم من جوانب  -كباحثي 

ز
ف

ي هذا الخصوص، وأن يتم ذلك كل
ز
اح ما أمكن من حلول مناسبة ف ي  مالمعضلة القانونية االقتصادية عندنا، وِاقي 

ز
ف

ي تجارب االقتصاد الحر العالىمي 
ز
ورة ف  . إطار أصيل قد ال يوجد بالرصز

دات الدراسة
ّ
 محد

ي المحور األول التوجم 
ز
: تناولنا ف ز بغية الوصول إىل غايات الدراسة، تّم تقسيم البحث إىل محورين رئيسيي 

ي الجزائر )تّم من خاللم تسليط الضوء عىل واقع البيئة
ز
ا واآلليات التنافسية عندن الحاىلي للمسار التنافسي ف

، ثّم تطّرقنا بعد ذلك إىل  القانونية والمؤسسية )المركزية والقطاعية( المتوفرة حالًيا لرعاية النظام العام التنافسي
ي 
ق منها بموضوع حماية المستهلك وكذا مهمت 

ّ
ي بالدنا )خاصة ما تعل

ز
ي تواجم آلية المنافسة ف

أبرز التحديات الت 
، فتّم تخصيصم لتناول النظام العام الدولة التنافسية  ي

ي مجال الصفقات العمومية(، أّما المحور الثائز
ز
والضبطية ف

ي السوق الجزائرية من كّل 
ز
التنافسي البديل والذي سوف يكون من خالل إعادة تأهيل قواعد المنافسة والتحكم ف

ز اللتان تتحققان من خالل تفعيل نظام االحتساب ب ز الغايتي  ث شكل عرصي، وأنهينا البحجوانبها، هاتي 
ها جديرة بالوقوف عندها. 

ّ
 بمجموعة من النتائج والتوصيات رأينا أن
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مصطلحات البحث

السوق الجزائرية، منظومة تنافسية، التحديات، ممارسات غي  تنافسية، إعادة تأهيل، أولويات اإلصالح، 
 ... ِاحتساب

 أداة الدراسة واإلجراءات والمنهج

ي إعدادنا 
ز
ي مثل هذا النوع من حاولنا ف

ز
شادي الذي غالًبا ما يتم ِاعتماده ف لهذا البحث التقيد بالمنهج االسي 

يعات االقتصادية ذات العالقة بالموضوع، كما تّم ِاستغالل بعض  األبحاث، بحيث قمنا بعملية جرد لبعض الترسر
 للموضوع بنوع من الصلة. 

ّ
ها تمت

ّ
ي رأينا أن

 الدراسات الفقهية الت 

، كما تّم اِ  يعات)الفرنسي
عتماد المنهج التحليىلي المقارن نظرا لطبيعة مادة الدراسة )موقف الكثي  من الترسر

ما تطلب األمر ذلك. 
ّ
ي كل
ي بعض األحيان إىل سلوك المنهج الوصقز

ز
...الخ(( مع اللجوء ف ي  المغرئر

 قسم النتائج والمناقشة

ي تشكل دراسة موضوع كهذا عامل غتز وثراء للدراسات القانونية عن .1
دنا، كما تعمل عىل إغناء الفكر القانوئز
ز األخرى، من خالل ما يستجد من نظم لضبط سلوك  ي الموضوع مقارنة بالقواني 

ز
خاصة مع ندرة الكتابة ف

وهي الغاية –األشخاص االقتصادي من جهة والمحافظة عىل الحقوق والحريات من جهة أخرى،باإلضافة 
ما زاد تنظيم إىل تحقيق الرفاه االجتماغي اال -األسىم

ّ
قتصادي لعامة األشخاص، هذا األخي  الذي يعظم كل

 وضبط الدولة للسوق... 
ي الجزائر وتسليط الضوء عىل المخاض الذي  .2

ز
شملت الدراسة إجراء تقويم وتشخيص للواقع التنافسي عندنا ف

ز فسح المجال أمام الحرية االقتصادية )التنافس( وعم ي لالزالت تعيشم بالدنا وتتخبط فيم بي 
ز
ية التحكم ف

 ِاقتصاديات البلد...الخ
احات لبعض اإلصالحات الهيكلية الالزمة لتفعيل اآللة التنافسية عندنا  .3 تناولت الدراسة جملة من االقي 

ي بالدنا. 
ز
 وتهيئة البيئة المناسبة ِانطالقا من واقعنا وإرساًء اِلتجاه جديد حان الوقت لكي ُيعمل بم ف

 توصيات البحث واالستنتاجات

ي الوقت الراهن عامة وواقع النظام العلم التنافسي عىل وجم ب
ز
عد قراءة لحال السوق الجزائرية ف

م 
ّ
ز –الخصوص، انتهينا إىل أن ي مسألة تحقيق التوازن بي 

ز
وأمام التحدي الكبي  الذي تواجهم بالدنا والمتمثل ف
ن ال بد م -من جهة أخرىتفعيل المنافسة وتحرير السوق من جهة، وتدخل السلطة لحماية اقتصادياتها 

 :  إصالحات هيكلية أصيلة بديلة تتمثل فيما يىلي

ي يخول  .1
 من البحث عن إرساء إطار مؤسسائ 

ّ
انطالقا من كون السوق الجزائرية أرضا خصبة للفرص، ال بد

ي أداء دورها، وال 
ز
ي المسار العالىمي الحاىلي ويضمن لها بالتاىلي نجاحها ف

ز
ة االندماج الصحيح ف لهذه األخي 

أئ  ذلك إال من خالل تهيئة البيئة واألرضية المناسبة لهذا األداء من خالل طرح بديل قادر عىل يت
ي السوق حالًيا. 

ز
ي تسمح بتجاوزات ف

 السيطرة عىل العديد من الفراغات القانونية الت 
ي   .2

ز
 أن يتجاوز ذلك الطرح واإلطار الشكىلي المتمثل ف

ّ
ومة كإن النظام االقتصادي التنافسي المنشود ال بد

ز ملزمة ليس إال، إىل اعتباره قبل ذلك كلم مجموعة قيم اقتصادية اجتماعية تنسجم عموًما مع -قواني 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي بكل بساطة تعزيز ثقافة المنافسة لدى الجميع 
القيم الروحية للشعب الجزائري المسلم، وهو ما يعتز
ز والمستهلك...      ز االقتصاديي   وعىل رأسهم الفاعلي 

I .  ي الجزائر: التوجه الحالي
 
 للمسار التنافسي ف

ي الجزائر )السمات واألسس(:  .1
 
 البيئة التنافسية الحالية ف

ي ذلك باإليقاع 
ز
را ف
ّ
ات هيكلية جذرّية، متأث ي الّسنوات القليلة الماضية بتغي ّ

ز
ي ف
لقد مّر االقتصاد الوطتز

ي سعيم نحو إرساء سوق حّرة يكون من 
ز
سق العام العالىمي ف

ّ
عة أهّم دعائمها حّرية الصناالرّسي    ع الذي يفرضم الن

ي ترتكز بدورها عىل جملة حّريات )كالحّرية التعاقدية، الحّرية الفكرية 
ة، الت  والتجارة والخدمات. هذه األخي 

ة  ي تقع عىل رأس هذه الحّريات  -والحّرية التنافسية...(. وقد تظهر هذه األخي 
يها ألّول وهلة للواقف عل –والت 

ورّية لالقتصاد عموما بل لحركة اإلنسان عىل اإلطالق، باعتبارها قيمة حقوقّية خادمة ونافعة، إن لم نق ل ضز
ي تضمن أغلب الدساتي  الحالّية 

ي م –ومن بينها الدستور الجزائري  –رديفة لحّرية المبادرة الت 
ز
 ف
ّ
  (1) مارستها. الحق

وعات أحسن منت م المرسر
ّ
ي جّو حّر تقد

ز
ها وهي تتنافس ف

ّ
 ج لديها وبأقّل ثمن ممكن، أليسكيف ال وهو يالحظ أن

ها عىل الفاعلية والحركّية؟ وبالتاىلي أال  ز ذلك المؤّسسات ذاتها ويجير
ّ
ي صالح المستهلك مثال؟ أال يحف

ز
ذلك ف

ل هذه الحّرية أفضل وسيلة لتحقيق وترقية النمّو االقتصادي عموما؟
ّ
 تشك

 عىل المؤّس 
ّ
 الفكرة القاعدية، أو ما هو متعارف عليم، أن

ّ
م أحسن منتوج وبأقّل تكلفة إن

ّ
سات وهي تتنافس أن تقد

ها تصبح أداة 
ّ
ي صالح االقتصاد عموما، باعتبار أن

ز
 ف
ّ
نافسية، من هذا الوجهة،تعد

ّ
 الحّرية الت

ّ
، فإن ممكنة، وبالتاىلي

ز اإلنتاج وتعميم الّرخاء االقتصادي وإيجاد أحسن الطرق لتقديم أجود السلع وأفضل  م وتحسي 
ّ
لمحاربة التضخ

ي إىل الحصول عىل السلعة أو الخدمة بأقّل سعر ممكن. ا
ّ
ها سوف تؤد

ّ
ي صالح المستهلك ألن

ز
لخدمات، وف

ها سوف تشّجع المؤّسسات وتدفعها إىل الحركية 
ّ
، وهو ما ينعكس إيجابا عىل Dynamismeباإلضافة إىل أن

ز الداخلية والخارجية عمومً  جارتي 
ّ
م اإلنتاج ووفرتم وتنّوعم، ونمّو الت

ّ
 ا. تقد

ي ذاتها عوامل 
ز
ها بهذه الصيغة تحمل ف

ّ
لكن، ومع ذلك، يبق  لهذه الحّرية جوانبها الّسلبية، حيث يمكن القول أن

ز ضعاف  وطم( عىل الغي  )من متنافسي  نافس بإمكانم إمالء قانونم )رسر
ّ
 األكير قدرة عىل الت

ّ
زوالها واندثارها، بما أن

 .) ز  ومستهلكي 

ن
ّ
م من شأن الت

ّ
ي العملية اإلنتاجية، والذي قد يكون من نتائجم باإلضافة إىل أن

ز
ي إىل الّزيادة الطبيعية ف

ّ
افس أن يؤد

 . Suppressions d’emploiالقضاء عىل مناصب الشغل 

ورة وجود تنظيم ناجع وفّعال  ز أو الّساسة عىل ضز ز أو االقتصاديي  و من ثّم، هناك شبم إجماع سواء عند القانونيي 
ز رئي : للمنافسة، وذلك لسببي  ز  سي 

ي نحو : األول نظري -أ
ي أّي سوق تسود فيها المنافسة، يوجد عادة توّجم طبيغي تلقائ 

ز
م ف
ّ
بحيث يمكن القول، أن

 المتنامي 
ز كي 
نافسي عادة ما ينت ي إىل إرساء  concentration croissanteالي 

ّ
، وهذا الّسلوك الت ز عند المتعاملي 

 واعتداًء 
ً
جربة قد Trop de concurrence tue la concurrenceنوع من االحتكار من طرف األكير قّوة

ّ
. فالت

فاقات واالحتكارات. 
ّ
ي إىل تكوين االت

ّ
 غياب الضوابط يؤد

ّ
 بّينت أن

                                                           
 المتعلّق بالحّريات من الدستور الجديد، لكن تجدر اإلشارة إلى أنّه لم ترد " حّرية المنافسة " ضمن الحّريات والحقوق المتضّمنة في الفصل  – (1)

وهو ما يعني  المتعلّق بحّرية األسعار والمنافسة، 95/06عند إصداره لألمر رقم  –ذلك لم يمنع المشّرع من وضعها في هذا المقام قبل ذلك 

، )المعّدل والمتمم بعد ذلك( 1996دستور المراجع سنة قيمة دستورية متأّصلة من حّرية المبادرة التي نّص عليها ألّول مّرة ال اعتبار هذه األخيرة

 وذلك من منطلق أّن الدستور هو المقام الطبيعي إلقرار الحّريات.
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 أولويات سبل إصالح المنظومة التنافسية ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
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 الممارسة التجارية... 
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ّ
ز أو موز ي إىل إعاقة دخول منتجي 

ّ
ي تؤد
ي –* تحظر الممارسات التآمرية الت 
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(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  
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* تتوىل تجسيدها وتنفيذها مؤسسات عىل رأسها مجلس المنافسة، بحيث يملك هذا األخي  سلطة مالحقة 
زمة لتصحيح 

ّ
ز لقواعده ومحاكمتهم، باإلضافة إىل القيام بدراسات للسوق واتخاذ اإلجراءات الال المخالفي 

 . (2) السياسات المضادة للمنافسة

؛ األوىل اقتصادية وكخالصة، يمك ز ز أساسيتي  وفيق بيت غايتي 
ّ
 واضغي الّسياسة التنافسية حاولوا الت
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ن القول، أن
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ي بث
ز
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ي اإلنتاج  Economie efficiencyوتتمث
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Increase of output نافس المستعر، وتكمن...، والثانية اجتماعية تقّيد الغاية األوىل
ّ
ي رّبما قد تقود إىل الت
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ي محاولة تحقيق العدالة االجتماعية ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الّرخاء 

ز
 للمواطن عموما.  Welfareف

 اآلليات المتوفرة لرعاية النظام العام التنافسي : . 2

ورية لتفعيل النشاط  -كقيمة    -إذا كانت المنافسة    اإلنسانتعتير مسألة ضز
ّ
 االقتصادي، ومن ثّم، فإن

ز  ي الكثي  من األحيان بعض المتعاملي 
ز
ي المقابل، قد تزعج ف

ز
ها ف
ّ
عموما هو المستفيد األّول واألخي  منها، فإن

ز )تجعلهم يبذلون جهودا غي  متناهية(، قد تدفع البعض منهم إىل محاولة تضييق وأحيانا إزالة  االقتصاديي 
ولة المنافسة أو محوها(، و هن

ّ
ل مؤسسات الد

ّ
ة وردع كّل فعل قد  -كضابط–ا، تتدخ للحفاظ عىل هذه األخي 

 يمّس بها. 

رة 
ّ
طاق، يمكن حرص اآلليات المتوف

ّ
ي هذا الن

ز
ل الدولة ف

ّ
خذها تدخ

ّ
ي يت
و إجماال، وبإلقاء نظرة شاملة عىل الّصور الت 

نافسي 
ّ
ظام العام الت

ّ
: ع لتنفيذ السياسة التنافسية ومراقبة ورعاية الن  موما فيما يىلي

ل عل المستوى اإلداري.  . أ 
ّ
 آليات التدخ

ز بها سياسة المنافسة، أحدث أصحاب الشأن هيئة خاّصة ليست ذات  ّ ي يتمي 
اعتبارا للخصوصيات الت 

ق األمر بإنشاء 
ّ
 مراقبة وتتّبع األنشطة االقتصادية، ويتعل

ّ
ي تتوىل

ز عن بقّية األجهزة التقليدية الت  ّ ، تتمي  ي
طابع قضائ 
ي ضمان مجلس ا

ز
سيي  المبارسر للفضاء االقتصادي، رغبة منها ف

ّ
ولة عن الت

ّ
ي الد
ّ
لمنافسة. و تماشًيا مع تخىل

قة بالمرافق 
ّ
ام مهّمتها المتعل ي هذا المضمار، واحي 

ز
ولة( ف

ّ
سيي  وحياد اإلدارة )الد

ّ
بط والت

ّ
ي مهّمة الض

ز
فافية ف

ّ
الش

م، باإلضافة إىل انفتاح األس
ّ
غي ومنظ

ي إطار رسر
ز
ام العدالة العاّمة ف اف، واحي 

ّ
ي إطار شف

ز
واق عىل المنافسة كذلك ف

، تم ة خلق هيئات ضبط قطاعية تكّمل نشاط المجلس وتنّسق وتتعاون معم.  ز ي ترّصفات المتعاملي 
ز
 ف

  دور مجلس المنافسة الضبطي : 

ق بقانون المنافسة(،  06/ 95بالرجوع إىل النّص األّول المنسر  لمجلس المنافسة أي األمر 
ّ
 )المتعل

ّ
نجد أن
ما 
ّ
م لم يتوّل تعريفم،و إن

ّ
ّع الجزائري لم يتعّرض لمسألة تحديد الطبيعة القانونية لهذا الجهاز، بمعتز أن المرسر

ة إداريا، وهو ما كّرستم ضاحة المادة 
ّ
خصّية المعنوّية المستقل

ّ
ع بالش

ّ
م يتمت

ّ
من األمر  23اكتقز فقط بالنّص عىل أن

ي  03/ 03
ل لألمر أعاله، والت 

ّ
ي صلب النّص " » جاء فيها: المعد

ز
تنشأ لدى رئيس الحكومة سلطة إدارية تدغ ف

خصية القانونية واالستقالل الماىلي 
ّ
ع بالش

ّ
 (3)«.مجلس المنافسة "، تتمت

                                                           
)2(de la concurrence , site Les défis et les obstacles  -: www.droitdeconcurrence.fr . 
 
الذي يضع المجلس تحت وصاية الوزير المكلّف بالتجارة وذلك دون المساس باستقالليته  والمعّدل والمتّمم،  03/03من األمر  23نص الماّدة  – (3)

 في اتّخاذ القرار. مع العلم أنّه قبل ذلك )أي قبل أن يكون تابعا لمصالح الحكومة( كان مرتبطا بمصالح رئاسة الجمهورية مباشرة.

http://www.droitdeconcurrence.fr/
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ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ
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ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف
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العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
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ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف
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 ق
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م: 
ّ
ولة بأن

ّ
ي فرنسا، فقد عّرفم مجلس الد

ز
ُب كسلجهاز إداري مستقّل ذو طبيعة غي  قضائية يُ » أّما ف ص ة

َ
طة لمراقبة ن

 (4)«.السوق 

ّع بذلك ضاحة    مسألة ال نقاش فيها، خاّصة بعدما وصفم المرسر
ّ
 الطابع اإلداري لمجلس المنافسة يعد

ّ
إذن، فإن

ي المادة 
ز
ات  23كما رأينا ف

م يجب –باإلضافة إىل ذلك  –من قانون المنافسة، فهناك العديد من المؤرسرّ
ّ
 توحي بأن

ور 
ّ
ظرة؛ ففضال عن الد

ّ
ظر إىل هذا الجهاز بهذه الن

ّ
الذي يلعبم كهيئة إدارية استشارية مهّمتها تقديم المشورة  الن

خاذ 
ّ
ع المجلس بسلطة ات

ّ
ي لها عالقة بالمنافسة، يتمت

صوص التنظيمية الت 
ّ
ز والن ق بمشاري    ع القواني 

ّ
فيما يتعل

ي تدخل ضمن اختصاصم، سواء كان ذلك بمبادرة منم عن طريق 
القرارات وإبداء الرأي حول جميع المسائل الت 

ل التلقالتد
ّ
ي   خ

لة لذلك قانوناLa saisine d’officeائ 
ّ
ما طلب منم ذلك من طرف األشخاص المؤه

ّ
. (5)، أو كل

 لبعض الممارسات غي  
ّ
تة، تهدف إىل وضع حد

ّ
 إصدار مقّررات وأوامر مؤق

ّ
م يملك حق

ّ
ضف إىل ذلك، أن

نافسية. 
ّ
 الت

ة لهذه الهي ز ّ ة والمتمي 
ّ
د الصبغة اإلدارية المستقل

ّ
ئة، هو عدم خضوعها لنظام التدّرج الّسلىمي الذي تخضع وما يؤك

ي 
ز
ي تبق  ف

 أوامر من أّي كان(، و هي المسألة الت 
لق  ة
َ
ت
َ
نفيذية )أي ال ت

ّ
ابعة للّسلطة الت

ّ
لم الهيئات اإلدارية العادية الت

م 
ّ
ة عالمات استفهام؛ إذ أن

ّ
ي  –تقديرنا محّل جدل بحيث تطرح حولها عد

ز
ظر عّما يجري ف

ّ
لعمىلي  الواقع اوبغّض الن

 مسألة  –
ّ
ز لنا أن قطة من قريب أو بعيد، يتبي ّ

ّ
ي تتناول أو قد تمّس هذه الن

صوص الت 
ّ
، وبإلقاء نظرة عىل مختلف الن

كون مجلس المنافسة ليس بهيئة إدارية عادية تخضع للّسلطة الرئاسية أو الوصاية اإلدارية تبق  محّل نظر 
 وتشكيك وليست بالمطلقة. 

م يعتير هيئة إدارية محضة كالهيئات إذن، وكنتيجة 
ّ
ظرة إىل المجلس عىل أساس أن

ّ
 الن
ّ
لما سبق ذكره، فإن

ّع  ي ذلك ضاحة من طرف المرسر
تبعا  ، تبق  نسبّية. وعليم، و –كما سبق أن أوضحنا–التقليدية، وبالرغم من تبتزّ

ع بم المجلس من اختصاصات تنازعية م
ّ
 ن جهة أخرى، هناك من الفقهاءلهذا المعىط من جهة، ثّم نظرا لما يتمت

الية: 
ّ
ي لهذه الهيئة. ويدّعم هذا الفريق رأيم بالحجج الت

ابع شبم القضائ 
ّ
 من يرّجح الط

ّع للمجلس من خالل المواد  أ( دها المرسر
ّ
ي حد
نازعية الت 

ّ
ي الّصالحيات الت

ز
ل ف
ّ
  45و 44الحّجة األوىل قانونية، وتتمث

ي تظهر تزوّ  46و
شاط من قانون المنافسة، والت 

ّ
د المجلس بسلطات واسعة تهدف أساسا إىل ضبط الن

ي المواد من 
ز
 من ذات األمر(.  12إىل  06االقتصادي، وقمع الممارسات المنافية للمنافسة )المبّينة ف

 للممارسات المنافية للمنافسة، والذي  ب(
ّ
خاذ مقّررات وعقوبات مالية بغرض وضع حد

ّ
ع المجلس بسلطة ات

ّ
تمت

 ن أساس سلطة العقاب هذه المخّولة للمجلس؟يجعلنا نتساءل ع

 ظهور هذه الصالحيات جاء عقب إزالة التجريم  ج(
ّ
عن الممارسات المنافية  La dépénalisationأن

ي لقمعها، لكن بعد 
ي الجزائ 

ل القاضز
ّ
ها القانون بمثابة جرائم اقتصادية تستدغي تدخ ي كان يعتير

للمنافسة، والت 
ع  استحداث المجلس كجهاز جديد،

ّ
ي كان يتمت

ويده بنفس الّسلطات الت  ز ّع بي  أسندت لم هذه المهّمة وقام المرسر
ي 
ي الجنائ 

 . بها القاضز

ي هذا الخصوص ومحدوديتها، مّما دفع  د(
ز
ي ف
القصور الكبي  الذي أظهرتم سلطات القضاء سواء العادي أو الجزائ 
ي ميدان 

ز
ابط والخبي  األساسي ف

ّ
ّع إىل أن يجعل من المجلس الض  المنافسة. المرسر

                                                           
)4(– .con, 24 Janvier 1987, J.O, 26 Janvier 1987-Cons  
 المتعلّق بالمنافسة )المعّدل والمتّمم(. 03/03من األمر  34أنظر نّص المادة  – (5)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر
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 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
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ْ
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ز
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 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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ساؤل حول طبيعة هذه  ه(
ّ
ي يصدرها المجلس، بحيث يثور الت

ق بالمقّررات الت 
ّ
ة تتعل الحّجة الخامسة واألخي 

ي العادي بينما أحكام قضايا أخرى يطعن 
م، وانطالقا من كون بعض المنازعات يطعن فيها أمام القاضز

ّ
ة. إذ أن األخي 

ي اإلداري، فمثال بالنسبة لقر 
ة فيها أمام القاضز

ّ
الثة من الماد

ّ
م، وطبقا للفقرة الث

ّ
جميع فإن

ّ
من قانون  19ار رفض الت

م يطعن فيم أمام مجلس الدولة
ّ
حسبما -. أّما فيما يخّص مقّررات المجلس األخرى، فيطعن فيها (6)المنافسة، فإن

ي بذلك المادة 
جارية عىل مستوى مجلس قضاء الجزائر  -من نفس القانون 63تقضز

ّ
 . (7) العاصمةأمام الغرفة الت

عن أمامها عىل 
ّ
ي الط
ز
ي الجهة القضائية المختّصة ف

ز
ز ف ميي 

ّ
م، وبغّض النظر عن سبب الت

ّ
ي أن نالحظ أن

وهنا ينبغز
ي 
جاه قرينة عىل الّصفة شبم القضائية الت 

ّ
ي تقدير أنصار هذا االت

ز
عن يعتير ف

ّ
 مجّرد القول بالط

ّ
قرارات المجلس، فإن

ع بها الجهة األوىل )الدرجة 
ّ
 وهي مجلس المنافسة. تتمت

َ
ال
َ
 األوىل( مصدرة القرار، أ

(، نرى  ز ي  –وأمام هذا الوضع )تباين الموقفي 
ز
ز بالموضوع ف اه البعض من المهتمي 

ّ
وهو ذات الموقف الذي تبن

ز الّصبغة  –الجزائر ق بهيئة ذات طبيعة خاّصة، ف ي تجمع بي 
ّ
 األمر يتعل

ّ
م بالنسبة لمجلس المنافسة، فإن

ّ
أن
ة اإلدارية وال

ّ
م عبارة عن " سلطة إدارية شبم قضائية وشبم مستقل

ّ
ّصفة القضائية؛ بحيث بإمكاننا أن نكّيفم عىل أن

فة بردع و 
ّ
بط المكل

ّ
م يقع عىل رأس هيئات الض

ّ
" أي جهاز إداري شبم مستقّل مزّود بوظيفة قضائية تنظيمية، وأن

ي البالد. 
ز
 قمع مختلف الممارسات المنافية للمنافسة ف

 بط القطاعية: هيئات الض 

لت دوما مركزا لنشاط المرافق 
ّ
ي شك
 فتح بعض األنشطة االقتصادية للمنافسة الحّرة، خاّصة تلك الت 

ّ
إن

صال 
ّ
سبة لقطاع االت

ّ
ي توّجهت نحو االستثمارات األجنبّية )كما هي الحال بالن

العاّمة، وعىل وجم أخّص، تلك الت 
هما...(، والذي تزامن  ب والمؤّسسات المرصفية وغي 

ّ
ولة المبارسر من الفضاء االقتصادي، تطل

ّ
مع انسحاب الد

ة عىل ضمان الّسي  الحسن لهذه القطاعات الحّساسة.  ف مبارسر  إرساء هيئات ضبط ترسر

ي وصل عددها إىل حواىلي 
ي الجزائر، والت 

ز
ة الموجودة ف

ّ
وبإلقاء نظرة شاملة عىل مختلف الّسلطات اإلدارية المستقل

م
ّ
ة هيئة، نالحظ أن ز  خمس عرسر ل المحّرك األساسي للّسوقي 

ّ
ها تشك

ّ
ظرية )القانونية(، فإن

ّ
احية الن

ّ
من الن

ساع، 
ّ
ي ات
ز
 دورها ومجال عملها )االختصاص القطاغي لكّل واحدة منها عىل حدة( هو ف

ّ
االقتصادية والمالية، وأن

ها 
ّ
 غي  موجودة، األمر  لكن ما هو موجود عىل أرض الواقع هو بخالف ذلك، وهو ما يجعل هذه الهيئات عمليا وكأن

ي 
ستقرار القانوئز

ّ
اىلي لحالة الال

ّ
ابتداًء، وعدم القدرة عىل تحديد معالم  Insécurité juridiqueالذي يؤّسس بالت

ي النهاية. 
ز
 السوق الوطنية ف

ي مجال المنافسة، 
ز
بط القطاعية عموما ف

ّ
ور الذي يمكن أن تلعبم سلطات الض

ّ
و مع ذلك، سوف نحاول إبراز الد

 ذلك إعطاء أمثلة عىل بعض من هذه الهيئات )أهّمها(. ثّم بعد 

 كّل واحدة 
ّ
أكيد أن

ّ
ي الجزائر، بإمكاننا الت

ز
بط القطاعية ف

ّ
مة لمختلف سلطات الض

ّ
صوص المنظ

ّ
فانطالقا من الن

أطي  
ّ
منها لها نطاق اختصاصها وهامش تحّركها الخاّص بها. لكن، وتبًعا لكون مجلس المنافسة يملك مهّمة الت

ي 
ى األفق 

ّ
ة ال يتعد  هذه األخي 

ّ
ي اختصاص الهيئات القطاعية(، وأن

ز
ي تدخل ف

 لألسواق جميعها )بما فيها تلك الت 
 ذلك يسمح للمتعامل االقتصادي والذي يكون ضحّية 

ّ
ف عليها، فإن ي ترسر

مجال اختصاصها الّسوق القطاعية الت 
 
َ
ؤ
ُ
ي ت
بط الت 

ّ
صال سواء بالمجلس أو بهيئة الض

ّ
ر القطاع الذي يعمل فيم، وذلك حفعل غي  تنافسي باالت

ّ
سب ط

                                                           
  )6من قانون المنافسة الجزائري المشار إليه سابقا. 19نّص الماّدة  -(

تكون قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل » ما يلي:  ا القانونذمن ه 63بحيث جاء في نّص المادة  – (7)

 «.في المواد التجارية 
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 أولويات سبل إصالح المنظومة التنافسية ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 . ز ز ( 8) مصالحم ودرجة فاعلية كال المؤّسس               تي  ي هذا الخصوص تعاون وتبادل للمعلومات بي 
ز
بحيث يوجد ف

فاق أو ميثاق تعاون أو أّي صيغة 
ّ
المجلس ومختلف الهيئات القطاعية، والذي يتّم خاّصة عن طريق بروتوكول ات

فاهم و أخرى مقبولة، و 
ّ
ب وضعيات عدم الت

ّ
ز هذه الهيئات والمجلس وتجن كامل بي 

ّ
ذلك من أجل ضمان الت

ي االختصاص
ز
 . (9)التنازع ف

حقة، إىل 
ّ
نظيم، أو الرقابة الال

ّ
إذن، تملك كّل هيئة سلطة ضبط القطاع المخّصص لها، وذلك سواء عن طريق الت

ي جانب الّسلطة القمعية )فرض العقوبات( المخّولة لها من ط
ّع، وذلك بهدف ردع كّل الممارسات الت  رف المرسر

صوص 
ّ
اح الن ي اقي 

ز
 بمساهمتها ف

ّ
ور االستشاري الهاّم الذي تلعبم فيما يتعلق

ّ
تمّس مجال عملها، هذا فضال عن الد
نظيمية والتعديالت لها. 

ّ
ا من هذه الهيئات سلطة إصدار  القانونية أو الت

ً
ّع بعض بل أبعد من ذلك، فقد خّول المرسر

قد والقرضأن
ّ
سبة لمجلس الن

ّ
أن بالن

ّ
بط االقتصادي، كما هو الش

ّ
ولجنة تنظيم عملّيات  (10)ظمة قصد تحقيق الض

يعّية (11)البورصة ومراقبتها ي وضع مجموعة من القواعد تسمح بتطبيق نصوص ترسر
ز
ل ف
ّ
... وهذه األنظمة تتمث

 (12)التطبيقّية.  وتنظيمية سابقة، لذا يسىّمي البعض هذه الهيئات بالّسلطات التنظيمية

:  -أ ي
 
 وسائل الضبط القضان

عاقدية، جعال من المسؤولية 
ّ
د الحياة العرصية )خاّصة عالم الّصناعة( وتضاعف العالقات الت

ّ
 تعق
ّ
 –إن

ية   مطروًحا حالًيا، فنظامها أصبح أكير ضامة وقسوة ومجال تطبيقها أكير  –تعاقدية كانت أم تقصي 
ً
مشكال

ساعا. و كنتيجة لذلك،
ّ
ار والحوادث قد تضاعفت بدورها بسهولة بل وبرسعة وإفراط   ات دة لألضز

ّ
فاألفعال المول

ين.   كبي 

 هذه 
ّ
من هذا المنطلق، إذا كانت حّرية المنافسة من المبادئ األساسية لممارسة األنشطة االقتصادية عموما، فإن

، بالطبع ر بالغي 
ب عليها إلحاق الرصزّ

ّ
ت ي يي 
 من األمور الت 

ّ
اجمة عن الفعل  الحّرية تعد

ّ
ار الن بعيدا عن األضز

ي إطاره 
ز
عية والقانونية إذا كان هذا الفعل قد مورس ف

ظر الرسرّ
ّ
 من وجهة الن

ً
اًرا مقبولة  أضز

ّ
ي تعد

نافسي ذاتم، والت 
ّ
الت

افعة لجودة اإلنتاج وتخفيض األسعار. 
ّ
 المنافسة هي القّوة الد

ّ
وع، باعتبار أن  المرسر

ي هذا المجال؛ بحيث بإمكاننا أن نالحظ من هنا، برزت حتمّية توسيع 
ز
 سبيل عىل –نطاق تطبيق المسؤولية ف

تائج، وقرينة المسؤولية، والمسؤولية  –المثال 
ّ
ام بالن ز ي أّي عقد كان، وااللي 

ز
ام بأمن األشخاص ف ز ظهور قاعدة االلي 

 دون خطأ مثبت...الخ

بعة لردع الممارسا
ّ
ت المنافية للمنافسة أمام مجلس المنافسة ومن ثّم، وفضال عن اإلجراءات اإلدارية المت

قليدّية منوطة هي األخرى بمحاربة وقمع 
ّ
 الهيئات القضائية الت

ّ
ا(، فإن

ً
نة سلف والهيئات اإلدارية القطاعية )المبي ة

 
ّ
ي كي تبث

نظيم القضائ 
ّ
 لدعاوى تعرض عىل محاكم الت

ّ
ة محال ل هذه األخي 

ّ
هذه الممارسات، بحيث يمكن أن تشك

ي بعض األحيان وبحسب األحوال. فيها مدنيً 
ز
 ا أو جنائًيا أو إدارًيا ف

                                                           
)8(– Communication de l’Algérie au septième session du groupe intergouvernemental  d’experts du droit de la  

politique de la concurrence de la (CNUCED), du 30 Octobre au 02 Novembre 2006, Genève, portant sur le 
thème : «  Relations entre les autorités de concurrence et les instances de réglementations sectorielles.. ». 

)9(– Même communication citée au dessus.  
 والمتعلّق بالنقد والقرض. 2003أوت  26الصادر في  11-03أنظر في هذا الخصوص: األمر رقم  – (10)
 والمتعلّق بالبورصة والقيم المنقولة. 1993ماي  23والصادر في  10-93مزيد من التفاصيل راجع المرسوم الرئاسي رقم ل -(11)

ntes et la régulation économique en Algérie, édition R. Zouaimia, les autorités administratives indépenda -)12(

Houma, Alger, 2005, P : 72. 
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 أولويات سبل إصالح المنظومة التنافسية ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة، وعىل رأسها مجلس المنافسة، ال يمكنها تقرير أو فرض 
ّ
بط المستقل

ّ
و بناًء عليم، إذا كانت مختلف هيئات الض

 ذلك من اختصاص 
ّ
(، ألن نافسي

ّ
عقوبات جنائية )باستثناء فرض الغرامات المالية عىل مرتكب الفعل غي  الت

ز الّسلطات المكّرس )مه ي إىل المساس بمبدأ الفصل بي 
ّ
 من شأن منحها ذلك أن يؤد

ّ
ّمة( القضاء، بحيث أن

دليس...( من تقرير 
ّ
ر الفعل المكّيف جنائيا )نرسر معلومات كاذبة، الت

ّ
ي حالة توف

ز
 ذلك ال يمنع ف

ّ
دستورًيا، فإن

فصيل في
ّ
سع المقام للت

ّ
 ها. عقوبات جنائية أخرى )كالحبس مثال( ال يت

شاط االقتصادي )تجارة، صناعة 
ّ
 المنافسة تشمل كّل مجاالت الن

ّ
ز االعتبار أن ي هذا الخصوص، إذا أخذنا بعي 

ز
وف

 هذا المجال األخي  خاّصة، غالبا ما تنهض بم مرافق عاّمة كمؤّسسات توزي    ع المياه أو الكهرباء أو 
ّ
وخدمات(، و أن

اك ا ورة إرسر سليم برصز
ّ
يد...الخ، فقد تّم الت  الير

ّ
ي تطبيق قواعد المنافسة، خصوًصا وأن

ز
ي اإلداري كطرف ف

لقاضز
ه الفرنسي مثال  –النظام الجزائري  ا هاّما من الّسلطة للجهاز التنفيذي )وعىل رأسم –عكس نظي  زً ّ ، قد خّصص حي 

 " لضمان حقوق وح
ً
عّية قرارات هذا الجهاز أصبحت أمرا " الزما  مراقبة رسر

ّ
، فإن يات رّ رئيس الحكومة(، وبالتاىلي

عية هذه   بتخويل المحكمة اإلدارية)الجهات اإلدارية عندنا( صالحية فحص رسر
ّ
ق إال
ّ
 ذلك ال يتحق

ّ
األشخاص، وأن

 عن كّل خرق للنظام العام التنافسي القائم، وذلك فضال عن االختصاص 
ز القرارات، وتحديد األشخاص المسؤولي 

عاوى المق
ّ
ي الد
ز
ظر ف

ّ
ولة عندنا للن

ّ
جميعات )أي بخصوص قرارات رفض الموكول لمجلس الد

ّ
مة أمامم بشأن الت

ّ
د

جميع من طرف مجلس المنافسة(
ّ
 . (13) الت

 منازعات 
ّ
قة بمواد المنافسة تعد

ّ
 المنازعات المتعل

ّ
م، وباعتبار أن

ّ
ي أن نشي  أن

ي ختام هذا المحور، ينبغز
ز
و ف

ط التحكيم (14)اقتصادية تجارية ز إدراج رسر ز االقتصاديي   م بإمكان المتعامل ي 
ّ
ي  Clause compromissoire، فإن

ز
ف

فق عليهما الحقا. 
ّ
ز مسّبقا، أو يت مي 

ّ
ز محك مونها، ويكون ذلك بتعيي  ي يير

 (15)العقود الت 

ي مواد المنافسة، باعتباره 
ز
حكيم( من امتيازات خاّصة ف

ّ
 إجراًء بسوال يخقز عىل أحد ما لهذا اإلجراء )أي الت

ً
يطا
ف ويساعد عىل المحافظة عىل أرسار المهنة 

ّ
م غي  مكل

ّ
، كما أن

ً
 يتماسر وخصوصيات حياة األعمال عموما

ً
ورسيعا
 واألعمال. 

ي هذا 
ز
فاقيات ف

ّ
ة ات
ّ
 الجزائر قد انضّمت إىل عد

ّ
، نجد أن وىلي

ّ
ي المجال الد

ز
ور الهام الذي يلعبم خاّصة ف

ّ
و نظًرا للد

فاقي
ّ
. الخصوص، أهّمها ات وىلي

ّ
حكيم الد

ّ
قة بالت

ّ
 ة نيويورك المتعل

فاق عليم، ومن ثّم، فال 
ّ
ي حالة االت

ز
اع للتحكيم يصبح أمًرا الزًما ف ز

 إخضاع اليزّ
ّ
، أن ي األخي 

ز
نبيم إليم ف

ّ
و ما يجب الت

بط األخرى )إدارية كانت أم قضائية(. 
ّ
 مجال للحديث عن وسائل الض

 

 

 

                                                           
 من قانون المنافسة الجزائري على ما يلي: 03ف /19وفي هذا الخصوص تنّص الماّدة  – (13)

 «.يمكن الطعن في قرار رفض التجميع أمام مجلس الدولة »...
تكون فقط في العقود التجارية دون المدنية. كما  –من قانون اإلجراءات المدنية والتجارية  444جاء في المادة كما  –بحيث أّن صّحة شرط التحكيم  –(14)

 أّن ذلك يعتبر باطال حتّى بالنسبة لألعمال المختلطة )بحيث يشّكل خطرا على الطرف المدني(.
وذلك هو الذي يتّم عادة ألنّه  Promesse de compromisوعد بالتحكيم إذا تعلّق األمر باتّفاق على التحكيم قبل وقوع النزاع نكون أمام  – (15)

 Compromis  كثيرا ما يصعب الحصول على اتّفاق بعد قيام النزاع، وإذا ما حدث ذلك )أي بعد النزاع( فإّن األمر يصبح اتّفاقا تحكيميا
d’arbitrage. 
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 أولويات سبل إصالح المنظومة التنافسية ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

II .  حالًيا:  أبرز تحديات النظام العام التنافسي عندنا 
 الدولة بير  المهمتير  التنافسية والضبطية:  .2

ي النشاط ااِلقتصادي بوصفها منظًما لهذا األخي  
ز
ال يطرح نسبًيا أّي   régulateurإذا كان تدخل الدولة ف

ة ممارًسا   األمر يختلف تماًما عندما تكون هذه األخي 
ّ
  Opérateurإشكال )عىل األقل من الناحية النظرية(، فإن

ز مثال كموضوع الصفقات العمومية،  لهذا النشاط، وأحد أجزائم األساسية، خاصة عندما يتعلق األمر بمجاٍل متمي 
تب عنم نتائج مغايرة تماًما.  ي مركز مختلف تي 

ز
 بحيث تصبح ف

ي تستعملها اإلدارة العامة لممارسة نشاطاتها الإذ 
تعلقة متعتير الصفقات العمومية من أهم الوسائل القانونية الت 

باستغالل وتسيي  المال العام. ومن ثّم، فقد أحيطت بمجموعة ضمانات سواء من حيث إبرامها أو تنفيذها أو 
ي هذا الخصوص، هو وضع 

ز
ي يجب إقرارها ف

ز أهم الضمانات الت   من بي 
مراقبتها حماية لهذا المال العام. ولعل ة

اعات الناشئة عنها  ز ي متكامل ومتجانس لفِض اليز
ز إبرامها أو تنفيذها...( تكريًسا لحرية  نظام قضائ  )سواًء حي 

ي هذا القطاع
ز
 . 16التنافس الواجب تجسيدها ف

ي مجال إبرام صفقات الدولة 
ز
ي الوقوف عنده هنا ابتداًء، هو كون الحماية القضائية لحرية التنافس ف

وما ينبغز
ي الجزائر بافتقارها 

ز
ز عندنا ف ي الوقت الراهن–تتمي  ة

ز
ونية المقّررة حكام بشأن تطبيق الضمانات القانإىل كثي  من األ  -ف

ي اإلداري 
ي ذلك راجع إىل ندرة حاالت اللجوء إىل القاضز

ز
 السبب الرئيسي ف

لفائدة ممارسة هذه الحرية، ولعل ة
ة تجاه اإلدارة  ا عىل نقاء السي  ـً ز عن مخاصمة المقررات الممّهدة إلبرام الصفقات حفاظ  نتيجة إحجام المتنافسي 

وع(. ) أي صاح  ب المرسر

امات اإليجابية  ز ي هذا المضمار وااللي 
ز
 الضمانات القانونية لممارسة حرية التنافس ف

 ة
 -نسبًيا–وال يختلف اثنان، أن

ي اإلداري عىل وجم الخصوص، سواء 
ي شيئا عن رقابة القضاء عموًما والقاضز

للسلطات العامة بتطبيقها، ال تغتز
ق األمر بصحة إجراءات عملية تنظيم 

ّ
التباري وترتيب الجزاء المطابق لإلخالل بها، أو أبعد من ذلك، حت  فيما تعل

د 
ّ
وع اإلصالح المتجد  مرجًعا نوعًيا لمرسر

ّ
ي تعد

يخص إثراء هذه الضمانات عن طريق ابتكار الحلول التأويلية الت 
 لمختلف أنظمة الصفقات العمومية. 

 اإلصالح الذي شهدتم بال 
 ة
ي هذا المقام، يجب التأكيد أن

ز
ي تملك والية الفصل وف

دنا مؤخًرا بخصوص الجهات الت 
ز الرقابة عىل صحة إجراءات اإلشهار وتنظيم المنافسة  ز بي  ي هذا النوع من المنازعات يقوم عىل أساس التميي 

ز
ف

ي ال يمكن 
وعية مقرر المصادقة عىل الصفقات الت  ي المستعجالت( والرقابة عىل مرسر

ع لقاضز ي أوكلها المرسر
)والت 

تب عىل ذلك من محدودية القضاء االستعجاىلي الذي ينت ي  الطعن فيها 
إال عن طريق دعوى اإللغاء، مع ما يي 

ي طلبات إيقاف إجراءات اإلشهار وإبرام الصفقة بمجرد المصادقة عليها. 
ز
 ف
ّ
 اختصاصم عند البت

 

                                                           
 ي الجزائري عموًما، تتّم وفق طريقتْين أساسيتْين:ونصفقات الدولة حسب النظام القانأخذا بعين االعتبار أن عملية الطعن المخولة في مجال  -16

 التسوية الودية للنزاعات عن طريق اإلجراءات اإلدارية والتي تتخذ بدورها صورتين: -أ

 والمتعامل المتعاقد(. -عموًما اإلدارة–األولى داخلية )أي تتّم بين المصلحة المتعاقدة  -
ل لجنة إبرام الصفقات.والثانية خارجية،  -  حيث تتدخَّ

 (.الذي نحن بصدد معالجتهموضوع الالتسوية القضائية للنزاعات عن طريق مسالك القضاء المختلفة )وهو   -ب
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 أولويات سبل إصالح المنظومة التنافسية ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

م و بالنظر إىل الوضع االقتصادي الراهن من جهة، وللعمل 
ّ
ي هذا الخصوص، أن

ز
ي عنوحاصل القول ف

دنا القضائ 
 : احات، نوجزها فيما يىلي

م بإمكاننا الخروج ببعض المالحظات وااِلقي 
ّ
 من جهة أخرى، فإن

ي الجزائر وحت  يومنا هذا محّل أ. 
ز
ي مجال الصفقات العمومية تبق  عندنا ف

ز
ي للمنافسة ف

 عملية الضبط القضائ 
 ة
أن

ة حاالت ال
ّ
د وعدم إقبال نظر، وذلك راجع حسب رأينا بالدرجة األوىل إىل قل

ّ
لجوء إىل القضاء نتيجة ترد

تهم تجاهها، بحيث غالًبا  ا عىل نقاء سي  ـً ز عن مخاصمة اإلدارات والمؤسسات العمومية، وذلك حفاظ المتنافسي 
وع بديل عن ذلك.  ي بالسغي إىل محاولة الظفر بمرسر

 ما يتم تعويض هذا التنازل الضمتز

ي المتوفرة ال ب. 
ع عىل لّما كانت مسالك التقاضز  إقبال المرسر

 ة
ي توفي  الحماية القضائية المتطلبة، فإن

ز
تسعف ف

ورة ملحة ال  يغي بل ضز
ف الترسر إحداث قضاء استعجاىلي خاص بهذا النوع من المنازعات لم يكن من قبيل الي 

خاصة  ،مناص منها وارتقاًء حقيقًيا )ولو نظرًيا( عىل مستوى توفي  الحماية القضائية االستعجالية األكير نجاعة
ابطة، مّما يجعل  ة إجراءات متالحقة ومي 

ّ
ي إطار عمليات مركبة من عد

ز
 إبرام وتنفيذ الصفقات يتم ف

 ة
إذا علمنا أن

ي ألي إجراء غي  صحيح عىل سلسلة  ي تفادي التأثي  السلتر
ز
ا ف
ً
ي اإلداري االستعجاىلي كامن

مسّوغ تدخل القاضز
 المنافسة برّمتها.  اإلجراءات الموالية وعىل النتيجة النهائية لعملية

م يجب إدراج موضوع الصفقات بشكل 
ّ
ا أن ً وعىل ضوء كّل ما سبق، ونظًرا ألهمية الموضوع، ال بأس أن نؤكد أخي 

ي التعامل مع 
ز
ام مبادئ الولوج إىل الطلبيات العمومية والمساواة والشفافية ف ي منطق احي 

ز
ال رجعة فيم ف

ز وتبسيط اإلجراءات بما يمثلم هذا  شحي 
وع ترسيخ منهج حديث للحكامة غايتها االرتقاء المي  النظام ضمن مرسر

 بممارسة حرية المنافسة وضمان حسن استعمال المال العام. 

ز ممارسة حق اللجوء ج.  وع إصالح القضاء االستعجاىلي مستقبال العمل عىل التوفيق بي 
ي إطار مرسر

ز
م ف
ّ
من المحت

م اإلداري المنصو 
ّ
ز أن ال تخّص إىل هذا المسلك وإجبارية التظل ي يتعي  ة

ص عليم بنظام صفقات الدولة )والت 
إجراءات اإلشهار وتنظيم المنافسة( حت  ال تضيع الجدوى من فكرة العجلة بشأن إيقافها بعد صدور مقّرر 

ي مثل هذه الحاالت 
ز
( دون سلوك  -و استثناءً –المصادقة، بحيث باإلمكان حت  ف جوء إىل القضاء )االستعجاىلي

ّ
الل

 التظلم اإلداري المنصوص عليها... إجراءات 

جوء إىل القضاء االستعجاىلي للمطالبة بإيقاف مقّرر المصادقة عىل د. 
ّ
م باإلمكان الطعن باإللغاء عن طريق الل

ًّ
أن

ي حذف إيقاف التنفيذ كمسلك تابع لدعوى اإللغاء ونقلم إىل مقامم الطبيغي 
الصفقة، من ثّم، فالمنطق يقتضز

... بوالية القضاء االستعج  اىلي

 حماية المستهلك أهّم تحديات النظام التنافسي الحديث: . 2

م 
ّ
ز الّسي  الحسن للّسوق، فإن  األّول هو تحسي 

ُ
م ي نظام كهذا )الّسوق( همُّ

ز
م وف
ّ
أكيد عليم، أن

ّ
ي الت
ما ينبغز

ز ا ل آخر اهتمامات المتعاملي 
ّ
 المصلحة العاّمة اآلنية للمستهلك خاصة، تمث

ّ
 أن
ً
سليم بداهة

ّ
. القيجب الت ز تصادّيي 

ز ااِلعتبار، لكن يجب التنبيم هنا إىل  د بعي 
ّ
م عىل راسىمي السياسة التنافسية عامة أن يأخذوا هذا المحد

ّ
و عليم، فإن

ي 
ز
ظر إليم كمتعاقد يوجد ف

ّ
ا اقتصادًيا، وليس بالن

ً
يك ي أن يتّم عىل أساس اعتباره رسر

 االهتمام بالمستهلك ينبغز
ّ
أن

رف الضعيف أمام المه
ّ
ي العقد والسوق مركز الط

ز
وطم ف ع بقّوة اقتصادّية تساعده عىل فرض رسر

ّ
ّ الذي يتمت ي

تز
 بشكل عام. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 التطرق لموضوع حماية المستهلك 
ّ
كأبرز مظهر من مظاهر النظام العام ااِلقتصادي –وعىل هذا األساس، فإن

اف -حالًيا ي يجب ااِلعي 
ي أن ال يقترص عىل وضع التصّور العام ألهّم الحقوق الت 

ي بها للطرف الضع، ينبغز
ز
يف ف

ي قد تنتج عن ِاستعمال المواد 
ي اإلعالم وسالمة الصحة من األخطار الت 

ز
العالقة االستهالكية )وعىل رأسها الحق ف

ة )بحيث ال ي -نسبًيا–المعروضة والمتناولة...الخ(، ومن ثّم الوسائل القانونية لحمايتها و المتوفرة  نكر أحد بكير
ي 
ي العالقات وجود كومة من النصوص الت 

ز
ز خاصة ببعض الواجبات من أجل تحقيق التوازن ف تلزم المهنّيي 

امات والعقود أو قانون  ز ي يتضمنها مثال قانون االلي 
االقتصادية السارية، كما هو الشأن بالنسبة لبعض القواعد الت 

م 
ّ
ز هحماية المستهلك أو قانون الممارسات التجارية عندنا...الخ(، بل يجب أن يتجاوز ذلك كل ذا إىل درجة تمكي 

ي تعكس رغبة الجميع )وعىل رأسهم 
الطرف من االستفادة من هذه الحقوق فعال عن طريق اإلجراءات الت 

ز للتأثي   ز االقتصاديي  ي قد تصدر عن المتعاملي 
ي القضاء عىل بعض الممارسات الت 

ز
دي اإلطار العام للسوق( ف

ّ
محد

 .(17)بشكل أو بآخر عليم

ن 
ّ
ي تمك
ى دوره التقليدي إىل تحديد اآلليات الت 

ّ
 وجود القواعد القانونية سوف يتعد

ّ
من هذا المنطلق، فإن

ي 
ي بموجبها تتّم معاقبة أّي متعامل يخّل بالمقتضيات الت 

المستهلك من الدفاع عن مصالحم و تبيان الكيفيات الت 
ة لمنطق ا  خضوع هذه األخي 

ّ
ي فتحكم السوق عموًما عىل أساس أن

ز
ا ف
ً
يره أيض ي حلبة التنافس يجد تير

ز
كرة لتفوق ف

ين الغاية Consumer welfareالعمل عىل تحقيق "رفاهية المستهلك  ة تشكل عند الكثي   هذه األخي 
ّ
"، بل إن

ي 
ي تعتز
ي يكون هدفها الفعالية االقتصادية والت 

من األساسية من ِارتباط عملية التنافس بوجود السوق ذاتم، والت 
ز ااِلعتبار ضعف موارده المالية"عندهم : "اِ  ز بتحقيق رفاهية المستهلك، أخذا بعي  ام المنتجي  ز
 . (18)لي 

ي وسعها لتحديث منظومتها االقتصادية )وذلك 
ز
 عىل الدولة الجزائرية أن تبذل كّل ما ف

ّ
، أن ي األخي 

ز
 أن نشي  ف

يبق 
ا من مشكال 

ً
ي بعض ي  تها...(، وذلك كلم قصد ااِلندماجعن طريق توحيدها وتحيينها وإزالة الغموض الذي قد يعي 

ز
ف
ضاح المعلومة بالنسبة 

ّ
ي التعامل مع المستهلك وِات

ز
ي السياق، ولتحقيق الشفافية ف

ز
. وف النسق االقتصادي العالىمي
ح أن تنشأ الدولة  اكة مع جمعيات حماية المستهلك–إليم، نقي  ي يت -برسر

 السلع الت 
ّ
ّم شبكة اإلنذار المبكر ضد

ي ت
وي    ج لبضاعة تداولها، والت  ي تكون مغشوشة( بحيث يتّم اإلبالغ عن أّي محاولة لي 

اًرا أو عيوًبا )أي الت  حمل أضز
ي عرص الرسعة )التعامل عن 

ز
نا ف
ّ
غي  سليمة أو سلعة منتهية الصالحية أو تالفة..الخ باإلضافة إىل ذلك، وبِاعتبار أن

ونية(، أصبح من واجب صائغ الم تم نظومة التنافسية حماية المستهلك من ترصفابعد أو ما يعرف بالعقود اإللكي 
ورية بالنسبة لم أو بعيدة نسبًيا عن  اء سلعة أو طلب خدمة غي  ضز )قراراتم( المرتجلة الرسيعة، كأن يقوم مثال برسر

اجع  ي هذا المقام يجب أن يمنح حق الي 
ز
و أن ال تتوقف عملية الحماية المتوفرة إلرادة  rétractationقدراتم، وف
يان إىل عيب اإلغراء المست

ّ
ز واإلجبار ... بل تتعد  (19)... (séduction)هلك عندنا من العيوب الخفية كالغير

د الّسي  بحيث بإمكاننا أن نعتمد كبوصلة 
ّ
ظام العام االقتصادي الحديث معق

ّ
إذن وعليم، وانطالقا من كون الن

نافسية -لقياس مدى فعاليتم، 
ّ
منا رفاهية المستهلك وراحتم، ومن ثّم، إذا س –باإلضافة إىل فعالية الّسياسة الت

ّ
ل
ز فقط، فمن المفروض أن يكون المستهلك تبًعا  ز االعتبار مصالح المستهلكي   قواعد المنافسة ال تأخذ بعي 

ّ
أن

ي 
ز
 عندما يظهر الجديد ف

ً
 و خاّصة

ً
م دائما

ّ
عل
ّ
 بالت
ّ
ي تقديرنا، إال

ز
 ذلك ف

، وال يتأئ ّ
ً
لة
ّ
 ومؤه

ً
 عظيمة

ً
لذلك شخصّية

 ق. الّسو 

                                                           
 لمزيد من التفاصيل حول الموضوع، اُنظر: -(17)

V. Bernés et Frison-Roche, le souci de l'effectivité de droit, Dalloz, 1996,Chronique  301. 

: 05. »,cahier de droit de l’entreprise, P concurrence et effience, pratiques verticales restrictives F.Jenny, « -) 18( 
 ، المتعلق بالتجارة اإللكترونية.2018مايو  10الموافق ل  1439شعبان  24المؤرخ في 05-18القانون رقم القانون رقم  -(19 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

III .  :ي الجزائر
 
 أولويات سبل إصالح المنظومة التنافسية ف

 تنازع المصالح وحتمية إعادة تأهيل النظام التنافسي عندنا: . 1

 اإلصالحات تتتابع من أجل توفي  المناخ المالئم ومساعدة المؤّسسات والمجتمع عموما عىل كسب 
ّ
إن

ي هو جذب  اتيخر
، يبق  الهدف االسي  اىلي

ّ
المستثمرين خارج قطاع المحروقات والخروج من رهان العولمة، وبالت

ول.  كال عىل مداخيل البي 
ّ
بعية واالت

ّ
 الت

الن جزًء من أولوّيات 
ّ
سيج الصناغي مثال، يمث

ّ
وإذا كانت عملية اإلصالح البنكي وعرصنتم وإعادة هيكلة الن

ل 
ّ
نافسي المناسب يشك

ّ
 تهيئة المناخ الت

ّ
ي هذا اإلطار، فإن

ز
ي تقديرن-الّسلطات ف

ز
عامة  –ا ا وكما سبق أن أوضحنف

ّ
الد

ي هذا الخصوص. 
ز
ي ترتكز عليها أّي عملّية إصالح اقتصادي ف

 األساسّية الت 

هوض 
ّ
، والن ظام أن يسلكها لتحقيق هذا المبتغز

ّ
ي يجب عىل الن

نا أن نتساءل عن الخطوات الت 
ّ
و عليم، من حق

: بالتاىلي بعجلة النمّو؛ سؤال سوف نحاول اإلجابة عليم من خالل م  ا يىلي

:  -ا ولي
ّ
سق العام الد

ّ
نافسي مع الن

ّ
 تحديث وتكييف اإلطار العام الت

 مالمح جديدة بدأت تفرض نفسها؛ فمن أسواق 
ّ
وىلي االقتصادي، يالحظ أن

ّ
 المتتّبع والراصد للواقع الد

ّ
إن

ي طريق النمّو، ومن بينها الجزائر،
ز
ول السائرة ف

ّ
ي الد
ز
ية ذات قوى متواضعة نسبّيا، خاّصة ف

ّ
اق عالمّية إىل أسو  محل

مة التجارة العالمية 
ّ
مات اإلقليمّية World Trade Organizationأرست دعائمها منظ

ّ
ها من المنظ ، وغي 

ها...  ي وغي  حاد األوروئر
ّ
ى كاالت ي 20الكير

ّ
جارة العالمّية، ومن عميل محىل

ّ
ي تهدف جميعها إىل تحرير وتنمية الت

، والت 
ورة الحاصلة 

ّ
ية يضعها جهاز إىل عميل دوىلي بفعل الث

ّ
صال خاّصة، ومن معايي  جودة محل

ّ
ي تقنّيات االت

ز
ف

وحيد القياسي 
ّ
ف عليها هيئات الت ي الخاّص بكّل دولة، إىل معايي  جودة عالمّية ترسر

ّ
قييس المحىل

ّ
المواصفات والت

 الدولّية. 

جم ألن يصبح عبارة عن
ّ
ظر إىل موضوع المنافسة، والعالم يت

ّ
م ال يمكن الن

ّ
ة، والحقيقة، أن  صغي 

ّ
بمعزل  قرية جد

ولية 
ّ
جارة العالمّية، أصبحت األسواق الد

ّ
ؤوب لتحرير الت

ّ
م، مع الّسغي الد

ّ
، ذلك أن ظام االقتصادّي العالىمي

ّ
عن الن

د بمعزل عن 
ّ
ية تحد

ّ
داخل، إذ لم تعد األسعار المحل

ّ
ز بالت ّ ّ يتمي  مرتبطة ببعضها البعض، وأصبح االقتصاد العالىمي

ع األسعار العالمّية ب
ّ
فاذ لألسواق األجنبّية، ومن ثّم، أصبحت تتمت

ّ
ية الجنسّية عىل الن

ّ
كات متعد

سبب قدرة الرسرّ
نها من تصدير منتجاتها إىل األسواق العالمّية بأسعار تنافس مثيالتها من أسعار المنتوجات 

ّ
بمركز أفضل يمك

ية. وعىل هذا، فلم يعد مفهوم وضع سياسات لمكافحة االحتكار مثال م
ّ
كاتالمحل

 من قدرة الرسرّ
ّ
 قصوًرا عىل الحد

ية 
ّ
كات األجنبّية )متعد

ها الرسرّ ـُ حِدث   ـُ  ليشمل ممارسات ت
ّ
ية، بل امتد

ّ
الوطنية عىل الّسيطرة عىل األسواق المحل

جارة والمنافسة 
ّ
ي الت
ّ بحّريت  ي يكون لها آثار ونتائج غي  تنافسّية ترصز

ي األسواق العالمّية، والت 
ز
الجنسّيات خاّصة( ف

ر عىل أسواق داخ
ّ
كات وبطبيعتها االحتكارية تملك من اإلمكانّيات ما يجعلها تؤث

 هذه الرسرّ
ّ
ولة، خاّصة أن

ّ
ل الد

امية
ّ
ول الن

ّ
 . (21) العالم بأرسه، وعىل رأسها أسواق الد
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

نافسّية الوطنية وجعلها أكير انسجاما مع 
ّ
ي تعزيز الّسياسة الت

ز
وعىل هذا األساس، نجد الكثي  من الدول رغبة ف

ى ذلك 
ّ
 األمر يتعد

ّ
ي تحدث داخلها، بل إن

، ال تقف عند سّن قواعد قانونّية تضبط الممارسات الت  سق العالىمي
ّ
الن

نافس داخل مجالها
ّ
ة بحّرية الت ّ ي الخارج، ويكون لها نتائج مرصز

ز
ي ترتكب ف

ي (22)إىل األفعال الت 
 القضية الت 

ّ
، وإال فإن

، خاّص   محل جدل حاليا، و ذات أهّمية أكير
ل تبق 

َ
بذ
ُ
: ماذا يفيد أن ت ي مسار العولمة، هي

ز
طّور الحاصل ف

ّ
ة مع الت

جارة، إذا كانت المؤّسسات العمالقة 
ّ
ي تقف دون تحرير الت

ولية الت 
ّ
الجهود من أجل محاربة وإزالة الحواجز الد

اة من وراء العملّية!؟ أي هل بإمكاننا ت
ّ
م كل المكاسب المتوخ

ّ
حرير )متعددة الجنسيات( بإمكانها أن تحط

ام قواعد   المؤسسات عىل المستوى العالىمي دون أن نقوم بالتوازي، وتبًعا لذلك، بفرض ِاحي 
ز المبادالت بي 

ة ؟ ز هذه األخي   التنافس بي 

 عدم قدرة وعجز 
ّ
ص فعاليتها، وأن

ّ
مة للمنافسة سوف تتقل

ّ
ية المنظ

ّ
ز المحل  القواني 

ّ
 ما يجب أن نعيم جّيدا، أن

ّ
إن

ي
ّ
بط المحل

ّ
ي هذا اإلطار. وعليم، وألسباب مؤّسسات الض

ز
اة عالميا تبدو جلّية وواضحة ف

ّ
ة أمام ممارسات متبن

 االقتصاد الحاىلي وهو يميل نحو 
ّ
ي أّوال، ثّم بالفاعلية العملية ثانيا، يبدو واضحا أن

ق بالمنطق القانوئز
ّ
تتعل

ق 
ّ
ي مستواه؛ واألمر يتعل

ز
مولية، يحتاج أكير فأكير ألن يحضن من طرف إطار ف

ّ
سة ". ب " قانون عالىمي للمنافالش

ي األسواق، يجب أن تتّم هذه العملّية بصفة 
ز
م، وحت ّ ال يكون هناك أي خلل ف

ّ
أكيد عليم، أن

ّ
ي الت
لكن ما ينبغز

حرير من جهة أخرى. 
ّ
وازي مع عملّية الت

ّ
ائية من جهة، وبالت ز  تدريجّية اجي 

اجح هو الذي يستطيع إنجاز وصياغة نظام قانو
ّ
ظام الن

ّ
 الن
ّ
ي قد تبإن

ز هذه االعتبارات الت  ي بي 
ي مكّيف وتوفيق 

دو ئز
ظام 
ّ
بات الن

ّ
ية، فضال عن متطل نافس تماشيا مع دواغي الفطرة البرسر

ّ
متناقضة، أي تشجيع حّرية المبادرة والت

العالىمي الجديد من جهة، والحفاظ عىل توازن كيان مجتمعم وصالبة دولتم وعدم زعزعتها من جهة أخرى،وهو 
ي الحر 

نافسية ( والضبط. ما يعتز
ّ
ي الحّرية االقتصادية ) الت

ز درجت  ّ بي  ي  ص عىل إحداث توازن نستر

ان من العوامل األساسية لتنافسّية  ائم لم، تعتير
ّ
طبيق الّصارم والد

ّ
ي والت
 مسألة األمن القانوئز

ّ
وخالصة القول أن

ن من مضاعفة وزيادة جاذبّية سوق االستثمار فيم
ّ
ي وهذا ك (23)نظام أّي بلد، وتمك

 غياب اآلليات الت 
 ة
ي أن
م يعتز
ّ
ل

ي الّسوق الوطنية، بحيث 
ز
ي المعامالت االقتصادية ف

ز
يعة الغاب ف تضمن تفعيل المنافسة، هو ما سمح بسيادة رسر

ي كان يجب 
يات وتجاوزات، فضاعت المصلحة الت 

ّ
أصبح البقاء لألقوى نفوذا أو سيطرة، وما استتبع ذلك من تعد

، و  ي
شاط االقتصادي كّل أن يجنيها االقتصاد الوطتز

ّ
نمية المنشودة، وأبعد من ممارسة الن

ّ
ق أهداف الت

ّ
لم تتحق

ي االستثمار والعمل، وتحّول نظام الّسوق إىل جماعات قوى منغلقة عىل مصالحها، وه
ز
 و شخص جاد يرغب ف

ي منتصف القرن 
ز
مة )األوروبّية( ف

ّ
ول المتقد

ّ
ي الد
ز
بط ما حدث ف

ّ
ب عىل المنافسة 19بالض

ّ
ليقة من  ، بحيث ترت

ّ
الط
مت األرباح 

ّ
جارية والّصناعية، وتعاظمت وتضخ

ّ
وعات الت ز رؤوس األموال ونمّو المرسر

ّ
بغّض  –كّل قيد، ازدياد ترك

وعيتها من عدم ذلك  ظر عن مرسر
ّ
كاليف، خصوصا مع انتشار وهيمنة االقتصاد غي   –الن

ّ
نتيجة انخفاض الت

اىلي ا
ّ
) الموازي ( عىل الّسوق، وتحّول بالت الت. الرسىمي

ّ
وعات إىل تكت  لمرسر

وع، فعىل  ي عىل تحرير الطاقات وبروز روح المبادرة وحّرية المرسر و إذا كان لتطبيق سياسة المنافسة تأثي  إيجائر
ل 
ّ
، بحيث لوحظ تشك نافسي

ّ
ي دفع المسار الت

ز
 سلوك المؤّسسات لم يكن لم األثر المرجو ف

ّ
العكس من ذلك، فإن

ولة احتكارات خاّصة، جاءت عىل أنقاض اال 
ّ
وريداتحتكارات القديمة للد

ّ
ي قطاع الت

 
عّس خاّصة ف

ّ
ي ، فاللجوء الت

قز
                                                           

( من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات 05نّص في الماّدة )بحيث  تبنى ذلك صراحة وفي هذا اإلطار، نجد أّن المشّرع المصري -22 

القانون على األفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتّب عليها منع حّرية المنافسة أو تقييدها أو اإلضرار تسري أحكام هذا » االحتكاريّة على أنّه: 
 «بها في مصر، وتشّكل جرائم طبقا لهذا القانون 

ces, Banque mondiale, le droit des affaires et le développement du secteur privé en Algérie, département de finan -)23(

Washington, 27 Avril 2005, P :26 
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 أولويات سبل إصالح المنظومة التنافسية ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 اختيار المؤّسسات للّسلوكات 
ّ
ح دون أي شك

ّ
موين، يوض

ّ
اء الحرصّية وتقاسم األسواق ومناطق الت

ّ لعقود الرسر
بها شف

ّ
ي تفرضها وتتطل

غوطات الت 
ّ
نافسّية االقتصادّية من جهة، وإىل الض

ّ
ية عن الت

ّ
فية األسواق من االبعيدة كل
 جهة أخرى. 

ي الجزائر "، 
ز
ي الملتق  الذي احتضنتم الجزائر حول " المنافسة االقتصادّية ف

ز
لهم ف

ّ
ي هذا المضمار، وأثناء تدخ

ز
و ف

طّور 
ّ
ي الت
ي عمليت 

ز
نافسّية، باعتبارها عامال أساسيا ف

ّ
وليون المشاركون فيم عىل أهّمية الّسياسة الت

ّ
د الد
ّ
أك

 
ّ
ز الت ي هذا الخصوص، أشار الخبي  االقتصادي وتحسي 

ز
. وف ي مداخلة لم تحت عنوان:  Fréderic Jennyسيي 

ز
 ف

« L’intégration de l’Algérie dans le système économique mondial : la contribution de la 

formation », 

ي طريق 
ز
ول الّسائرة ف

ّ
ي الد
ز
 الممارسة الفّعالة للمنافسة تعتير أكير أهّمية ف

ّ
 أن
ّ
 اقتصإال

ّ
ي تعد

مو، والت 
ّ
 الن

ّ
ادياتها جد

ه:   حسب تعبي 
ّ
وىلي يعد

ّ
ز الجهوي والد عاوني 

ّ
 الت
ّ
زة، وأن

ّ
 مرك

« … est une nécessité compte tenu de la globalisation » 

كي ةف حسب قدرات وخصوصيات كّل دولة
ُ
م عىل قواعد المنافسة وهيئاتها أن ت

ّ
ر أن
 ة
 . (24)و قد

ي ال -أ
ي مجال الصفقات العمومية: الموازنة بير  حريت 

 
 منافسة والتعاقد ف

، ال تقوم لم قائمة عىل أرض  ز ز اقتصادّيي  ي مزاولة أنشطتهم كفاعلي 
ز
 الخواّص ف

ّ
 حق
ّ
يكاد يجمع الجميع أن

رة بضمانات قانونية نافذة 
ّ
جارية مؤط

ّ
وج أسواق المعامالت الت

ُ
وط المنافسة من أجل ُول  إذا كانت رسر

ّ
الواقع إال

ولةوحماية قضائية 
ّ
 من هذه األسواق، تتقاطع فيم إعالنات اإلدارات ( 25)ناجعة. واعتباًرا لكون صفقات الد

ً
مجاال

ز  حة من طرف المتنافسي 
العمومية عن حاجات مرفقية من أشغال أو توريدات أو خدمات مع العروض المقي 
ي حتًما إخضا 

 حماية حّرية المبادرة الخاّصة، تقتضز
ّ
ع عملّية إبرام الّصفقات استجابة لهذه اإلعالنات، فإن

ها ونائلها وفقا لنتائج 
ّ
ي من شأنها أن تجعل األصل هو إرساء الّصفقة عىل مستحق

مانات، الت 
ّ
لمنظومة من الض
قديرّية. (26)المنافسة الحّرة

ّ
 ، واالستثناء هو اختيار اإلدارة للمتعاقد معها حسب سلطتها الت

يعية  رسر
ّ
ات الت

ّ
ابطة وتبًعا لذلك، ومع المستجد

ّ
ي طرأت عىل المنظومة القانونّية الض

نظيمية الّراهنة الت 
ّ
والت

ورة اكتشاف العالقة  ي هذا المجال، يرتبط برصز
ز
 ما يستقطب االهتمام اليوم ف

ّ
لممارسة حّرية المنافسة، فإن

ولة، وذلك بغية توظيف إ
ّ
ز نظام صفقات الد م لحّرية األسعار والمنافسة وبي 

ّ
ز القانون المنظ كانّيات مالممكنة بي 

ي مجال إبرام الّصفقات العمومّية. 
ز
كامل بينهما لتدعيم الحماية القانونية القضائية لممارسة المنافسة الحّرة ف

ّ
 الت

 ستسهم 
ّ
: إىل أِي حد اىلي

ّ
ي هذا المقام موصولة بالّسؤال المركزي الت

ز
 أهم إشكالية نريد الوقوف عندها ف

ّ
وعليم، فإن

مانات القانونّية الجديدة وا
ّ
ي مجال الض

ز
عاقد ف

ّ
ز حّرية المنافسة وحّرية الت وفيق بي 

ّ
ي الت
ز
رة ف
ّ
لحماية القضائّية المتوف

                                                           
: la contribution de la  L’intégration de l’Algérie dans le système économique mondial Fréderic Jenny, « -)24(

formation». Actes de séminaire d’Alger du 10-02-2010 sur « la concurrence économique en Algérie ». 

والمتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية في  2010أكتوبر  07المؤّرخ في  236-10( من المرسوم الرئاسي رقم 04تنّص الماّدة الرابعة ) بحيث – (25)

الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، » الجزائر على ما يلي: 
 «.األشغال واقتناء اللوازم والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة قصد انجاز 

لضمان نجاعة الطلبات العمومية واالستعمال الحسن للمال العام، يجب أن » ( من المرسوم أعاله ما يلي: 03فقد جاء في نّص الماّدة الثالثة ) – (26)

م اتراعى في الصفقات العمومية مبادئ حّرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرّشحين وشفافية اإلجراءات ضمن احترام أحك
 «.هذا المرسوم 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
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ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 
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َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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ز مبدأ   منم؛ أي بي 
ّ
ز األصل واالستثناء الذي يحد م سؤال من صميم إشكالّية الموازنة بي 

ّ
ولة؟ إن

ّ
صفقات الد

ز  ز االقتصادّيي  فافية والحفاظ عىل مصالح المتعاملي 
ّ
   بالقطاع الخاّص المنافسة الذي يضمن ترسيخ الش

ز بتدبي  الّصفقات لتمكينهم من تحقيق  في 
ّ
قديرّية للمكل

ّ
ورة إعطاء هامش من الّسلطة الت ز ضز )خاّصة(، وبي 

لبيات العمومّية، من خالل منحهم عند االقتضاء حّرية اختيار المتعاقدين مع اإلدارة
ّ
 . (27) فعالية الط

 
ّ
ق بمجال الترّصفات الت

ّ
 األمر يتعل

ّ
ولة والقطاع لكن، رغم أن

ّ
ز مرافق الد اكة متوازنة بي  عاقدية الّرامية إىل بناء رسر

ي الجزائر، 
ز
ي يخسر أن يتّم توظيفهم، خاّصة عندنا ف

 اإلدارة تبق  صاحبة امتيازات الّسلطة العاّمة الت 
ّ
الخاّص، فإن

ي حّرية اختيار المتعاقد عىل حساب األصل القائم
ز
ل ف
ّ
ادئ العاّمة عىل المب بغرض توسيع دائرة االستثناء المتمث

وط والمعايي  الّسارية عىل الجميع،  
باري سواسية لنيل الصفقات وفق الرسرّ

ّ
ي الت
ز
ز ف ة المتنافسي 

ّ
 كاف
ّ
امنة لحق

ّ
الض

 ، ز حي 
ّ
ش لبيات العمومّية لفائدة بعض المي 

ّ
كما يخسر أيضا، أن يتّم فرض الهيمنة بحكم الواقع عىل سوق الط

وج هذه الّسوق. بسبب تواطؤاتهم أو وضعيتهم االحت
ُ
ز ِلُول  ومبدأ مساواة جميع المتنافسي 

ز
 كارّية، وهو ما يتناف

عاقد هو مدار المنطق 
ّ
ق بمعرفة أين تنت ي حّرية المنافسة، ومن أين تبدأ حّرية الت

ّ
 الّسؤال المتعل

ّ
وتبعا لذلك، فإن

ي 
ز
اخىلي الذي تنهض عليم الحماية )القانونّية والقضائّية( لحّرية المنافسة ف

ّ
ن مجال الّصفقات العمومّية، وم الد

ي إطار أفضل مستوى 
ز
ق ف
ّ
وع الّصفقة بالعرض الذي يتحق باري ربط مرسر

ّ
ز أن تتيح عملّية الت أجل ذلك، يتعي ّ

ي هذا المجال عىل أساس 
ز
من والجودة، وهي نتيجة يصعب تحقيقها إذا لم يتم تنظيم المنافسة ف

ّ
ز الث ناسب بي 

ّ
للت

وط الجوهرّية التالية: 
 الرسرّ

وع  -أ بات مرسر
ّ
زمة لتقدير متطل

ّ
ة المعلومات الال

ّ
ز لنيل الّصفقة بكاف حي 

ّ
ش ز المي  ز االقتصادّيي  إمداد الفاعلي 

ز أو امتياز.   الّصفقة دون تميي 

باري من أجل نيل الّصفقة بعيدا عن تأثي  أّي شكل من أشكال  -ب
ّ
ي الت
ز
استقاللّية قرار كّل منافس للمشاركة ف

واطؤ أو المضاربة.  
ّ
 الت

.  -ج ز ه من المتنافسي   وجوب تقديم المتنافس لعرضم دون سابق علم بفحوى عروض غي 

وع  -د دة سلفا من طرف صاحب المرسر
ّ
قييم المحد

ّ
فاضل فيما بينها وفق معايي  الت

ّ
قابلّية العروض للمقارنة والت

 . ز  والمعلومة لدى جميع المتنافسي 

صلة برصز  -ه
ّ
، مت ز ز حقوق المتنافسي  ي مجال الّصففتح آفاق جديدة لتحصي 

ز
قات ورة إلزام اإلدارة بتعليل قرارتها ف
ي هذا المجال. 

ز
مانات الخاّصة بممارسة حّرية المنافسة ف

ّ
 العمومّية، وذلك بغية استكمال الض

رة نسبّيا 
ّ
ي هذا الخصوص، أن تظّل الحماية القانونّية )المتوف

ز
 أكير ما نخشاه ف

ّ
ي الختام، تجدر اإلشارة إىل أن

ز
وف

 حّرية المنافسة هي عىل صعيد المم
ز تبق  ي حي 

ز
عاقد وتجعل منها األصل، ف

ّ
ي الت
ز
ي حّرية اإلدارة ف

ّ 
ارسة( ترف

ي -االستثناء، وذلك عىل عكس المبادئ والغايات المتوخاة عىل مستوى الخطاب ااِلقتصادي
، والت  ي

من  القانوئز
ي بعض 

ز
وّجم األّول، والذي يكمن ف

ّ
؛ الت ز ز متعاكسي   إرهاصات االرتقاء بالحمايةمظاهرها حاليا تصادم توّجهي 

، مرتبط بالعوامل الحائلة دون  ي
وّجم الثائز

ّ
القانونية والقضائية لممارسة المنافسة خالل إبرام الّصفقات، بينما الت
ي سبقت. 

ي المحاور الت 
ز
 الممارسة الفعلّية لحّرية المنافسة، كّما بّينا ذلك ف

حديد الدقيق لدوره كهيئ -ج
ّ
ة. تفعيل مجلس المنافسة والت

ّ
 ة إدارية شبه قضائية مستقل

                                                           
لطبعة اد. الجياللي أمزيد، الحماية القانونية والقضائية للمنافسة في صفقات الدولة، منشورات المجلّة المغربية لإلدارة المحلّية والتنمية،  – (27)
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 أولويات سبل إصالح المنظومة التنافسية ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الجزائر 
ز
ورية للّسي  الحسن القتصاد حّر ف

 اإلصالحات الّرامية إىل إرساء اآلليات الرصزّ
ّ
راسات، أن

ّ
لقد أظهرت الد

ز  ي كومة من القواني 
زت بصفة عاّمة عىل تبتزّ

ّ
امج الحكومات المتعاقبة(، رك قة بير

ّ
)أي مختلف الوثائق المتعل

نظيمات تعمل 
ّ
خول إىل عالم األعمال والخروج منم، وكذا تشجيع إقامة المؤسّسات والت

ّ
ي الد
عىل تسهيل عمليت 

ز عىل  ة قائمي 
ّ
جارّية والمالية، كّل ذلك من خالل خطاب فضفاض ولهجة حاد

ّ
ورّي للمبادالت الت وتوفي  األمن الرصز

تها.  د أوجم الجزاء وكير
ّ
 تعد

ا )ومن خ راسات ذاتها، أظهرت جليًّ
ّ
الل الوقوف عىل تطّور القطاع الخاّص خاّصة ومناخ لكن هذه الد

نافسّية عندنا ، الزال 
ّ
 الّسياسة الت

ّ
ي بها( أن

ي والقضائ 
ز القانوئز ظامي 

ّ
ي البالد، باإلضافة إىل تحليل الن

ز
االستثمارات ف

ي خدمة البعض دون البعض اآل 
ز
ناقض، والذي قد يكون ف

ّ
قص والت

ّ
ي  ها الكثي  من الن

اس هذا يعي 
ّ
 خر. إىل يوم الن

ع بها 
ّ
ي يتمت

م، وبالرغم من االختصاصات الواسعة الت 
ّ
ز أن ي لنشاط مجلس المنافسة مثال يير

حليل اإلحصائ 
ّ
فالت

ي الّسوق 
ز
ريق ليصبح تلك الهيئة ذات المصداقّية ف

ّ
احية العملّية، لم يجد الط

ّ
م من الن

ّ
 أن
ّ
هذا الجهاز نظرًيا، إال

28L’autorité incontestable sur le marchéي أصدرها إن لم نقل ، ن
ة األحكام والجزاءات الت 

ّ
ظرا لقل

قة 
ّ
ي يمكن استخالصها من هذه المعاينة المتعل

روس المهّمة الت 
ّ
شبم انعدامها. وعليم، فهناك الكثي  من الد

مة أمام المجلس من جهة، واألحكام الّصادرة عنم من جهة أخرى،بحيث بإمكاننا الجزم 
ّ
عاوى المقد

ّ
ة الد
ّ
بقل

 ذلك ي
ّ
 حواجز وعوائق لممارسة فعلية لمبادئ المنافسة. أن

ّ
ل بحق

ّ
 مث

ي  عتر
ّ
جارة أثناء مناقشة تعديل قانون المنافسة األخي  أمام نواب المجلس الش

ّ
د وزير الت

ّ
ي هذا الخصوص، أك

ز
وف

ي شهر جوان 
ز
ي )أي ف

ي الّسداسي األّول من الّسنة القادمة )أي2010الوطتز
ز
 مجلس المنافسة سيتّم تفعيلم ف

ّ
 (، أن

ريق أمام المضاربة، 2011
ّ
ز لقطع الط ز االقتصادّيي  ي أوساط المتعاملي 

ز
ل بإجراء تحقيقات ف

ّ
(، بحيث سيتكف

ز بالمنافسة والممارسات التجارّية قي 
ّ
ز المتعل ريق أمام القانوني ْ

ّ
ز الط  هذا الخطاب  . (29) وتأمي 

ّ
لكن، ما يالحظ أن

م حت ّ 
ّ
ور إىل يومنا هذا، بل إن

ّ
( لم ير الن ح آليات تطبيق القواعد العاّمة )الّسياسي

ّ
ي توض

نفيذّية الت 
ّ
المراسيم الت

م ال مناص لتجاوزها وتفعيل مجلس المنافسة 
ّ
ها بعد، وأن

ّ
وقف كهيئة عامة وحساسة يت–الموضوعّية لم يتّم سن
باع الخطوات التالية:  –عليها وجود المنافسة 

ّ
 إال بِات

سليم مبدئّيا بأخذ رأي مجلس المنافس
ّ
خذه الحكومة قد يكون لم تأثي  أو أ( يجب الت

ّ
ة، بخصوص كّل قرار تت

نافسّية عموما. 
ّ
عبة الت

ّ
 مساس بالل

وط 
ة أو شبم قضائية، وذلك من أجل اإلحاطة أفضل بالرسرّ

ّ
ب( تحديد دور مجلس المنافسة، كهيئة إدارية مستقل

ي يمكن فيها 
ظام العاّم اال –مثال  –الت 

ّ
صال بم أو عندما يتّم خرق الن

ّ
لم( وغي  االت

ّ
 قتصادي   )مّما يستوجب تدخ

 ذلك من الحاالت األخرى. 

                                                           

س دة حول التجارة و التنمية فيليب بروسيك، مت التشديد على ضرورة تكريس ِاستقاللية جملاملتح  فخالل عرض التقرير النهائي لتقييم دوره من قبل خبري ندوة األمم -28 
 التجارة.  إبدراجه حتت وصاية الوزارة األوىل و ليس وزارة  املنافسة

املالية،   الرقايب للنشاطات املعيقة للمنافسة و الغراماتاملنافسة لتمكينه من لعب دوره   كما إقرتحت اهليئة األممية ضرورة وضع املزيد من الصالحيات و اإلمكانيات جمللس
 للمؤسسات العمومية أو اخلاصة.  جيب عليه أن يعطي رأيه قبل تقدمي املساعدات من قبل الدولة  وأنه

 .2010جوان  30مقال منشور بجريدة الشروق اليومي بتاريخ  – (29)
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 أولويات سبل إصالح المنظومة التنافسية ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ها تميل نسبّيا )تضمن أكير 
ّ
ها متناقضة بحيث أن

ّ
ي يظهر أن

ورة مراجعة إجراءات المعاينة أمام المجلس والت  ج( ضز
قيق...(. 

ّ
 المجلس ليس بهيئة قضائية بالمعتز الد

ّ
فاع رغم أن

ّ
 حقوق الد

قيق 
ّ
حديد الد

ّ
، د( الت ز ز المتعاملي   من المنافسة بي 

ّ
ضييق أو الحد

ّ
ل فيها للت

ّ
دخ
ّ
ي بإمكان الحكومة الت

للوضعّيات الت 
م يجب أن 

ّ
، باإلضافة إىل أن ي هذا المعتز

ز
اح حكومي ف

ي أّي اقي 
ز
ومن ثّم، فبإمكان المجلس أن يعىطي رأيم اإللزامي ف

فويض بالقيام بتقرير سنوي حول نتائج وآثار قرا
ّ
 من يكون للمجلس الت

ّ
ي تحد

رات ونشاطات الحكومة الت 
 المنافسة. 

فافية، فيما يخّص الممارسات ه( 
ّ
قة خاّصة بضمان الش

ّ
إىل جانب اختصاصاتم االستشارّية والضبطّية المتعل

ي بإمكانها تضييق أو منع 
ات االقتصادّية، والت  ز كي 

ق بالي ّ
ّ
المقّيدة للمنافسة، يجب تفعيل دور المجلس فيما يتعل

ذلك من خالل حصول أصحابها عىل ترصي    ح مسّبق بالقيام بذلك )تشكيل تجميعات(، مع اإلعالن المنافسة، و 
م ترصي    ح منم يسمح بالممارسات 

ّ
ي أّي حال من األحوال أن يفرّس عىل أن

ز
ي ف
 ذلك ال ينبغز

ّ
الواضح من المجلس، أن

 غي  التنافسّية. 

عا
ّ
ي نطاق اختصاصاتم، يجب عىل المجلس تطوير الت

ز
بط و( و دائما ف

ّ
نسيق مع مختلف هيئات الض

ّ
ون والت

شاط االقتصادي 
ّ
ة المخّول لها ضبط الن

ّ
فة بضبط المرافق العمومّية، والّسلطات اإلدارية المستقل

ّ
األخرى المكل

ب عنم من ممارسات تعّسفية أو احتكارية–خاّصة  –للمؤّسسات الخاّصة 
ّ
ت م، (30)، وما يي 

ّ
. وباإلضافة إىل ذلك كل

 
ّ
ي خاّصة. وهو األهّم بالن

عاون( مع الجهاز القضائ 
ّ
نسيق والت

ّ
ز )الت ز العمليتي  ورة توضيح وتعزيز هاتي   سبة إلينا، ضز

عاون مع الهيئات األجنبّية؛ خاّصة فيما يخّص 
ّ
شاور والت

ّ
ق بعالقات الت

ّ
، أّما فيما يتعل اخىلي

ّ
هذا عىل المستوى الد

ي ترتبط بالممارسات
حقيقات الت 

ّ
  مجاىلي تبادل المعلومات والت

ّ
ر عىل العالقات الت

ّ
ي تؤث
نافسّية الت 

ّ
ز غي  الت جارّية بي 

هوض 
ّ
لة للن
ّ
ي هذا المجال والعمل عىل إنشاء مصلحة مؤه

ز
البلدان، فليس أمام المجلس خيار من تعزيز قدراتها ف
ي تقديرنا عىل رأس المهامّ 

ز
ي تعتير ف

 العالم أصبح عبارة عن قرية مصغّرة 31بهذه المهّمة، والت 
ّ
من جهة، ، باعتبار أن
ي تبثم نظرا لخصوصّيات اقتصادّيات البلد )الجزائر(، كأرض خصبة و 

ز
ي تقرير ف

ز
ة للّصيد الوافر كما جاء ف قرير حي 

ي إفريقيا )
ز
ابة للغاية ومنفتحة، » (، جاء فيم: CIANللمجلس الفرنسي للمستثمرين ف

ّ
 الّسوق الجزائرية تبق  جذ

ّ
أن

ولة الج
ّ
 الد
ّ
سبة للمجلس، وذات قوى تنافسّية ضخمة، وأن

ّ
 أكير وأفضل متعامل وإطار لالستثمار بالن

زائرية تبق 
 ، من جهة أخرى. (32)«بحيث أضحت حسبم، أرضا للفرص

 

 

                                                           
( بمختلف هيئات المتابعة والمراقبة... وتتّم عملية التعاون من خالل CNESواالجتماعي )ويدخل في هذا اإلطار المجلس الوطني االقتصادي  – (30)

) والذي كان بمثابة العقد النموذجي الذي يهدف إلى تشجيع االستثمار وتحسين القدرة  2006العقود الموقّعة والتي كان آخرها ذلك المبرم سنة 

ه اعتبر باعتبار القائمين على ذلك نظريا؛ بحيث كشف رئيس المجلس مؤّخرا أّن الكثير من عناصر لكنّ  ،التنافسية للمؤّسسات الوطنية خاّصة...الخ
ات الكبرى العقد لم تتحقّق على أرض الواقع وأضاف؛ أنّه على الدولة التكفّل أكثر بمهامها المتمثّلة خاّصة في الضبط والتنظيم ورسم االستراتيجيّ 

 بمهام المتعاملين االقتصاديّين وخاّصة في المجال التجاري.واالبتعاد قدر اإلمكان عن القيام 
لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجع مداخلة الدكتور محمد كتو الشريف تحت عنوان " صالحيات مجلس المنافسة في ضبط المنافسة  -31 

 .2008أبريل  16، 15تيارت أيّام: :  خلدون بالحّرة "، ملقاة في أشغال الملتقى الوطني حول القانون االقتصادي بجامعة ابن 
 

 . أنظر :16/01/2008بتاريخ  Parisالمجتمع بباريس  CIANاألمين العام للمجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا  ،Stephen DECAMكلمة السيد  –(32)

generales.gov.ma-www.affaires 

http://www.affaires-generales.gov.ma/
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي السوق الجزائرية  -أ
 
 : -تفعيل ااِلحتساب –اإلصالحات الهيكلية لتعزيز التنافس ف

 تواجهم الجزائر حالًيا هو 
ٍّ
 أهم تحد

ّ
ز انتهينا من خالل ما سبق، إىل أن  مسألة التوقيف وتحقيق التوازن بي 

 تفعيل المنافسة وتحرير السوق من جهة، وتدخل الدولة لحماية ِاقتصادياتها من جهة أخرى. 

م بها )ال سيما تلك المتعلقة بحماية  ز ز ولم تلي  ي التكيف مع العديد من القواني 
ز
ا ف ً  الجزائر تأخرت كثي 

ّ
وبِاعتبار أن

..( فضال عن عدم ِارتقاء سياسات التسيي  المتعاقبة إىل المعايي  الدولية، الملكية الفكرية وتحرير الخدمات. 

ي عىل المحروقات وبقائم ريعًيا ب 
ي % 98باإلضافة إىل ِارتكاز االقتصاد الوطتز

ز
، وضعف المؤسسات الوطنية ف

وط الال وج سوق زمة لولاإلنتاج مّما جعلها غي  قادرة عىل منافسة المؤسسات األجنبية، وبالتاىلي عدم توفر الرسر
 ذلك كلم 

ّ
ز أن اء ااِلقتصاديي   تنافسي وحيد هو الجودة... يرى الكثي  من الخير

دولية منفتحة مرتكزة عىل مؤرسر
، خاصة كونها صاحبة الرقم OMCيشكل أبرز عوامل عدم حسم ِانضمام البالد إىل أكير منظمة ِاقتصادية عالمية 

ي إجراء مفاوضات الولوج إليها منذ 
ز
ي ليس  القياسي ف

 االقتصاد الوطتز
ّ
قرابة ثالثة عقود؛ إذ يكاد يجمع الجميع أن

ي ال 
م ليس لدينا قدرة تجارية خارج المحروقات والت 

ّ
مؤهال لمواجهة القدرة التنافسية لالقتصاديات الغربية، وأن

ي ظل غياب التنافسية الحقي
ز
ء ف ي

ي سوف يبتلع كّل سر  ااِلقتصاد الغرئر
ّ
ى ملياَرْي دوالر، وأن

ّ
 ية. قتتعد

 المهّمة تبدو 
ّ
وعليم، ال يمكننا ترك السوق لقانون األقوى والتخىلي عن دورنا كحارس للمصالح العامة؛ صحيح أن

لت وال زالت دائًما أكير عائق 
ّ
 الممارسة شك

ّ
ز بِاعتبار أن دة وعصّية عىل التأهيل والتحيي 

ّ
عندنا ذات طبيعة معق

ي هذا الخصوص. ومع ذلك، وبعد 
ز
ي حالت دون تفعيل أمام أي محاولة ف

الوقوف واإلحاطة بمجموع العوامل الت 
ي مواجهة السلطة العامة، حان 

ز
ى إىل تشكيل أسواق ِاحتكارية أو "مجموعة سلط" ف

ّ
قواعد المنافسة مّما أد

ز ما هو  ي بالدنا ِاتجاه جديد بحيث ال يكون هناك أي مجال لتلك الهوة التقليدية بي 
ز
م و ُيفّعل ف

ّ
الوقت لكي ُيحك

م ذلك النظام االقتصادي التنافسي الجديد الذي ينادي بم بعض قانو
ّ
؛ إن غي

ي وِاقتصادي وِاجتماغي وقبل ذلك رسر
ئز

وعية  ز حماية مرسر كة موّجهة للتوفيق بي 
ي الغرب؛ "قانون السوق"، والذي يشمل قواعد مشي 

ز
ز بالمادة ف المهتمي 

ين نظًرا لتمايز وتباعد المصالح المنافسة وضمان حماية كافية للمستهلك، وهو طرح غي  محّبذ عند  الكثي 
ة باألسماء مت   ي السوق، إنم نظام الحسبة اإلسالمي إذ ال عير

ز
ز ف عندهم؛ نظام جديد يحىمي جميع الفاعلي 

 .  33وضحت المسميات 

 لتجسيد هذا النظام وتفعيل اآللية التنافسية عندنا من بعض اإلصالحات الهيكلية ِانطالقا من تجارب 
ّ
إذن، ال بد

م  من
ّ
ي تجارب ااِلقتصاد الحّر الحالية بل أن

ز
ي هذا المضمار ، وبالتوازي إرساء قواعد أصيلة قد ال توجد ف

ز
سبقونا ف

يعات الحالية المنظمة للمنافسة تحتوي عىل العديد من   الترسر
ّ
د المعنيون أن

ّ
وحت  من الناحية الرسمية، يؤك

                                                           
تنظمها  ةإّن نظام ااِلحتساب بِاعتباره رقابة اِجتماعية يقوم بها األشخاص )طبيعية أو معنوية وبأشكال مختلفة ومتعّددة( وهو كذلك رقابة إداري -33

ية السوق خالله آلالدولة تحقيقا للعدل والخير ودفعًا للشر واإلثم، يمثل ركيزة أساسية في النظام ااِلقتصادي اإلسالمي. وأّن اإلطار الذي تتم من 
نها أّن يفي هذا األخير هو المنافسة التعاونية والتي تتسم بجملة من الخصائص وتنتهي إلى العديد من النتائج ال يسع المقام للتفصيل فيها )من ب

امل البطالة، إذ أّن المحتكر حجم اإلنتاج في السوق العالمية سيكون أكبر منه في السوق ااِلحتكارية، وكذا خلو السوق اإلسالمية من أحد أهم عو
مراقبة هذه األخيرة  -بإقامة نظام الحسبة–يميل إلى توظيف عدد أقل من العّمال... وقبل ذلك كلّه يشمل دور الحكومة في السوق اإلسالمية 

 والتدخل لتحديد األسعار العادلة عندما يتطلب األمر ذلك...
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 أولويات سبل إصالح المنظومة التنافسية ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 
ّ
ي السوق، وأن

ز
ي تسمح بتجاوزات ف

، 34م حان الوقت للذهاب إىل إعادة تأهيل المنافسة عندناالفراغات القانونية الت 
ي فلكم

ز
ز المال والسلطة وليسبح كّل ف  . 35وكذا الفصل بي 

 خاتمة

ي فضاء 
ز
 الجزائر وعىل غرار دول العالم األخرى، تهفو إىل إنجازات تجارية أحسن ف

ّ
ي الختام، يمكن القول أن

ز
ف

ي السباق التعاق العولمة، فاالقتصاد الجزائري بإمكانم أن يكون أكير 
ز
ا ف
ً
دي ديناميكية وتنافسية إذا تّم التحكم جيد

  أغلب األنشطة قد تّم 
ّ
ة، فإن م خالل السنوات األخي 

ّ
وكانت الخيارات ااِلستثمارية أكير شفافية ومصداقية؛ إذ أن

ق األمر خاّصة بالقطاعات الشبكية )النقل الجوي والبحري، المواصالت، توز 
ّ
ع الكهرباء ي    فتحها للمنافسة، ويتعل

ي تحكمها، وكانت الغاية من وراء 
والغاز، باإلضافة إىل قطاعات البنوك والمالية(، بحيث تّم تعديل جميع األطر الت 
ي تّم خلق هيئات ضبط بشأنها 

ي هذه المجاالت الت 
ز
م تسيي  المنافسة ف

ّ
 . -كما سبق أن الحظنا–ذلك كل

ي 
ز
م وف
ّ
، أن  ما يعّزز هذه النظرة أكير

ّ
عير تقنية  2020أبريل  19ِاجتماع مجلس الوزراء )والذي جرى بتاري    خ بل إن

ي عن بعد 
ي -نظًرا للظروف ااِلستثنائية المعروفة–التحاضز المرئ 

ز
ورة اإلرساع ف  رئيس الجمهورية عىل ضز

ّ
 ( ألح

 صاد ِاعتماد أنموذج اقتصادي جديد )يقوم عىل تنوي    ع النمو وِاقتصاد المعرفة من جهة، وإعادة بعث ااِلقت
العمومي خاصة، وذاك التابع لوزارة الصناعة والمناجم عىل وجم أخّص..( وفصِلم تماًما عن الخزينة العمومية  

 (. %98كممّول أساسي لها )

وعليم، وباعتبار النظام العام التنافسي أحد أهّم أجزاء وركائز، بل عصب األنموذج االقتصادي المنشود من جهة، 
دات هذا ا

ّ
وع برنامجم المتوحز من جهة أخرى وانطالقا من محد ي مرسر

ز
ي رسمها رئيس الجمهورية ف

ألخي  الت 
ي 
ي ظل دولة قوية بعدالتها وانسجامها الوطتز

ز
)أخلقة المجتمع واإلدارة وجميع المرافق..(، وأن يتّم ذلك ف

ي التنظيىمي الذي من شأنم أن
 عملية البحث عن إرساء اإلطار المؤسسائ 

ّ
ية، فإن كفل ي وبمرجعيتها النوفمير

ي أداء دورها ويساعد عىل حسن 
ز
ي المسار العالىمي ويضمن بالتاىلي نجاحها ف

ز
االندماج الصحيح للسوق الجزائرية ف

ة )السوق( عن دورها من  ي إىل خروج هذه األخي 
ّ
مراقبتها وسهولة إعادة األمور إىل نصابها إذا حدث ما يؤد
ق إال م

ّ
 ن خالل تهيئة األرضية المناسبة لهذا الكّل غي  اليسي  نسبًيا. ِاختالالت وِانحرافات...؛ ال يمكن لها أن تتحق

ز تسغ إىل   الظاهرة التنافسية تتجاوز كونها كومة من القواني 
ّ
 من التسليم مبدئًيا أن

ّ
ي هذا الخصوص، ال بد

ز
وف

 أن تنسجم عموًما مع القيم الروحية للشعب 
ّ
لجزائري اتنظيم وضبط السوق، إىل ِاعتبارها قيمة ِاجتماعية ال بد

م ال مناص للوصول إىل ذلك من تعزيز ثقافة 
ّ
المسلم وتعلن ضاحة الثورة عىل ثقافة االمتيازات المكتسبة، وأن

ز وعىل رأسهم  ة من أجل إقناع كّل المعنيي  المنافسة لدى الجميع؛ األمر الذي يتطلب القيام بعملية تحسيس كبي 
ز  ز والمستهلك، وهو ما يير ز ااِلقتصاديي  ي تقديرنا–خاصة الفاعلي 

ز
 دور وسائل اإلعالم واالتصال كأهم عامل -ف

 للنهوض بهذه المهمة العظيمة والنبيلة. 

ها تخدم 
ّ
ي القريب العاجل، ألن

ز
ق ف
ّ
ها جميعها مهام تحتاج بالفعل إىل إرادات ودراسات معّمقة، نأمل أن تتحق

ّ
إن

 المنظومة التنافسية وااِلقتصاد الجزائري ككّل. 
ّ
 بحق

                                                           
 .18/05/2017ظيم وضبط األنشطة ااِلقتصادية بوزارة التجارة بتاريخ حسب التقرير الصادر عن المديرية العامة لتن -34 

وهو –، حيث 2017جوان  20( أثناء عرضه لمخطط الحكومة أمام البرلمان يوم رئيس الجمهورية الحاليكما جاء في كلمة الوزير األول السابق) -35 

على "أخلقة الحياة العامة عموًما وكذا ترقية اإلطار اإلسالمي"، حيث أشار في كلمته أّن تعّرض إلى حرص الدولة  -يدافع إلبعاد سطوة المال عن المرافق العامة
حة ناك حدود واض"المال أساس األعمال والدولة يجب أن تبتعد عن ذلك... سنفرق بين المال والسلطة وليسبح كّل في فلكه... لن نصطدم برجال األعمال لكن ه

 بين المال والسياسة....الخ"
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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